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KAPÝTALÝZM  ÖLDÜRÜYOR

200.000 
kiþiyi öldürdü.

110.000 
kiþiyi öldürdü.

TSUNAMi 
HÝNT Okyanusunda

ABD IRAK’TAN DEFOL

T S U N A M Ý Yaþananlar  felaketin
sadece  doðal  deðil  daha  çok  kapitalizmin  bir  ürünü
olduðunu  ortaya  çýkardý.  Birleþmiþ  Milletler’in  yap-
týðý  açýklamaya  göre,  Tsunami  ve  deprem  felaketinin
etkilediði  bölgelerde  ölü  sayýsýnýn  500  bine  çýkmasý
bekleniyor.  Bunun  en  büyük  nedeni,  yardýmlarýn
zamanýnda  ulaþmamasýndan  dolayý  ortaya  çýkan
salgýn  hastalýklar  ve  açlýk.  Ayrýca  felaket  nedeniyle
yüzbinlerce  binlerce  insan  evsiz  kalmýþ  durumda.  

Dünyada  önlenebilir  hastalýklar  yüzünden  her  gün
20-330  bin  çocuk  ölüyor.  Bu,  dünyada  her  hafta,  son
yaþanan  Tsunami  felaketi  büyüklüðünde  bir
felaketin  yaþanmakta  olduðu  anlamýna  geliyor.  

I R A K ’ta  ise  sadece  yýlbaþýndan  bu  yana  150  kiþi
daha  öldü.  Hapishanelerde  binden  fazla  kadýn  ve
çocuk  var.  Okullarýn  üçte  birinde  su  yok,  varolanýn
da  kirliliði  çocuk  ölümlerinin  baþlýca  nedeni.  
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2 HABERLER
Türkiye'de
ýrkçýlýk  var  mý?

Türkiye'de "Türkiye'de
ýrkçýlýk yoktur" biçiminde
yaygýn bir inanç var. Böyle
düþünenler ýrkçýlýk olma-
masýnýn köklerini Osman-
lýya dayandýrmaya çalýþ-
maktadýrlar. Son olarak
DSP eski baþkaný Bülent
Ecevit ODTÜ'de verdiði bir
konferansta bu inancý
tekrarlayarak "Avrupa!da
ýrkçý olmayan tek ülke
Türkiye2dir" dedi.

Ecevit'in bu iddiasý koca
bir yalandan baþka bir þey
deðil.Osmanlý döneminde
Irkçýlýk olmadýðý iddiasý da
ayný þekilde koca bir yalan.
Bütün Hýristiyan azýnlýk-
larýn çeþitli yurttaþlýk hak-
larýnýn kýsýtlý olmasý Os-
manlý'da ýrkçýlýk olmadýðý
iddiasýný çürütmektedir.

Bugün ise kýsaca
Kürtlere, Ermenilere,
Rumlara ve Yahudilere
karþý geliþtirilen ýrkçýlýk,
siyah derili insanlara zenci
denmesi, "Arap gibi" terimi
ve benzerleri hep ýrkçýlýðýn
çeþitli görüntüleridir.

Irkçýlýðýn bir baþka biçimi
ise Türklüðün yüceltil-
iþidir. Bilindiði gibi ýrkçýlýk
bir ulusun yüceltilmesi ve
ayný zamanda diðer bütün
uluslarýn küçümsenme-
sidir. Türklüðün yüceltil-
mesi doðal olarak bütün
düðer uluslarýn küçültül-
mesine dayanmaktadýr.

Ankara, Gölbaþý'ndaki,
orduya ait Özel Kuvvetler
Tesisleri'nin inþaatýný ya-
pan müteahhit Ali Osman
Özmen hakkýnda, basýnda
çýkan yolsuzluk haberleri
sonucunda Genelkurmay
Askeri Savcýlýðý tarafýndan
açýlan davada, müteah-
hidin ev almasý için emekli
Orgeneral Tuncer Kýlýnç'a
150 bin dolar "borç"
verdiði ortaya çýktý. Fakat
ne hikmetse, 2002 yýlýnda
alýnan bu "borç" halen
ödenmemiþ. Müteahhit ile
Orgeneral Tuncer Kýlýnç
ise bu konuda
"helalleþmiþler", yani
müteahhit Ali Osman
Sözen 150 bin dolarý
Tuncer Kýlýnç'a helal etmiþ. 
Yine ayný davada,
Gölbaþý'ndaki tesisin 1.
ihalesinde %280 ve ikinci
ihalesinde %75.60 olan
keþif artýþýný Milli
Savunma Bakanlýðý'na
Tuncer Kýlýnç'ýn onaylat-
týðý ortaya çýktý.  
Ayrýca, Osman Özmen'in
tek iþi Özel Kuvvetler
Tesisleri inþaatý deðildi.
Özmen, Marmaris Aksaz
Askerî Üs inþaatý, Hava
Kuvvetleri alt yapý inþaatý,
Yer Altý Kapalý Mühimmat
Deposu inþaatý, Askerî
Rehabilitasyon Merkezi
inþaatý ve Askeri Lojman
inþaatý ihalelerini de
kazanmýþtý.
Ordu ile çok yakýn iliþkiler
içinde olan Özmen'in evin-
de yapýlan aramada bulu-
nan defterde, ".... komu-
tanýn terfi etmesi için ran-
devu; .... komutanýn
görevlendirilmesi için ....
ile görüþülecek" gibi cüm-

leler var. Emekli bir üst
düzey komutanýn
makamýnda gerçekleþen
bir tapu devri de, notlar
arasýnda yer alýyor.
Müteahhit Özmen'e ait
gözüken 352 binek
aracýnýn, sadece 60'a
yakýnýnýn firma yetkililer-
ince kullanýldýðý, 300'e
yakýn aracýn ise, ajandada
þifre ile gösterilen asker ve
sivil kiþilere tahsis edildiði,
arabalarýn vergi, kasko,
benzin ve onarým gider-
lerinin müteahhit firma
tarafýndan karþýlandýðý
bulundu.
Böylece, sürekli olarak en
güvenilir kurum olduðu
anlatýlan ordunun da
rüþvet ve yolsuzluk pis-
liðinden muaf olmadýðý
ortaya çýkmýþ oldu. Ordu
ile iþ adamlarý ve müteah-
hitler arasýndaki iliþkiler
bir an önce açýklanmalý, bu
pislik temizlenmelidir.

Asgari  ücret  net
350  milyon
Beþ milyonu aþkýn iþçiyi
ilgilendiren asgari ücret,
net 350 milyon lira olarak
belirlendi. Ayrýca ikinci altý
ayda zam yapýlmayacak.
Asgari ücret 16 yaþýndan
büyük iþçiler için brüt 488
milyon 700 bin lira, net 350
milyon 153 bin lira olacak.

Türk-Ýþ tarafýndan yapýlan
araþtýrmaya göre ise, 2004
yýlý Aralýk ayýnda açlýk
sýnýrý 513 milyon 931 liraya,
yoksulluk sýnýrý ise 1 milyar
562 milyon 101 bin liraya
yükseldi. 

Türkiye'de asgari ücret ile
çalýþan iþçi sayýsý 5 mily-
onun üzerinde. 

Hükümet asgari ücrete
%10 zam yaparak enflasy-
on oranýnda zam yaptýðýný
iddia ediyor, ancak bu
doðru deðil, Ýstanbul
Ticaret Odasý'nýn yaptýðý
açýklamaya göre 2004 yýlý
enflasyon oraný%10.6'dýr.
Dolayýsýyla çalýþanlar
açýsýndan gerçek bir kayýp
söz konusudur.

Ayrýca 150.5 katrilyon
liralýk 2004 bütçesinin 66
katrilyon lirasý faize, 5.2
katrilyon lirasý silahlan-
maya gitti. Milli Savunma
Bakanlýðý ve Jandarma
Genel Komutanlýðý'nýn
bütçe içindeki payý ise
%8.7'dir. Dolayýsýyla
hükümet, bütçenin
%47.3'ünü rantiyeye ve
silahlanmaya, %8.7'sini
güvenlik harcamalarýna
ayýrýp, asgari ücret ile yaþa-
mak zorunda olan 5 milyon
iþçiyi açlýk sýnýrýnýn altýnda
yaþamaya mahkum ediyor.

Faþizmi  yenebiliriz!
Kendisini merkez sað olarak tanýtan ve faþist bir

tehdit olarak görülmeyen MHP, üniversitelerde ýrkçý
faþist yüzünü tekrar göstermeye baþladý. Kasým
ayýnýn baþýndan itibaren birçok üniversitede öðren-
ciler bazý saldýrýlara maruz kaldýlar. Tokat'ta oruç
tutmadýðý gerekçesiyle bir öðrenci nehre atýlýrken,
Marmara Üniversitesi’nde faþistler satýrlarla iþ baþýn-
daydýlar.

Benzer saldýrýlarla DTCF öðrencileri de karþý
karþýya kaldýlar. Ramazan ayýnda yemekhanenin
basýlmasýyla baþlayan olaylar biber gazlý saldýrýlarla
devam etti. Yaþananlar devrimci-faþist çatýþmasý
deðil, tüm öðrencilere yönelik faþist baskýydý.

Yapýlanlarý teþhir amacýyla tüm öðrencileri kap-
sayan anti faþist bir kampanya yapýldý. Üç gün süren
kampanyanýn ana sloganý "ýrkým insanlýk, vataným
tüm dünya" olarak belirlendi ve bu sloganýn basýlý
olduðu rozetler satýldý. Kampanya süresince asýlan
afiþlerde faþistlerin tüm özgürlüklere düþman
olduðu vurgulandý. Hazýrlanan duvar gazetesinde,
dünya ve Türkiye tarihindeki ýrkçý katliamlar resim-
lerle teþhir edildi. Þiir ve müzik dinletisiyle devam
eden kampanya, Þaban Ýba'nýn konuþmacý olduðu
"Faþizme neden karþýyýz?" isimli panelle son
buldu.Yaklaþýk yüz kiþinin katýldýðý panelde, faþizm-
le nasýl mücadele edileceði tartýþýldý. Faþizmin gerçek
yüzünün anlatýldýðý kampanyada, bu baskýlardan
kurtulmanýn ancak kitlesel mücadeleyle gerçekleþe-
bileceðinin önemi bir kez daha ortaya çýktý. 

Diðer üniversitelerde de benzer kampanyalar
örgütleyerek, birleþi mücadeleyle, bu faþist saldýrýlarý
yok edebiliriz.

Sað-sol çatýþmýyor, faþistler saldýrýyor, öðrenciler
direniyor!

DDTTCCFF  SSoossyyaalliisstt  iiþþççii  ookkuurrllaarrýý

Gazeteler günlerdir CHP içinde dönen
dolaplar, Deniz Baykal ve Mustafa Sarýgül
arasýndaki söz düellolarý, bu ikisinin
arasýnda  kalanlarýn üçüncü bir isim
arayýþlarý, rüþvet iddialarý, ile ilgili haber-
lerle çalkalanýyor. Ve bir oldu bitti havasý
içinde CHP 29 Ocak'ta Olaðanüstü
Kurultaya gidiyor. 

Baykal ile Sarýgül arasýnda ise aslýnda hiç
bir politik fark yok. Kavganýn düzeyi o
kadar düþük ki, ikisi arasýndaki tartýþ-
malar kimin kimin ayaðýný kaydýrmaya
çalýþtýðýndan öteye gitmiyor. Ne Avrupa
Birliði, ne SSK hastanelerinin kaþla göz
arasýnda Saðlýk Bakanlýðý'na devredilmesi,
ne de asgari ücret vb. konularda tartýþýlan
hiçbir þey yok. Üstelik parti içinden tartýþ-
malarýn bu yöne çekilmesi gerektiðine dair
dikkate deðer bir basýnç da yok. Geçen

hafta Hurþit Güneþ'in, 'partiyi daha sola
çekmek için' adaylýðýný açýklamasý yok
denecek kadar küçük bir yanký buldu.

Bu geliþmeler, AKP'nin reformcu gibi
göründüðü bir dönemde CHP'nin sosyal
demokrasi ve sol politikalarla artýk bir
ilgisinin kalmadýðýný gösteriyor. 

Ancak bu ülkede insanlar, hala daha
fazla demokrasi, daha insanca ve adaletli
bir yaþam istemeye devam ediyorlar. Þu
anda önlerinde bir alternatif olmadýðý için
bu konudaki umutlarýný Avrupa Birliði'ne
baðlamýþ durumdalar. Bu nedenle, halkýn
demokrasi ve daha adil bir yaþam talep-
lerini kucaklayacak, onun gözünde
görünür, somut bir alternatif olacak yeni
bir odak ihtiyacýnýn karþýlanmasý giderek
daha acil bir görev olarak önümüzde
duruyor.

CHP  nereye  gidiyor?

Mardin Kýzýltepe'de 31
yaþýndaki Ahmet Kaymaz
ile oðlu 12 yaþýndaki Uður
Kaymaz'ýn uðradýðý
yargýsýz infazýn ardýndan
açýlan davada, dört polis
memuru 'kaçma ihitmalin-
in bulunmamasý' nedeniyle
serbest býrakýldý. Bilindiði
gibi Meclis'in oluþturduðu
araþtýrma komisyonu
Kýzýltepe'de yaþanan
olayýn bir yargýsýz infaz
olduðu yolunda kanýtlara
ulaþmýþ ve kamuoyuna bu
kanýtlarla ilgili açýklamada
bulunmuþtu. Açýlan dava-
da sanýk polis memurlarý
için beþer yýl hapis isteniy-
or.

Davada sanýklarýn serbet

kalmasýndan daha
sansasyonel bir durumu
hazýlanan iddianame
yarattý. Neredeyse sanýk-
larý savunan nitelikte bir
iddianamenin, Mardin
Emniyet Müdürlüðü'nün
yürüttüðü delil toplama
çalýþmasýnýn sonucunda
oluþturulmasý nedeniyle
taraflý ve hukuka aykýrý
olduðu söyleniyor. Ko-
nuyla ilgili açýklama yapan
Diyarbakýr Barosu Baþ-
kanvekili avukat Tahir Elçi
þöyle diyor: "Doðru olma-
yan sahte deliller düzen-
lenmiþ olabileceði þeklinde
þüphelerimiz var."   

Bu arada savcýlýk, olay
sýrasýnda silah kullan-

madýðý belirlenen altý polis
ile Emniyet Müdür
Yardýmcýsý Kemal Dönmez
hakkýnda takipsizlik kararý
verdi. Ayrýca, emniyetin
avukatlarý, polislerin can
güvenliði gerekçesiyle
davanýn baþka bir ile alýn-
masý için giriþimlerde
bulunuyor. 

Davanýn kamuoyunun
gündeminden düþürülmesi
için harcanan çabalara rað-
men konuyla ilgili
kamuoyu duyarlýlýðý
giderek artýyor. Kaymaz
ailesine destek için Mardin
Barosu'ndan 25 avukat
davaya katýlacak.
Mardin'de konuyla ilgili
eylemler de devam ediyor.

MMaarrddiinn-KKýýzzýýlltteeppee

KKaattiilllleerr  hhaallaa  sseerrbbeesstt

Paþadan
hesap  sorulsun

GÜNDEM 
eþcinsellik

5 Þubat Cumartesi
Sapkýn  kim,    Sapkýn  olmalý  mý?  Deniz Deniz, Esmeray, Deniz Yýldýz - 14:30

Sinemada  eþcinsellik  Barýþ Pirhasan, Serdar Soydan - 16:15
Baþka  bir  dünya  mümkün  Erdal (lambda), Bülent Somay - 18:00

KARAKEDÝ  
Büyükparmakkapý Sk. No:8 Kat:4 

0536  335  10  19  -  0212  244  39  05
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BBAAÞÞYYAAZZII

Önümüzde bir dizi mücadele var.
Saðlýðýn özelleþtirilmesi bunlardan birisi.
Emek hareketi bu mücadelede eksik
davrandý.

Uzunca bir süredir emek hareketi
kazanmak için deðil, protesto etmek,
kýnamak için harekete geçiyor. Ýkisi
arasýnda daðlar kadar fark var.

Kazanmak için harekete geçenler önce
tartýþýrlar. Tartýþmayý bütün topluma yay-
maya çalýþýrlar.

Emek hareketinin tartýþmasý bildiri
daðýtýmý ile, yüzlerce, binlerce toplantý
yaparak olur.

SSK’larýn Saðlýk Bakanlýðýna
devredilmesi öncelikle milyonlarca ve
milyonlarca bildiri ile halka anlatýlmalýy-
dý. Yüzbinlerce afiþ ile AKP hükümetinin
planý teþhir edilmeliydi. Çok somut
malzemeler halka ulaþtýrýlmalýydý.

Her mahallede, her iþyerinde, her okul-
da, kentte, kasabada toplantýlar yapýl-
malýydý. Yani binlerce, onbinlerce toplan-
tý yapýlmalýydý.

Bütün bunlardan sonra tasarý ortaya
çýktýðýnda ya da meclise geldiðinde
bütün o anlatýlanlara dayanarak
harekete geçmek gerekirdi.

Ýþte o vakit yüzbinler harekete geçmiþ
olurdu.

Oysa emek hareketini oluþturan
örgütlenmeler bunlardan hemen hiçbirini
yapmadan, sadece gösteri düzenleyerek
taslaða karþý çýktýlar, çýkýyorlar. Böyle
olunca da gösteriler cýlýz, çok cýlýz oluy-
or. Ýþte, kazanmak yerine protesto etmek
bu.

Emek hareketinin en önemli örgütü
KESK. KESK, bugün çeþitli yönlerden
saldýrý altýnda. Kamu Personel Yasasý,
Eðitim-Sen’in kapatýlmak istenmesi son
derece önemli adýmlar.

AKP hükümeti bu alanlarda durdurula-
mazsa KESK biter. KESK’in bitmesi emek
hareketinin çok ama çok aðýr bir darbe
almasý demektir.

Bu aþamada keskin solculuða gerek
yok. Keskin sirke küpüne zarar verir.
Eldeki küp zaten çok yýpranmýþ durum-
da.

Þimdi, hiç deðilse þimdi kazanmak için
harekete geçmek gerekir.

Eðitim-Sen’in kapatýlmasý için açýlan
davayý tersine çevirmek mümkün. KESK
AKP hükümetini eðitimi özelleþtirdiði
için yargýlayabilir.

Kapsamlý bir biçimde eðitimin nasýl
özelleþtirildiði anlatýlabilir. SES, saðlýðýn
nasýl özelleþtirildiðini anlatabilir. Tüm
Haber Sen posta hizmetlerinin nasýl
özelleþtirildiðini anlatabilir. Bütün bu
sendikalar, bu özelleþtirmelerin
sonuçlarýný, halka etkilerini anlatabilirler.

Bu yapýlamadan Eðitim-Sen’i, KESK’i
savunmak mümkün deðil.

Oysa kazanabiliriz. Yeter ki halka
güvenelim, yeter ki kazanmak için
mücadel edelim.

Doðan  TARKAN

Hareket daima önündeki sorunlarý
çözerek yürümek zorunda. Bugün ulus-
lararasý çapta hareketin önündeki temel
sorun savaþ karþýtý hareketin durumu.

Kimilerine göre hareket gerilemekte.
Bunu söyleyenler 15 Þubat ile
günümüzün koþullarýný karþýlaþtýrýyor-
lar. 15 Þubat’ta bütün dünya çapýnda
yüzlerce kentte milyonlarca insan “biz
bu savaþý durdurabiliriz” inancýyla
sokaða çýkmýþtý.

Savaþ karþýtý hareketin muazzam gücü
ve yaygýnlýðýnda kuþkusuz ki bu
inancýn büyük payý vardý.

ABD’nin ve Ýngiltere’nin savaþ
gerekçesi olarak öne sürdükleri o denli
zayýf iddialardý ki, insanlýðýn çoðunluðu
savaþý durdurabileceðine, Bush ve
çetesinin yüzsüzce Irak’a saldýramaya-
caðýna inanýyordu.

O günlerde 7 yaþýndaki çocuklar bile
savaþýn asýl nedeninin Amerika’nýn
dünya hegemonyasý kurmak istemesi
olduðunu biliyor ve petrol için savaþýla-
caðýný söyleyebiliyordu.

Bombardýmanýn baþladýðý gün gene
milyonlarca insan sokaklardaydý. Öfke
ve üzüntü ile. Çaresizce. O denli güçlü
bir inançla yapýlan eylemlere raðmen
Bush ve çetesi gene de saldýrmýþtý.

Sonra savaþ kýsa sürdü. ABD Irak
ordusunu kolayca ezdi. Hatta denebilir
ki bir iki istisna dýþýnda Irak ordusu
direnmedi ve çözüldü.

Savaþ karþýtlarý açýsýndan biraz umut-
suz bir manzara vardý ortada.

Hareketi nasýl inþa ettik?

Hareketin “biz bu savaþý durdurabili-
riz” noktasýna gelmesi kolay olmadý.
Uzun tartýþmalar yaþandý. Hareketin
büyükce bir kýsmý savaþ karþýsýnda ikir-
cikli bir tutuma sahipti. Bush’a karþý
diðer alternatifin Saddam olmasý,
Saddam’ýn elki kanlý bir diktatör olmasý
durumu karýþtýrýyordu.

Nitekim daha önceki Körfez
savaþlarýnda, daha sonra hareketi oluþ-
turan güçlerin önemli bir kýsmý tarafsýz
davranmaya çalýþtý. Bir kýsmý ise ABD
saldýrýsýna karþý çýktý ama her iki lafýn
birinde Saddam’a da karþý olduðunu
tekrarlama ihtiyacý duydu.

Bu nedenlerle ilk Körfez savaþlarýnda
güçlü bir savaþ karþýtý hareket oluþa-
madý.

Kimileri iþi iyice ileri götürerek Ýkinci
Dünya Savaþý’nda Almanya’yý bombal-
ayan ve örneðin Dresden’de onbinlerce
sivili öldüren Müttefik güçlerinin bom-

balarýnýn Almanya’ya özgürlük
getirdiðini, Körfez Savaþý’nda da ABD
uçaklarýnýn Kuveyt’e ve Irak’a özgürlük
götürdüðünü dahi ileri sürdüler.

Hareket içindeki ikircikli tutum
yenildiði anda hareket büyük bir sýçra-
ma yaþadý.

Ýþte 15 Þubat’ý yaratan tartýþma buydu.

Yeni tartýþma

Þimdi ise hareketin küçüldüðü iddi-
asýnýn yanýnda süren belli baþlý iki
tartýþma var.

Bunlardan birincisi hareketin niteliði
üzerine.

Irak direniþi içinde politik islam
oldukça güçlü. Bu kimilerini rahatsýz
ediyor. Ayný güçler savaþ öncesinde de
politik Ýslam ile diðer savaþ karþýtlarýnýn
yan yana olmasýndan rahatsýzlardý.

Bu kaba laikler örneðin Fransa’da da
hicaba karþý çýkanlardýr.

Onlarla uzun uzun tartýþmak zorun-
dayýz. Onlarýn etkilediði kesimleri
yeniden ve yeniden kazanmak zorun-
dayýz.

Ýkinci tartýþma ise savaþ karþýtlýðýnýn
yetersizliði üzerine. Bu iddiayý ileri
sürenler sosyal haklar için kampanyanýn
bugün savaþ karþýtlýðýndan daha önemli
olduðunu ileri sürüyorlar. Savaþa karþý
hareketin gerilediði iddiasý da bu fikre
güç katmak için kullanýlýyor.

Herþeyden önce sosyal haklar için
kampanya elbette önemli. Ancak sosyal
haklar için kampanyayý savaþa baðla-
mak gerekli. Çünkü bugün dünyadaki
baþat mücadele savaþa karþý sürüyor.

Reformlar ve devrim

Aslýnda bu tartýþma derine
indirildiðinde ortaya reform mu, devrim
mi tartýþmasý çýkar.

Bugün savaþa karþý mücadeleyi
küçümseyenler sosyal haklar mücadele-
si derken reformlarý savunmaktadýrlar.

Devrimciler reform müc adelelerinin
en önünde yer alýlar. Reformlar için
mücadeleyi küçümsemezler ama reform
mücadelesini devrime baðlarlar.

Bugün çeþitli reformlar için mücadele
etmek gerekir. Ya da neoliberal
saldýrýlara karþý direnci örgütlemek
gerekir. Ancak kimilerinin deyiþi ile bu
mücadeleler iktidar perspektifine sahip
deðildir. 

Bugün Irak Direniþi kaybederse
dünyanýn her yerinde reformlar için ya
da neoliberal saldýrýlara karþý verilen
mücadelelerin hiçbir kazanma þansý
yoktur. Oysa, Irak Direniþi’nin kazan-
masý ve ABD emperyalizminin yenilerek

Irak’ý terk etmesi son derece önemlidir.
Vietnam yenilgisi ABD için son derece

aðýr sonuçlar yaratmýþtýr. Ancak dünya
o zamanlar iki bloða sahipti ve ABD
Doðu Bloku’na karþý Vietnam yenil-
gisinden sonra da liderliðini devam
ettirebildi. Kendi bloðu içinde iktidar
mücadelesi verebilecek güçler yoktu.

Oysa bugün dünya çok merkezlidir.
Dünyanýn askeri ve politik olarak en
büyük gücünün Irak’ta askeri ve politik
olarak yenilmesi yepyeni koþullar yarat-
acaktýr.

Bu yeni olasýlýklardan birisi de
devrimdir.

Ýþte bu nedenle ABD’nin Irak’ta
yenilmesi bütünüyle siyasal iktidar per-
spektifine sahip bir stratejidir ve
günümüzdeki tek devrimci stratejidir.

19 Mart’ýn inþasý

Þimdi en önemli görev 19 Mart gösteri-
sidir.

19 Mart, Irak’ýn iþgalinin ikinci
yýldönümüdür. Direniþ o günden
bugüne defalarca büyümüþtür. Bugün
ABD yetkililerine göre Direniþ’in
saflarýnda 200 bin kiþi örgütlüdür. Gene
ABD yetkililerine göre Direniþ’in desteði
son derece güçlüdür.

Direniþ’in kazanma olasýlýðý büyüktür.
Irak halký diþi ile týrnaðý ile direnmekte-
dir. Onlarýn en büyük ihtiyacý ulus-
lararasý destektir. Özellikle de ABD’den
desteðe ihtiyaçlarý var. ABD halký iþgale
karþý çýktýkça, askerler geri dönsün
dedikçe Direniþ’in kazanma olasýlýðý art-
maktadýr. ABD’deki savaþ karþýtý
hareketin de uluslararasý desteðe ihtiy-
acý var.

19 Mart gösterisi ABD’deki savaþ
karþýtý hareketin önerisidir. Londra’da
toplanan Sosyal Forum, 19 Mart’ý ulus-
lararasý gösteri günü olarak kabul ve
ilan etti. Haydarabad’da toplanan savþ
karþýtlarý ayný öneriyi onayladýlar.

Türkiye’de ise Küresel BAK 19 Mart’ta
gösteri yapmayý kabul etti. Kitle örgüt-
leri bu öneriyi kabul ettiler.

Þimdi en güçlü gösteriyi örgütlemek
için kollarý sývamak ve gösteriyi inþa
etmek zorundayýz.

Toplumun büyük çoðunluðu savaþa
karþýdýr. Kime “iþgale karþý birþey yap”
dense destek gelmekte. Öyleyse
mümkün olan en çok sayýda insana
ulaþarak 19 Mart’a çaðýrmak, 19 Mart’ýn
inaþý için harekete geçirmek zorudayýz.

DSÝP bütün güçleri ile 19 Mart’ý
örgütlemek için çalýþmakta. Ama daha
fazlasýný yapmamýz mümkün.

KÜRESEL  BAK  -  BARIÞAROCK  ÝNÝSÝYATÝFÝ ÇAÐRISI ÝLE

Moðollar - Bulutsuzluk Özlemi - Zardan  Adam - Ýhtiyaç Molasý... 

Tartýþýlan reform mu,
devrim mi sorunudurProtesto  mu,  kazanmak

için  mücade  mi?

30 Ocak Pazar  Saat : 12:00 - 24:00

Yeni  Melek  Gösteri  Merkezi

TSUNAMÝ  ve    DEPREM  MAÐDURLARIYLA

-  ddaayyaannýýþþmmaa  eettkkiinnlliiððii  -



Türkiye, 26 Mart 1995'de Dünya
Ticaret Örgütü'ne üye olduðun-
da, Hizmet Ticareti Genel
Anlaþmasý'ný (GATS) imzaladý.
Bu anlaþma ile kamu hizmetleri-
ni özelleþtirme ve uluslar arasý
pazara açma yükümlülüðünü
resmen kabul etmiþ oldu. 

Ayrýca bu düzenlemeler 15
Temmuz 2004 tarihli IMF niyet
mektubunda da þu sözlerle yer
alýyor: "Çalýþma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlýðý, sosyal
güvenlik reformlarýný analiz
eden bir çerçeve geliþtir-
miþtir….Saðlýk sigortasý alanýn-
da, ortaya çýkabilecek ek harca-
malarýn telafi edici tedbirlerle
karþýlanmasý suretiyle, aþamalý
olarak genel saðlýk sigortasýna
geçilmesi planlanmaktadýr."

Dolayýsýyla, bu kanun halkýn
ihtiyaç ve isteklerine göre deðil,
küresel sermayenin ihtiyaçlarýna
göre hazýrlanmýþtýr. 

AKP'nin gerekçeleri
ve gerçekler

Hükümet SSK hastanelerini,
saðlýk hizmetlerini tek elde topla-
mak için Saðlýk Bakanlýðý'na
devrettiðini iddia ediyor. Fakat
bu doðru deðil, çünkü Saðlýk
Bakanlýðý'na baðlý hastane ve
kuruluþlar kýsa bir süre sonra il
özel idareleri ve belediyelere,
ardýndan özel iþletmelere
devredilecek. Böylece, þu anda
saðlýk hizmeti 3-5 baþlý iken o
zaman 200- 300 baþlý olacak.
Ayrýca, eðer saðlýk hizmetleri tek
elde toplanmak isteniyorsa
neden Türkiye Büyük Millet
Meclisi, Cumhurbaþkanlýðý, yük-
sek mahkemeler, Türk Silahlý
Kuvvetleri, mahalli idareler ve
vakýflara ait saðlýk birimleri hariç
tutuluyor?

Saðlýk Bakaný Recep Akdað
ikinci gerekçe olarak,  SSK kuru-
luþlarýnýn verimsiz çalýþmasýný
gösteriyor. Fakat bu da doðru
deðil. Saðlýk Bakanlýðý'nda bir
hekime 767 kiþi, bir saðlýk per-
soneline ise 214 kiþi düþerken
düþerken, SSK'da bu rakamlar
3300 ve 1335. Dolayýsýyla,  SSK
hastaneleri Saðlýk Bakanlýðý has-
tanelerinden en az iki kat daha
verimli çalýþýyor. 

Çalýþma ve Sosyal Güvenlik
Bakaný Murat Baþeskioðlu
"Sosyal Güvenlik Sistemi'nde
Reform" kitapçýðýna yazdýðý
önsözde þöyle diyor: "…Geleceðe
iliþkin tahminler, sosyal güvenlik
kurumlarýmýzýn açýklarýnýn daha
da artacaðýný gösteriyor. Bir
baþka ifadeyle sosyal güvenlik
sistemimizin mevcut yapýsý, ülke
ekonomisinin geleceðini ve
toplumsal barýþý tehdit etmekte-
dir." Sosyal Güvenlik kurum-
larýnýn açýðý, 1993'de Gayri Safi
Milli Hasýla'nýn %0.5'ini ve 2003
yýlýnda %4.5'ini oluþturuyordu.
Bu Türkiye bütçesinin %11'ine
denk geliyor. 

Fakat bunlar, prim tahsilatý
yapýlamadýðý için oluþan açýk-
lardýr.

2003 yýlýnda SSK 3.1 katrilyon
lira açýk verirken, SSK'nýn özel
sektör ve kamuya ait kurum-
larýndan toplam 5.6 katrilyon
prim, gecikme zammý ve sosyal
yardým zammý alacaðý bulun-
maktadýr. Kamu kurum ve kuru-
luþlarýnýn SSK'ya 2 katrilyon 11
trilyon 530 milyar, özel sektör
kuruluþlarýnýn ise 3 katrilyon 607
trilyon 947 milyar lira borcu
bulunmaktadýr. 

Sosyal güvenlik “reformu”
neler getiriyor?

Yeni sistem ile birlikte SSK,
BAÐ-KUR ve Emekli Sandýðý
kalkýyor, bunlarýn yerine Sosyal
Koruma Kurumu oluþturuluyor,
Genel Saðlýk Sigortasý Sistemi'ne
geçiliyor. 

Genel Saðlýk Sigortasý kap-
samýnda olan bir sigortalý kendisi
ve ailesi için %12.5 oranýnda
prim ödemek zorunda.
Sigortalýnýn bakmakla yükümlü
olduðu anne ve babasý sigortalý
üzerinden bakýlamayacak.
Ayrýca, bekar ve boþanmýþ kadýn-
lar için bakým hakký 25 yaþ ile
sýnýrlandýrýlýyor. Devletin sorum-
luluðunda olan koruyucu saðlýk

hizmetleri için artýk "prim"
ödenecek.

Her bir muayene ve devamýnda
yapýlacak tedavi tutarýnýn
%50'sine kadar net asgari ücret
tutarýný aþmayacak miktarda sig-
ortalýdan ayrýca katýlým payý alý-
nacak. Bu uygulama, düþük
gelirli sigortalýlarýn, saðlýk
yardýmýndan neredeyse hiç
yararlanamamasý anlamýna geliy-
or. Sigortalýdan ayrýca %0.5
oranýnda iþ kazasý ve meslek
hastalýðý primi kesilecek. 

Þu anda bir iþçi, bir yýl
içerisinde 120 gün prim
ödemiþse, iþten çýkarýldýktan
sonra 6 ay boyunca saðlýk
hizmetlerinden yararlan-
abilirken, yeni düzenlemeye göre

iþçinin sigortadan yararlanma
hakký iþten çýkarýlýr çýkarýlmaz
sona eriyor.

Emeklilik için prim ödeme gün
sayýsý 7 binden 9 bine yani 25
yýla, asgari ücretin 6.5 katý olan
prim ise, 7 katýna çýkarýlýyor. 

Ayrýca saðlýk hizmetleri, özel
saðlýk sigortalarýnda olduðu gibi
asgari teminat paketi ile sýnýrlý
olacak. Bu paket içinde yer
almayan hastalýklar için sigortalý
ek prim ödemek zorunda kala-
cak. 

Sigortalý her hizmet için cepten
bir miktar para ödeyecek.
Örneðin, bir tedavinin masrafý 10
milyar tutuyorsa, bunun %10'unu
yani 1 milyarýný sigortalý kendisi
ödeyecek. Bugün, ayakta tedavil-

erde emekliler %10, aktif sigor-
talýlar %20 öderken, yatarak
tedavilerde ve ameliyatlarda hiç
para ödenmiyor. 

Saðlýk hizmetini bugün kendisi
üreten SSK, bundan sonra
eczane, laboratuar, görüntüleme
merkezi gibi hizmetleri
piyasadan satýn alacak.

Bugüne kadar ilaç vs. gibi
saðlýk hizmetlerini kendisi
karþýlayan SSK, bundan sonra bu
hizmetleri de piyasadan satýn
alacak. 

Özelleþtirmeye hayýr

Saðlýk hizmeti bir kamu hizme-
tidir ve devlet tarafýndan ver-
ilmelidir. Devletin sadece iç
borca bir yýlda %140 faiz ödediði
düþünüldüðünde, devletin bunu
yapabilmesi için gereken kay-
naðýn olduðu da görülebilir.
Koruyucu saðlýk hizmetlerine
öncelik verilmeli, bütçeden
saðýlýða yeterince pay ayrýl-
malýdýr.                    
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Özelleþtirmede  ilk  adým

SSK  hastaneleri  Saðlýk  Bakanlýðý’na  devredildi

SSSSKK,, 1945 yýlýnda 4792 sayýlý
yasa ile "Ýþçi Sigortasý
Kurumu" adýyla kuruldu.
Bugün ise, Çalýþma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlýðý'na baðlý,
özel hukuk hükümlerine tabi,
mali ve idari bakýmdan özerk
ve tüzel bir kurumdur.

SSSSKK,,  TTüürrkkiiyyee  nnüüffuussuunnuunn
%%5500''ssiinnee,, 54.446 saðlýk person-
eli, 95 hizmet, 22 bölge, 7
eðitim, 11 özel dal hastanesi,
10 doðum evi, 3333..  996633  yyaattaakkllaa
yataklý saðlýk hizmeti, 425 dis-

panser ve saðlýk istasyonu ile
ayakta saðlýk hizmeti sunuyor.
SSK, hastalýk, iþ kazasý, meslek
hastalýðý, analýk, sakatlýk, ölüm
ve aile ödenekleri alanlarýnda
sigorta hizmetleri sunuyor.

TTüürrkkiiyyee  nnüüffuussuunnuunn  %%5500''ssi
(35. 296. 680 kiþi) SSSSKK,, %15'i
(10. 656. 669 kiþi) EEmmeekkllii
SSaannddýýððýý,, %22.5'i (15. 883. 249
kiþi) BBaaðð-KKuurr kapsamýnda
olmak üzere nüfusun %87.5'i
(62. 132. 251 kiþi) sosyal güven-
lik kapsamýndadýr.

SSK  Hastaneleri 6 Ocak
Perþembe günü, Meclis Genel
Kurulu'nda yapýlan oylama
sonucunda Saðlýk
Bakanlýðý'na devredildi.
Saðlýk hizmetlerinin
özelleþtirilmesinin ilk adýmý
olan bu uygulamanýn ardýn-
dan Emek  Platformu  baþta
Ankara, Ýstanbul ve Ýzmir
olmak üzere tüm Türkiye'de
sokaklara çýktý. Ardýndan, 29
Ocak'tan itibaren 'halký
SSK'larýn Saðlýk Bakanlýðý'na
devredilmesi konusunda
halký aydýnlatmak' için bölge
toplantýlarý yapmaya, ve 19

Þubat'ta  da  'Ýktidarý  Genel
Uyarý  Eylemi'  yapmaya  karar
verdi.  

Bütün bunlar tabii ki yapýl-
masý gereken etkinlikler ve
eylemlerdir. Ancak  yasa  çýk-
týktan  sonra  deðil,  yasa  çýk-
madan  öce  yapýlmasý  gereken
eylemlerdir.

SSK hastanelerinin saðlýk
bakanlýðýna devredilmesi ilk
defa 2004 Eylül ayýnda gün-
deme geldi. Eðer Emek
Platformu'nun bahsettiði
bölge toplantýlarý, halký bil-
gilendirme çalýþmalarý o gün-
den baþlayarak yapýlmýþ

olsaydý, yani geniþ çaplý,
yasayý durdurmayý
amaçlayan, bu nedenle de
kitleleri sokaða dökmeyi
önüne hedef olarak koyan bir
kampanya yapýlsaydý bu yasa
meclisten hiç geçmeyebilirdi. 

Þu anda ise yapýlan çýkmýþ
olan bir yasaya karþý tepki
göstermektir. 

Fakat bu deneyimden ders
çýkarabilir, ve önümüzdeki
günlerde karþýlaþacaðýmýz bir
dizi baþka saldýrýya karþý
kazanmayý hedefleyen bir
mücadele yöntemi belirleye-
biliriz.  

62. 132. 251 kiþi 
sosyal güvenlik kapsamýnda

6 Ocak Perþembe günü mecliste yapýlan oylama sonucunda SSK hastaneleri Saðlýk
Bakanlýðý'na devredildi. AKP'nin "reform" adý altýnda sunduðu Sosyal Güvenlik

Reformu'nun bir parçasý olan bu yasa ile saðlýk hizmetlerinin özelleþtirilmesinin ilk
adýmý atýlmýþ oldu. 

Kazanabilirdik...
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Ýnsan yapýsý
bir felaket
FF..  AALLOOÐÐLLUU

Hint okyanusunu çevreleyen ülkeler
Endonezya’nýn Sumatra adasýnýn yanýnda gerçek-
leþen bir depremin yarattýðý dev dalgalar tarafýn-
dan yutuldu.

Bölgedeki sayýsýz köy ve kent yok oldu. Kýyýdan
kilometrelerce içerisine kadar her taraf deniz
suyuyla kaplandý.

Tsunami felaketi insanlýðýn son zamanlarda
karþýlaþtýðý en büyük doðal felaketlerden birisiydi.

Tsunaminin dalgalarý 150 ila 200 bin arasýnda
insaný yuttu. Tam rakam herhalde hiçbir zaman
bilinemeyecek.

Ölenlerin yaný sýra milyonlarca insan evsiz kaldý.
Bu insanlar sadece evlerini deðil iþ yerlerini,
okullarýný, hastanelerini, her þeylerini yitirdiler.
Felaket bazý bölgelerde tarifi mümkünsüz bir yýkým
yarattý.

Ne var ki bütün bu yýkýmýn nedeni sadece doðal
afet deðil. Ondan daha önde gelen neden kapital-
izmin kâr isteði.

Bölgede uzun süredir bir tsunami olasýlýðýndan
bahsediliyordu. Buna raðmen tsunamiye karþý bir
erken uyarý sistemi kurulmadý. Oysa þimdi harcan-
masý gereken milyarlarla karþýlaþtýrýldýðýnda çok
küçücük olan bir harcamayla bir erken uyarý siste-
mi kurulabilirdi ve bu muazzam can kaybý büyük
ölçüde engellenebilirdi.

Nitekim bölgenin en geliþkin ülkelerinden
Tayland’ýn erken uyarý sistemi vardý. Bu sistem
tsunaminin geldiðini tesbit etti ama turizm
endüstrisini, turistleri rahatsýz etmemek için uyarý
yapmadý. Sonuçta, aralarýnda binlerce turist de
olmak üzere 10 binlerce insan Tayland’da öldü.

Bölge genel olarak yoksul. Ama örneðin Tayland
çok da yoksul deðil. Hýzla geliþen, sanayileþen bir
ülke. Ne var ki Tayland’ýn en büyük yatýrýmý
ordusuna gidiyor.

Hindistan bugün dünyanýn en önde gelen
ülkelerinden birisi. Nükleer silahlara sahip. Ama
bu Tsunami’nin vurduðu bölgelerdeki halk en yok-
sul koþullarda yaþamakta.

Her þeye raðmen Tayland daha geliþkin olduðu
için bu ülkede zarar daha az.

Bölgede çeþitli ülkelerde baðýmsýzlýk savaþlarý
var. Bunlarýn en eski ve en etkin olaný Sri
Lanka’daki Tamil Kaplanlarý’nýn ayaklanmasý. Sri
lanka’da en aðýr hasar Tamil kaplanlarýnýn kon-
trolündeki bölgede yaþandý. Tamil hükümeti bu
bölgeye yardým göndermiyor ve hatta Sri Lanka’yý
ziyaret eden BM Genel Sekreteri bölgeye gitmek
istediðinde izin vermedi.

Endonezya’nýn Sumatra adasýnýn en kuzeyindeki
Ache adlý bölgede de kayýplar çok aðýr. 100 binin
üzerinde insan bu bölgede öldü. Ache’de de uzun
süredir bir baðýmsýzlýk savaþý var. Tsunamiden
hemen sonra Endonezya ordusu yardým götürme
bahanesi ile frelaketzedeler arasýnda askeri
operasyonlar yapýyor.

Tayland’ýn en kötü darbe yiyen bölgesinde de üç
müslüman eyalet özerklik istiyor. Buraya çevreden
giden Tayland yardým ekipleri bölge insanlarý ile
konuþamýyorlar. Çünkü dilleri farklý.

Ya Türkiye?

Türkiye kýsa süre önce sonuçlarý çok aðýr olan bir
deprem yaþadý. Ýzmit/Gölcük depereminin kayý-
plarýnýn çok yüksek olmasýnýn baþlýca nedeni de
kötü inþa edilmiþ konutlardý.

Bugün Türkiye’de büyük, güçlü bir Ýstanbul
depremi olasýlýðýndan bahsediliyor. Bir Ýstanbul
epreminin yüzbinlerce insaný öldürmesi mümkün.
Bu olasýlýða karþý alýnmasý gereken tedbirler var.
Binalarýn hýzla kontrol edilmesi, koþullarý uygun
olmayanlarýn derhal saðlamlaþtýrýlmasý ya da yýkýl-
masý gerekir. Toplanma merkezleri oluþturulmalý.
Baþta çocuklar olmak üzere halk depreme karþý eði-
tilmeli. Ve daha sayýsýz tedbir gerekir. Oysa bun-
larýn hemen hiçbiri yapýlmýyor. Hükümetler
mümkün olduðunca bu konuyu unutturmaya
çalýþýyorlar.

Ne yazýk ki bir depremin olma olasýlýðý bilim
insanlarýna göre yüksek ve o vakit gene “doðal
felaket” denecek.

Dünyanýn dört bir yanýn-
da insanlar, tsunami
felaketinin kurbanlarýna
yardým için kollarý sývadý.

Ýnsanlýk tsunami kurban-
larýna yardýma koþarken
zenginleri ve onlarýn
hükümetlerinin gerçek
yüzünü çýplak bir biçimde
sergiliyorlar. 

Örneðin Ýngiltere'de
hükümet 50 milyon pound
yollarken halk 76 milyon

poun topladý. Ayný þekilde
Yunanistan'da da hükümet
1 milyon dolar yollama
kararý alýrken halk 2 günde
17 milyon dolar topladý.

ABD'nin yolladýðý yardým
ise Irak’ýn iþgalinde 1.5
günde harcadýðýndan daha
az.

Bazý hükümetler borçlarý
ertelemeyi düþündüklerini
söylüyorlar. Borçlar erte-
lenecek ama iptal olmaya-

cak, duracak. Tsunami
felaketinde her þeylerini
kaybedenler o borçlarý
ödemek için gene çýrpý-
nacaklar.

Bugün dünyanýn her
yerinde emekçiler kapital-
ist emperyalist ülkelerin
Irak savaþýna harcadýklarý
kaynaklarýn tsunami bölge-
sine yollanmasýný ve Irak'ta
ki iþgalin derhal bitmesini
talep etmelidir.

TTssuunnaammii  ddaayyaannýýþþmmaassýý  hhüükküümmeettlleerree  ddeerrss  oollssuunn

Borçlar silinsin, kaynaklar
Irak'ýn iþgaline deðil, yardýma

BBuu  ffeellaakkeettiinn  nneeddeennii  nnee??
Ýlk neden Endonezya'nýn

Sumatra adasýnýn 150 kilo-
metre ilerisinde gerçek-
leþen 9 ölçeðindeki dev
deprem. Deprem, tsunami
denen ve Hint
Okyanusu'nu silip süpüren
dev dalgayý oluþturdu.

HHiinntt  OOkkyyaannuussuu''nnddaa  bbuu  ddeevv
ddaallggaallaarr  hhaannggii  ssýýkkllýýkkttaa
oolluuyyoorr??

Hint Okyanusu'nda
bugüne kadar Endonezya,
Pakistan ve Bengal körfez-
i'nde 7 tsunami olduðu
biliniyor. Bu bütün Hint
Okyanusu'nu kaplayan ilk
tsunami. 1883'de de
Krakatoa yanardaðýnýn
patlamasý ile dev bir tsuna-
mi olmuþtu.

1990'larda, Birleþmiþ
Milletler Tsunami
Koordinasyon Kurulu Hint
Okyanusu'nda, Pasifikte ve
Karayip denizinde tsunami
tehlikesine dikkat çekmiþti.

1997 Eylül ayýnda bu
komisyon Peru'da topla-
narak Hint Okyanusu'nda
bir erken uyarý sistemi
kurulmasý gerektiðini
tartýþtý. 2003 yýlýnda bilim
insanlarý Hint
Okyanusu'nda erken uyarý
sisteminin kurulmasý
gerektiðini bir kez belirttil-
er. Bir Avustralyalý bilimci
Sumatra'da olan deprem-

lerin tarih içinde
Tsunamiler yarattýðýný tes-
bit ettiler.

2004 Haziran ayýnda bir
baþka BM komisyonu, Hint
Okyanusu'nun yerel ve
uzaktan gelecek tsunami-
lerin tehdidi altýnda
olduðu uyarýsýný yaptý.

TTssuunnaammiilleerr  iiççiinn  uulluuss-
llaarraarraassýý  bbiirr  eerrkkeenn  uuyyaarrýý  ssiiss-
tteemmii  vvaarrmmýý??

ABD Ticaret Bakanlýðý'nýn
Pasifik'te böyle bir sistemi
var. Bu sistem 50 yýldýr
çalýþýyor.  Ancak bu sistem
Hint Okyanusu'nu kap-
samýyor.

Sumatra kýyýsýna erken
uyarý sistemi konmak
istendi ama bu gerçek-
leþmedi. Erken uyarý sis-
teminin her bir aracý 250

bin dolar.
Hawai'deki ABD sistemi

26 Ocak tsunamisini tesbit
etti.

YYeettkkiilliilleerr  ttssuunnaammiinniinn
ggeellmmeekkttee  oolldduuððuunnuu  nnee
vvaakkiitt  aannllaaddýýllaarr??

Pasifikteki erken uyarý
merkezi 45 dakika içinde
dev dalganýn Hint
Okyanusunda oluþtuðunu
tesbit etti. 

ABD donanmasý, ABD
Dýþiþleri Bakanlýðý,
Madagasgar adasýndaki
ABD Konsolosluðu, Diego
Garcia’daki ABD üssü
gerekli uyarýyý almýþlardý.

ABD Dýþiþleri Bakanlýðý
Hindistan hükümetini
uyardýðýný söylüyor ama,
Hint hükümeti bir uyarý
almadýðýný söylüyor. Ayný

þekilde Japonya'da
Matusushiro Sismoloji
Merkezi depremi kaydetti
ve tsunami olacaðýný
öngördü.

Bölge halkýnan hiçbir
uyarý yapýlmadý.

Tsunami uyarýsý iþe yarar
mýydý?

Dalgalarýn çeþitli
ülkelerin kýyýlarýna ulaþ-
masý saatler sürdü. Erken
uyarý çok fazla yaþam kur-
tarýrdý.

NNiiyyee  bbuu  kkaaddaarr  ççookk  iinnssaann
ööllddüü??

Bu bir doðal afet ama
gerekli yatýrýmlar yapýl-
madýðý için yüzlerce defa
aðýr sonuçlar verdi.

Yapýlarýn çok kötü olmasý
kayýplarý aðýrlaþtýrdý.

NEDEN VE NASIL OLDU?

KÝM NE DEDÝ?

"Bu ihtiyaç anýnda
insanlar, ABD'nin
Müslüman dünyaya
ulaþtýðýný görecek-
ler."
Colin  Powell  ABD
Dýþ  Ýþleri  Bakaný

"Bunu politik avan-
taj elde etmek için
ya da
Müslümanlarýn
gözüne girmek için
yapmýyoruz."
Colin  Powell  

"35 milyon dolarý
Irak'ta kahvaltýdan
önce harcýyoruz."
Patrick  J  Leahy  US
senator

"Sanýrým dünya ne
kadar cömert oldu-
ðumuzu biliyor."
Frank  R  Wolf  ABD
Kongre  üyesi

TTssuunnaammii ffeellaakkeettii  bbiirr  ddiizzii  ggeerrççeeððii  bbiirr
kkeerree  ddaahhaa  aaççýýððaa  ççýýkkaarrddýý..

YYaaþþaannaann  ffeellaakkeett  ssaaddeeccee  ddooððaall  ddeeððiill  ddaahhaa
ççookk  kkaappiittaalliizzmmiinn  bbiirr  üürrüünnüü..  BBiizz  bbuu  ggeerrççeeððii
ÝÝzzmmiitt  ddeepprreemmiinnddee  vvee  ddiiððeerr  bbüüttüünn
kkeennttlleerrddeekkii  ddeepprreemmlleerrddee  ggöörrddüükk

KKaappiittaalliizzmmiinn  ddooððaall  aaffeettlleerrii  öönnlleeyyeecceekk

tteeddbbiirrlleerrii  aallmmaa  yyeetteenneeððii  vvaarr  aammaa  kkâârr
ggüüddüüssüü  bbuunnaa  eennggeell  oolluuyyoorr..

HHüükküümmeettlleerr  ffeellaakkeettlleerr  kkaarrþþýýssýýnnddaa  ffeellçç
oolluuyyoorrllaarr..  YYaarrddýýmm  ggeennee  hhaallkkttaann  ggeelliiyyoorr..

DDýýþþaarrddaann  ggeelleenn  yyaarrddýýmmllaarrddaa  ddaa  dduurruumm
aayynnýý..  HHüükküümmeettlleerrddeenn  ççookk  hhaallkk  yyaarrddýýmm  eelliinnii
uuzzaattýýyyoorr..

TSUNAMÝ
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Kaybolan
yardýmlar

Tsunami felaketi için
batýlý ülkelerin gön-
dermeyi vaad ettikleri
yardýmlar aslýnda tam
anlamýyla utanç veri-
ci. Çoðu ülkede
halkýn topladýðý
yardýmlarýn
hükümetlerin gönder-
meyi vaad ettik-
lerinden daha fazla
olmasý bir yana, önce-
ki felaketler gösteriy-
or ki bu yardýmlar
için çok zaman söz
veriliyor ama yardým-
lar yollanmýyor.
Gönderilenler ise
genellikle ya orduya
gidiyor ya da asýl
hedefine ulaþmadan
kayboluyor.

Örneðin 2003 Aralýk
ayýnda Ýran’daki
deprem için 500 mily-
on dolar gönderile-
ceði söylendi ama bir
yýl sonra bunun
ancak 9 milyonu
Ýran’a gitti.

Nikaragua,
Honduras,
Bangladesh,
Hindistan’ýn Gujarat
eyaleti hep ayný
gerçeði yaþadýlar.

ABD’nin Ýran’a gön-
derdiðini iddia ettiði
yardým ise asýl olarak
askeri destek. 

ABD böylesi bir
askeri desteði çok
uzun zamandýr
Endonezya’ya zeten
yolluyor. Endonezya
ordusu Batý
Timorlardaki ya da
Sumatra’daki Ache
bölgesindeki ayaklan-
malarý ezmeye
çalýþýrken ABD
ordusu zaten hep
yanýndaydý.

ABD  üssüne
birþey  olmadý

Hint
Okyanusu'ndaki
ABD askeri üssü olan
Diago Garcia
ABD'nin Pasifik'teki
Tsunami Erken Uyarý
Kurumu'ndan aldýðý
uyarý sonucu felaketi
hiçbir kayýp olmadan
atlattý.

Diego Garcia
depremin merkezin-
den 3 bin kilometre
uzakta. Üssün hiç
tahrip olmamasý böl-
genin geri kalanýnda-
ki tahribatla tam bir
tezat oluþturuyor.

Diego Garcia takým
adalarý ABD tarafýn-
dan Ýngilizlerden
kiralandý  ve 30 yýl
önce 2 bin ada sakini
zorla adadan
çýkarýldý. Mehkemeler
adalardan sürenlerin
geri dönme hakký
olduðunu kabul etti
ama ABD ordusu
buna izin vermiyor.

Endonezya'nýn Aceh böl-
gesinde köyler, kasabalar
haritadan silindi. En aðýr
kayýplar Aceh'te. Yardým
kuruluþlarý ölü sayýsýnýn
çok daha fazla artabileceði-
ni söylüyorlar. Endonezya
hükümeti Aceh'e giden
yardýmlarý engelliyor.

Aceh'ta hayat tsunamiden
önce de çok zordu. Halk
yýllardýr Endonezya'dan
ayrýlmak için mücadele
ediyor ve aðýr baský altýn-
da.

Bei yýl önce bölgenin
baþkenti Banda Aceh'teki
Büyük Cami'nin önünde
bir milyon kiþi baðýmsýzlýk
için gösteri yapmýþtý. Halk
referandum istiyor.

Ancak Endonezya
hükümeti baðýmsýzlýk
isteyenlere karþý acýmasýz-
ca saldýrýyor. 2003 Mayýs
ayýndan buyana 2 bin kiþi
Endonezya ordusu tarafýn-

dan öldürüldü. Aceh
sýkýyönetim altýnda.

1989'dan 1998'e kadar
süren önceki sýkýyönetim
döneminde de 10 bin
Acehli ordu tarafýndan
öldürülmüþtü. Birçok
Acehli kaybolurken çok
sayýda kadýna da tecavüz
edildi.

Bölgeden yeni dönen
Allan Nairn tsunamiden
önceden onbinlerce
Acehlinin topraklarýndan
koparýlarak zorla göç ettir-
ildiðini anlatýyor.

Nairn, "þimdi binlerce
Acehli toplu mezarlara
dolduruluyor. Daha
öncede ordunun öldürdük-
leri böyle gömülürdü"
diyor.

Depremin Aceh'te 60 bin
kiþi öldürüdüðü sanýlýyor.
Ancak bu sayýnýn daha da
artmasý mümkün.

Endonezya hükümeti

uluslararasý yardým kuru-
luþlarýnýn Aceh'e gitmesini
engelliyor. Amerikalý bir
yardým kuruluþunun
bölgedeki yetkilisi bu
engellemenin aðýr kayý-
plara neden olduðunu
ifade ediyor.

Endýnezya Ýnsan haklarý
Kuruluþu, Tapol,
Endonezya hükümetini
Aceh'e yardým gönder-
memek ve yardým kuru-
luþlarýný engellemekle
suçluyor. Tapol'a göre böl-
geye sadece 2 helikopter
gönderilmiþ durumda.

Bölgeye yardým ulaþtýr-
maya çalýþan aktivistler
Endonezya hükümetinin
tsunami felaketine raðmen
askeri operasyonlara
devam ettiðini ve halkýn
olaðanüstü yýlgýn
olduðunu anlatýyorlar.

Aktivist Nairn'e göre
Endonezya Hükümeti

Aceh'te politik olarak
kazanamayacaðýný biliyor
ve bu nedenle halkýn
üzerinde çok aðýr bir terör
uyguluyor. Gene Nairn2e
göre polis ve ordu birlik-
leri arasýnda çok yaygýn bir
yozlaþma var.

Aceh'te halk seyahat etme
özgürlüðüne sahip deðil.

Tsunami'den sonra
Endonezya Hükümeti
Aceh'e 15 bin yeni asker
gönderiyor. Endonezya
gizli servisi CIA tarafýndan
finanse ediliyor.
Tsunamiden bir kaç gün
önce bölgeye 400-500 gizli
servis elamaný gönderildi.

Aceh'te çok zengin doðal
gaz yataklarý var.
Amerikan Exxon-Mobil þir-
keti tarafýndan iþletilen bu
doðal gaz yataklarýnýn
kazancý bölgeye hiçbir
biçimde geri dönmüyor.

Aceh'de hem tsunami
hem de devlet vuruyor

Ýnsan
doðasýnýn
umut  veren
yaný

Dünyanýn dört bir
yanýnda insanlarýn
tsunami felaketine
gösterdikleri ilginin
hýzý ve boyutlarý son
derece önemli. Her
taraftan dayanýþmayý
anlatan hikayeler
geliyor.

Dünya halklarýnýn
bu dayanýþma sefer-
berliði baþka bir
dünya mümkün
deðil çünkü insan
doðasý bencildir
argümanýna en iyi
cevabý veriyor.

Birçok ülkede ve bu
arada zengin ülkel-
erde yüzbinlerce
insan hükümet-
lerinden daha hýzlý
ve daha güçlü bir
biçimde dayanýþma
eylemlerine giriþtiler.

Zaten halklarýn bu
tutumudur ki savaþa
ve þirketlerin küre-
selleþmesine karþý
muazzam bir
hareketi ortaya
çýkardý. Yüzbinlerce
insan küresel eþitsi-
zliðe, yoksulluða
karþý harekete geçti.

Aþaðýdan yükselen
bu dayanýþma gele-
ceðin dünyasýnýn
oluþumunun tek
garantisi.

Yüzbinlerce Avru-
palý’nýn 3 dakikalýk
saygý duruþu, bu süre
içinde ulaþým
araçlarýnýn durmasý
da ayrýca anlamlý.
Dayanýþma sadece
felaket bölgesine
yardým göndererek
deðil, acý çekenlerin
acýsýný sembolik de
olsa paylaþýlarak
yapýlmakta.

Ayný savaþta oldu-
ðu gibi.

VViinnoodd  MMoooonneessiinngghhee,,
Colombo, Sri Lanka

Sumatra adasýnýn yakýn-
larýnda olan depremin
yarattýðý dalgalar Sri
Lanka'da büyük kayýplara
neden oldu. Kýyýdan bir
kilometre içerde dahi
binalar yýkýldý.

Yaklaþýk 20 bin ölü olduðu
tespit edildi. Bazýlarý
tsunaminin doðrudan vur-
duðu bölgelerde olmayan
yaklaþýk bir milyon insanýn
ise evsiz, barksýz kaldýðý
biliniyor.

Birçok insan koþabildiði
kadar hýzla yüksek böl-
gelere koþarak canlarýný
kurtardýlar. Þimdi onlar
derme çatma kamplarda

barýnmaya çalýþýyorlar.
Kuzey ve Doðu'nun kýyý

bölgeleri en çok hasar gören
bölgeler. Buralarda oturan-
lar zaten 20 yýldýr iç savaþ
yaþýyorlar.

Batticaloa'daki kampa çok
az hükümet yardýmý geliy-
or. Gelenler ise sivil toplum
kuruluþlarý aracýlýðý ile bölg-
eye ulaþýyor. 

Ýç Savaþ yaþamayan
Güney Vilayeti, felaketi aðýr
bir biçimde yaþadý. Köyler,
kasabalar yok oldu.
Galle'deki bir hastane dal-
galar tarafýndan dar-
madaðýn edildi. 

Köylerde derme çatma
binalarda yaþayanlar kolay-
ca dalgalarýn kurbaný oldu.

Sri Lanka'da büyük bir

konut sorunu olduðu için 1
milyon insan kumsallarda
yaþýyordu. Tsumnami'den
en çok etkilenenler kumsal-
da yaþayan bu insanlar
oldu.

Hikkaduwa'nýn kuzeyin-
deki Seenigama, Telwatte
ve diðer köylerde çok yok-
sul insanlar yaþamaktaydý.
Bu insanlar balýkçýlýk ya-
parak, ip örerek yaþýyorlar.
Çok sayýda insan Maldiv
Adalarýnda ve Sri Lanka'da
otellerde çalýþýyorlar.

Felaket günlerinde
hükümet bütünüyle felç
oldu. Felaketzedelere halk
yardým etti, yiyeceklerini,
evlerini onlarla paylaþtý.

Felaketten 3 gün sonra
hükümet felaketzedeleri

kaydetmeye baþladý.
Bölgede büyük bir gýda

sýkýntýsý var çünkü felaket-
zedelerin sýðýndýðý iç bölgel-
erde de yeterli yiyecek yok.

Elektrik hatlarý üç günde
onarýldý. Su biraz daha
uzun sürecek. Bu üsre
içinde insanlarýn yaþadýklarý
yerlere geri dönmesi
mümkün deðil. 

Ýnsanlar geleceklerinden
endiþeli. Yýkýlan derme
çatma evler gene de yýllarýn
emeðinin ürünüydü. Bir
çok insan iþsiz kalacak.
Maldiv adalarýnda çalýþan-
lar geri döndüðünde iþsizlik
daha da artacak. 

Vinod Moonesinghe Sri Lanka
Çevre Kuruluþu'nun sözcüsü.

Bizi yoksul býrakan sistem
tsunaminin sonuçlarýný ölümcül yaptý

TSUNAMÝ
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GGiilleess  JJii  UUnnggppaakkoorrnn,,
Bangkok, Tayland

Bu korkunç felaketin
"doðal" olan tek yaný her
þeyin bir deprem sonucu
baþlamýþ olmasý.
Tsunaminin getirdiði
ölümler ve yýkým ise esas
olarak insan yapýsý.

Tayland'daki meteoroloji
kurumu felaketten bir saat
önce dalganýn gelmekte
olduðunu tespit etti. Ancak
turizm etkilenir korkusu
ile uyarý yapýlmadý. Eðer
turizm sanayi yerine
Tayland'lýlarýn yaþamý
dikkate alýnsaydý  çok mik-
tarda insanýn yaþamý kur-
tulabilirdi.

Tayland'da yaþananlar
kasýrga, deprem, tsunami
gibi doðal felaketlerin
sonuçlarýnýn bu kadar aðýr
olmasýnýn asýl nedeni kâr
için çalýþan bu sistemin
yaptýklarýdýr.

Her þeyden önce,
Pasifik'te olduðu gibi bir
erken uyarý sistemi olsaydý
sonuçlar bu kadar kötü
olmazdý. Ne var ki böl-
genin devlet yöneticileri
sadece bir yýl önce erken
uyarý sistemi kurulmasýný
"yüksek maliyet" gerekçesi
ile reddetmiþlerdi.  

Taylandlý bir metereolo-
jist yýllardýr en çok hasar
gören Phuket adasýnýn
tsunami tehdidi altýnda
olduðunu söylemesine rað-
men kimse onu dinlemedi.

Bir erken uyarý sistemi
bile olmasa gene de yetk-
ililerin halký uyarmasý için
yeterince zaman ve olanak
vardý. Hawaii adasýndaki
bir erken uyarý sistemi dal-
galarý tespit etmiþti.

Sri Lanka ve Hindistan'da
dalgalarýn kýyýya yaklaþ-
malarý tam 3 saat aldý.

Felaketin bu denli
büyükolmasýnýn bir nedeni
de küresel kapitalizm.
Tayland'ýn Aceh ya da Sri
Lanka'dan daha az zarar
görmesinin bir nedeni de
Tayland ekonomisinin

daha geliþkin olmasý. 
Daha güçlü ekonomi

daha iyi yapýlara olanak
veriyor. Ya da insanlar Sri
Lanka'da, Aceh'de olduðu
gibi kayýklarda yaþamýyor-
lar.

Komþu kasabalar çok
daha hýzla yardýma
gelebiliyor.

Ne var ki küreseelþme
dünyanýn her yerine refah
ve geliþme getirmiyor.
Yoksullar daha fazla acý
çekiyor. Felakette ölenlerin
büyük çoðunluðu yok-
sullar. Oysa insanlýðýn
elinde bu felaketlerin
zararlarýný en aza indirecek
olanaklar var.

Emperyalizm tsunami
felaketinin zararlarýný art-
týran bir baþka faktör.
Endonezya, Sri Lanka ve

Tayland mini-emperyalist
ülkeler. Bu ülkelerin
merkezi hükümetleri
diðerlerine kendi sýnýrlarý
içinde istikrarlý olduklarýný,
yönetebilir olduklarýný
kanýtlamak zorunda.

Diðer kapitalist ülkeler
kendi sýnýrlarý içinde
istikrar saðlayamayan bir
ülkeyi, ciddiye almaz.
Yabancý sermaye ancak
istikrara gelir. 

Ýþte bu nedenle
Endonezya Aceh'in baðým-
sýzlýðýný tanýmýyor. Sri
Lanka tamillerle savaþýyor
ve Tayland güneydeki üç
Müslüman vilayete baðým-
sýzlýk vermiyor.

Bu bölgelerdeki savaþlar
bu hükümetlerin milita-
rizminin güçlenmesine yol
açýyor. Kaynaklar orduya

gidiyor. 
Dördüncü faktör ise

halkýn küreselleþmenin
korkunçluðuna isyan ediy-
or olmasý. Tsunaminin vur-
duðu ülkelerin çoðu yok-
sul deðil.

Hindistan nükleer bir
güç. Tayland çok hýzlý
geliþen bir kapitalist ülke.
Tayland baþbakaný ve kabi-
nesindeki bakanlar milyon-
erler. 

Bu toplumlarda sorun
zenginliðin ve iktidarýn
daðýlýmý. Bölgedeki hiçbir
ülkenin sosyal güvenlik
sistemi yok. Hiçbirinin
doðru dürüst bir yardým
örgütlenmesi yok. Çoðun-
da kamuya ait ambulans
bile yok. 

Tayland hükümeti ordu
için milyarlarca dolar har-

cýyor. Çok yakýn geçmiþte
ordu demokrasi isteyen
göstericilerin üzerine ateþ
açtý.

Ordu felakete karþý
harekete geçmedi. Mesela
kralýn Hua Hin'deki
sarayýný koruyan gemiler
yerlerinde kaldýlar. 

Güneydeki Müslüman
eyaletlerdeki çok sayýdaki
askeri birlik yerlerinde
kaldýlar. Endonezya
dünyanýn en büyük ordu-
larýndan birisine sahip ne
var ki Sumatra'ya yardýma
yollanmadý.

Tayland'da çalýþan bin-
lerce Burmalý balýkçýnýn
akýbeti hiçbir zaman bilin-
meyecek. Bu Burmalýlar
Tayland'da kaçak çalýþmak
zorunda. 

Bazý aktivistler ABD'nin

yardým göndermesine
kuþku ile bakýyorlar. Oysa
dünyanýn bu en zengin
ülkesi daha fazla yardým
göndermeye zorlanmalý. 

Büyük þirketlerde tsuna-
mi felaketinden avantaj
elde etmeye çalýþýyor.
Felaketi gösteren televizy-
on haberlerinin köþesinde
büyük þirketlerin reklam-
larý var. Özel hava þirket-
leri isimlerini duyurmak
amacýyla bölgeye göster-
melik bir biçimde yardým
taþýyorlar.

Daha ölüler toplanmadan
Tayland'da turizm
endüstrisinin geleceði ve
borsa tartýþýlmaya baþ-
landý. 

Þirketlerin daha fazla ver-
mesini talep etmeliyiz.
Sadece yardým deðil, daha
fazla ücreti sosyal hak,
daha fazla vergi vermeleri-
ni istemeliyiz. 

Öte yandan insanlýðýn
gerçek doðasýna bakalým.
Þu anda dünyanýn her
yanýnda her ýrktan, renk-
ten, dinden milyonlarca
insan felaketzedelere
yardým ellerini uzatýyorlar.
Verebilecekleri çok þey yok
ama gene de ellerini uza-
týyorlar.

Bir Ýngiliz savaþ uçaðý
pilotu Aceh'e yardým
malzemesi taþýdýktan sonra
"þimdiye kadar yaptýðým
en anlamlý iþ" diyordu. Hiç
bir asker bunu savaþ için
söylemez.

Kafkasya'da Beslan
kasabasýnda insanlar
yardým topladýlar.
Milyonlar çýrpýnýyor. 

Ýþte þirketlerin küre-
selleþmesini, küresel eþitsi-
zliði ve açlýðý, savaþý dur-
duracak olan bu aþaðýdan
dayanýþma. Ýnsan
doðasýnýn bu olumlu yaný.
Bu gücün örgütlenmesi ve
kazanmasý için daha fazla
çaba!

Giles Ji Ungpakorn Tayland Ýþçi
Demokrasisi grubunun üyesi.

Tsunamiyi daha da yýkýcý yapan nedenler

BAK ve Barýþarock tsunami kurbanlarýnýn yanýnda
Tsunamiyi izleyen günlerde Türk

basýný olaya ayýrdýðý sýnýrlý alanda
daha çok bölgedeki Türk futbolcularýný
söz konusu etti. Onlardan gelen haber-
ler en önemlisiydi.

Tsunaminin yok ettiði yaþamlarý
yýkýp, daðýttýðý binlerce kilometrelik
alan, 150 bin insanýn ölümü önemli
deðildi.

Türk basýnýnýn bu korkunç felakete
ayýrdýðý zaman da çok kýsýtlý oldu. 2-3
gün sonra tsunami haberleri geriye
düþtü. 4-5 gün sonra ise hepten kalktý.

Avrupa’da 3 dakikalýk saygý duruþu
ise yabancý bir haber olarak sunuldu.
Adeta bir Avrupa orijinalitesiydi.

Ne var ki büyük basýnýn yaný sýra
solda yer alan gazetelr için de durum
ayný.

Cumhuriyet, Birgün, Evrensel diðer

gazetelerden farklý bir tutum
almadýlar.

Onlar için de tsunami bir kaç günlük
bir haberdi. Sol gazetelerde de tsuna-
mi kýsa sürede günlük “Türk” haber-
lerinin arkasýna geçti.

Avrupa’da yas ilan edildiðinde
Birgün’de de bu haber yabancý bir
biçimde verildi. Adeta “bu
Avrupalýlarýn da baþka iþi yok” gibi.

Basýnýn bütün bu tutumunun sonucu
olarak Türkiye’de tsunami felaketi
yabancý bir olay oldu. Ýnsanlar olayýn
korkunçluðunu yaþamadýlar, his-
setmediler.

Aynen Irak’ta süre gelen iþgal gibi.
Türk basýný, saðýyla, soluyla Irak iþgali-
ni de önemsemiyor. Dünya basýnýnda
en öne çýkan iþgal haberler Türk
basýnýna girmiyor ya da en ufak, kýsa

biçimde girebiliyor.
Sonuç olarak Türkiye’de yaþayanlar

tsunamide olduðu gibi Irak’ýn iþgalinin
boyutlarýný izleyemiyorlar.

Dünyanýn heryerinde olduðu gibi
Türkiye’de aþaðýdan bir inisiyatif ne
yazýk ki bu nedenlerle güçlü deðil.
Yardým kampanyalarýna ilgi hemen
hemen yok gibi.

Bütün bu duyarsýzlýk ortamýnda
Küresel BAK ve BarýþaRock Ýnisiyatifi
gene öne çýktý.

En yakýn zamanda düzenlenecek bir
konserle bölgeye yardým yollanacak.

Kollar sývandý ve çalýþmalar baþladý.
Þimdi onlarý desteklemek gerekir.

Ýzmit depreminde caný yananlar iyi
biliyor ki yardým devletten deðil,
komþudani, dosttan, sokaktaki diðer
insanlardan geliyor.

TSUNAMÝ
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Chris  MARSDEN

Önde gelen Ortadoðu
yorumcularýndan Robert
Fisk, Irak'taki yardým
gönüllüsü Margaret
Hasan'ýn katlinden kimin
sorumlu olduðunu soruyor.

17 Kasým tarihli
Independent gazetesindeki
baþ sayfa yazýsýnda Fisk,
Hasan'ýn Iraklý isyancýlar
tarafýndan öldürdüðünü
iddia eden resmi yorum
üzerinde kuþkular yaratan
bir dizi önemli soru soruy-
or.

Fisk'in Irak sorunuyla ilgili
görüþleri ciddiye alýnmalý.
Bugün Independent'ta
gazetecilik yapan Fisk,
Beyrut'ta 25 yýldan fazla
yaþamýþ ve oradaki iç savaþ
üzerine Pity The Nation
(Zavallý Ulus) adlý kitabý
yazmýþ bir Ortadoðu
uzmaný. Irak ve Ýsrail-
Filistin sorunu üzerine çok
yazmýþ, 1998 ve 2000'de
Uluslararasý Af Örgütü
Ýngiltere Basýn Ödülleri gibi
çok sayýda ödül almýþ bir
gazeteci.

Margaret Hasan'ýn 19
Ekim'de kaçýrýlmasý anlaþýlýr
bir öfkeye ve yaygýn bir tep-
kiye yol açmýþtý. Çünkü
Hasan ABD'nin Irak'taki
savaþýna ve sonrasýndaki
iþgale açýkça karþý çýkan
biriydi. Hasan kendini
Iraklýlara yardým etmeye
adamýþtý. Kocasý Tahsin Ali
Hasan'la Ýngiltere'de
okurken karþýlaþtýðý
1972'den beri Irak'ta
yaþamýþ, Ýslam'ý kabul etmiþ
ve Irak vatandaþlýðýna
geçmiþti. 1991 Körfez

Savaþý'ndan sonra yardým
kuruluþu Care
International'ýn yöneticisi
olmuþ ve BM yaptýrýmlarýna
karþý çýkmýþtý.  

Böyle birinin isimsiz bir
direniþ grubu tarafýndan
kaçýrýlmasý Ýngiliz ve ABD
hükümetleri için çok deðerli
bir propaganda aracý oldu.
Baþbakan Tony Blair ve
diðerleri, yaptýklarý resmi
açýklamalarda bu olayýn,
Irak'ta demokratik bir yöne-
timin kurulmasýna yönelik
sözde çabalara karþý çýkan
güçlerin gerçek karakterini
gösterdiðini ileri sürüyor-
lardý.

Bir kadýnýn kafasýnýn
arkasýndan vurulmasý
görüntülerini içeren bir
kasedin ortaya çýkmasýnýn
ardýndan, Ýngiltere Dýþiþleri
Bakaný Jack Straw, Hasan'ýn
"tam bir kesinlikle ileri
süremiyor olsak da,
muhtemelen katledildiðini"
söyledi. "Birini kaçýrýp
öldürmek affedilemez. Ama
hayatýnýn önemli kýsmýný
Irak'ta insanlarýn iyiliði için
çalýþmaya harcayan bir
kadýna karþý iþlenen böyle
bir suça karýþmak da tiksinti
vericidir" dedi.

"Irak'taki anarþide
masumiyetin bedeli ne?"
baþlýklý makalesinde Fisk
birçok insanýn Hasan'ýn
olasý ölümüyle birlikte "Irak
bataklýðýnda ne kadar daha
ilerlenebileceði"ni sorgulay-
acaðýný kabul ediyor. Fakat
Hasan'ýn, yaþýyor olsaydý,
"bugün bu cinayet hakkýn-
daki öfkelerini ve üzüntü-
lerini vurgulayan bürokrat-
lara ve batýlý liderlere kýz-

maktan baþka hiçbir þey
yapamayacaðýný" da ekliy-
or.

Sonra da, Hasan'ýn kaçýrýl-
masý olayýnýn etrafýndaki
maddi ve siyasi tutarsýzlýk-
larý teker teker sayýyor.

Ýlk olarak Fisk, Hasan'ý
kaçýranlar tarafýndan (19, 22
ve 27 Ekim'de) gönderilen
ve Hasan'ýn aðlarken ve
Ýngiliz askerlerinin Irak'tan
çekilmesi için yalvarýrken
gösteren ilk filmlere dikkat
çekiyor. 

"Bu dehþet verici görüntü-
lerin arka planýnda alýþýlmýþ
Ýslami bayraklar bulun-
madýðýna, alýþýlmýþ silahlý
ve yüzleri kapalý adamlarýn
olmadýðýna, ve Kuran'dan
da hiçbir þey okunmadýðý-
na" iþaret ediyor.

"Ve eðer bu, Felluce ve
Ramadi'deki duruma göre
incelenirse, Margaret
Hasan'ýn kaçýrýlma eylemi-
nin duruma neredeyse
aykýrý olduðu görülür;
Felluce'deki baðlantýlý
direniþ gruplarý - mesaj
gerçekten onlardan geliyor-
du - Hasan'ýn serbest
býrakýlmasýný talep ediyor-
lardý. Garip bir þekilde el-
Zarkavi de, yani
Amerikalýlar'ýn yanlýþ
olarak Irak direniþinin
baþýnda olmakla suçladýðý
el-Kaide üyesi, ayný þeyi
istiyordu, adam kaçýrmak
ve yabancýlarýn kellesini
uçurmak gibi iþlerde
sabýkasý bir hayli kabarýk
olmasýna raðmen."  

Fisk, "diðer kaçýrýlan
kadýnlarýn, örneðin iki
Ýtalyan yardým gönül-
lüsünün, kendilerinin
masumiyetine inanýldýðý
zaman serbest býrakýldýk-
larýný" da ekliyor, "fakat
Margaret Hasan býrakýl-
madý, akýcý bir Arapça
konuþabilmesine ve ken-
disini kaçýranlara yaptýðý iþi
onlarýn dilinde rahatça açýk-
layabilecek olmasýna rað-

men."
Neden iþgale karþý çýkan

herhangi bir grup, serbest
býrakýlmasý için Iraklýlarýn
26 Ekim'de Baðdat'ta yap-
týklarý gösteri de dahil bu
kadar çok talep olmasýna
raðmen Margaret Hasan'a
bu kadar acýmasýzca
davransýn ki?  

Fisk, Hasan'ý kaçýrabilecek
olasý bir alternatif oluþuma
dikkat çekiyor. "Bu yýl
ortaya çýkan gizemli bir
filmde, bir takým silahlý
adamlar Zarkavi'yi kaçýra-
caklarýný açýklýyorlar, onu
Irak karþýtý olmakla suçluy-
or, iþgal ordularýndan ise
nazikçe "koalisyon güçleri"
olarak söz ediyordu. Bu
film kýsa zamanda "Allavi
kasedi" olarak ünlendi:
ABD tarafýndan atanmýþ,
eski CIA ajaný ve eski

Baasçý, Irak'ýn geçici
Baþbakaný sýfatýnýn
taþýyýcýsý, Felluce'de sivil-
lerin ölmediðini budalaca
ileri süren ayný Allavi."

Açýkçasý Fisk, Margaret
Hasan'ýn ölmünden kimin
yarar saðlayacaðýný sorarak
lafýný bitiriyor.

"Herhangi biri isyancýlarýn
canice huylarý konusunda
þüphe duyduðunda, onlarýn
saldýrganlýlarýný ortaya ser-
mek için Margaret Hasan'ýn
katline iliþkin kanýtlar üret-
mekten daha iyi bir yol var
mý?" diye yazýyor.
"Dünyaya Amerika ve
Allavi'nin ordularýnýn
Felluce'de ve hala
Washington'un düþman-
larýnýn elindeki diðer Irak
kentlerinde "kötülük"le
mücadele ettiklerini
dünyaya kanýtlamak için

daha acýmasýz bir yol var
mý?" 

"Kimse Bay Allavi'nin
yönetimiyle baðlantýlý olan
kiþilerin Margaret Hasan'ý
ölümünde parmaðý
olduðunu iddia etmiyor"
diyor Fisk, ve "Irak'ta yir-
miye yakýn direniþ grubu
olduðunu" ve "rakip suç
çetelerinin insanlarý kaçýrýp
fidye istediklerini" de ekliy-
or.

"Fakat Margaret Hasan'ý
kimin öldürdüðü sorusu
henüz yanýtlanabilmiþ
deðil."

Hasan'ýn ölümü doðru-
lanacak mý? Ýþte bu da
gerçekten yanýtlanmayý
bekleyen bir soru. Ve Fisk'in
yaptýðý gibi sorulmasý tama-
men gerekli bir soru daha
var: Bundan kim yarar
saðlýyor?

Margaret  Hasan  ABD'nin  Irak'taki  savaþýna  ve  sonrasýndaki  iþgale  açýkça  karþý
çýkan  biriydi.  

Robert Fisk soruyor:

Margaret Hasan'ý kim öldürdü?
Margaret  Hasan  Irak  ve  Ýsrail-
Filistin  sorunu  üzerine  çok
yazmýþ,  1998  ve  2000'de
Uluslararasý  Af  Örgütü  Ýngiltere
Basýn  Ödülleri  gibi  çok  sayýda
ödül  almýþ  bir  gazeteci.

Mahmut Abbas'ýn Filistin
Cumhurbaþkaný seçilmesi tüm
dünya liderleri tarafýndan
coþkuyla karþýlandý. Özellikle
Bush, Sharon ve Putin memnun-
luklarýný belirttiler. Demokrasiye
ne kadar kararlý bir þekilde baðlý
olduklarýný Irak, Filistin ve
Çeçenistan'da tekrar tekrar kanýt-
layan bu üç lider acaba Abbas'a
niye bu kadar düþkünler?

Abbas'ýn isminin önünde tüm
televizyon ve basýn haberlerinde
"ýlýmlý" sýfatýnýn kullanýlýyor
olmasý kuþkusuz bir neden.
Abbas'ýn Hamas'a yakýnlýðýyla
veya silahlý mücadeleye yatkýn-
lýðýyla tanýnýyor olmamasý bir
baþka neden. Ýsrail ile Filistinliler
arasýnda baþlatýlýp daha sonra
Ýsrail tarafýndan sabotaja
uðratýlan Oslo barýþ sürecinin
mimarlarýndan birinin Abbas
olmasý da kuþkusuz ek bir
neden.

Hem Türkiye'de hem Batý
ülkelerinde medyanýn izah ettiði

gibi, þimdi Abbas'tan beklenen,
þiddete son vermesi ve Ýsrail ile
barýþ görüþmelerine yeniden hýz
kazandýrmasý.

Açýk ki, Abbas ýlýmlý, makul,
hem Amerika hem de Ýsrail'e
daha sýcak bakan, direnmeye
daha az niyetli, Ýsrail'e daha çok
ödün verecek ve barýþ için daha
çok çalýþacak bir kiþi olarak
algýlanýyor ve anlatýlýyor.

Bu anlatýmýn iki temel sorunu
var. Birincisi, Abbas'ýn Arafat'tan
farklý olduðu ve dolayýsýyla barýþ
getirebileceði iddiasýyla, barýþý
bugüne kadar Arafat'ýn
engellemiþ olduðu ima edilmiþ
oluyor. Bu zaten Arafat'ý
"terörist" olarak damgalayan
Ýsrail devletinin eskiden beri
iddiasý.

Ýkincisi, Abbas'ýn þiddeti
engelleyeceði ve barýþ için çalýþa-

caðý iddiasýyla, þiddetin kay-
naðýnýn Filistinliler olduðu ve
barýþýn bugüne kadar bu yüzden
baþarýlamadýðý ima edilmiþ oluy-
or. Bu da, elbet, Ýsrail devletinin
kurulduðu günden beri ileri
sürdüðü bir iddia.

Gerçekte, Abbas'ýn Arafat'tan
pek farký yok. El Fetih hareke-
tinin eski ve köklü yönetici
kadrolarýndan biri. Oslo süreci
dahil, yaptýðý her þeyi Arafat'ýn
bilgisi ve onayýyla yaptýðýndan
kuþku olamaz. Daha da önemlisi,
Batýlý güçlerin bugün Abbas'tan
bekledikleri her þey tam da
Arafat'ýn en az 20 yýldýr yapmaya
çalýþtýklarý. Görüþmeler, anlaþ-
malar, ödünler, barýþ için bir
avuç topraða ve gülünç bir
özerkliðe razý olmak: bütün bun-
lar Arafat'ýn tekrar tekrar yaptýðý
ve Ýsrail devleti tarafýndan kedi

fare ile oynarcasýna, dalga
geçercesine her defasýnda
engellediði giriþimler. Tüm ömrü
ödün vermekle geçen Arafat'ý
"terörist" olarak damgalayan
Ýsrail devleti, tümüyle teslim
olmadýðý taktirde Abbas'ý da ayný
þekilde damgalamakta gecik-
meyecektir.

Gerçekte, þiddetin kaynaðý
Filistinliler deðil, Ýsrail iþgali
olduðu için, barýþýn önündeki
engel Filistinliler deðil, Ýsrail
devleti olduðu için, Arafat gibi,
Abbas'ýn da tüm çabalarý, vere-
ceði tüm ödünler boþa çýkacaktýr.

Oslo sürecinde Arafat Filistin
Yönetiminin polisini kurup
Filistinliler üzerinde Ýsrail'in jan-
darmasý olma görevini kabul
ettiði günlerde, bugün baþbakan
olan Sharon El Aksa Camiinde
yaptýðý provokasyonla Ýkinci

Ýntifada'nýn baþlamasýna yol
açmýþtýr. Abbas da ödün verecek.
Filistin halký barýþ özlemi içinde
bu ödünleri büyük olasýlýkla
kabul edecek. Ve Ýsrail devleti
Abbas'ýn tüm giriþimlerini,
Filistinlilerin tüm barýþ umut-
larýný yine boþa çýkaracaktýr.

Ýsrail iþgalinin en zor ve olum-
suz koþullarýnda yapmayý
becerdikleri seçimlerle, seçimlere
yüksek katýlým oranýyla,
Filistinliler Ortadoðu'nun en
demokratik halklarýndan biri
olduklarýný yeniden kanýtladýlar.
Tüm "terör" ve "þiddet" yalan-
larýnýn anlamsýzlýðýný tekrar gös-
terdiler. Tüm karalamalara rað-
men, yine Arafat'ýn örgütü
kazandý.

Ama sonuçta, Filistinlilerin kur-
tuluþu Abbas'ýn vereceði ödün-
lerden deðil, yeni Ýntifadalardan,
bölge halklarýnýn dayanýþmasýn-
dan geçecek.

Çözüm yeni intifadalarda
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Irak'ý, demokrasi ve
özgürlük getireceði iddasý
ile iþgal eden Bush, þimdi
de Ocak ayýnda yapýlacak
seçimlerle Irak'ýn istikrara
kavuþacaðýný iddia ediyor.
Fakat Irak'taki gerçekler
durumun hiç de böyle
olmadýðýný gösteriyor.

Savaþ baþladýðýndan beri
110.000 Iraklý sivil öldü ve
bu rakam giderek artýyor.
Irak'lý doktorlar ise gerçek
rakamýn 200.000 olduðunu
tahmin ediyorlar.
Yýlbaþýndan bu yana,
sadece on gün içinde 100
kiþi daha öldü. Irak'ta hala
güvenlik tam olarak
saðlanabilmiþ deðil. Ýnsan-
lar sürekli korku içinde
yaþýyorlar. Temel hizmet-
lerin hiç birisi verilemiyor.
Ülkenin su ihtiyacýnýn
sadece %10'u karþýlanýyor.
Hala elektrik yok; Baðdat'a
bile günde 12 saat elektrik
veriliyor. Ülke nüfusunun
%70'i iþsiz. 

Aralýk ayýnda Irak'a
giden bir gazeteci Felluce
halkýndan Muhammed El-
Asawi'ye, Ocak'ta yapýl-
masý planlanan seçimler
hakkýnda ne düþündüðünü
soruyor.  Asawi'nin yanýtý
þöyle; "Ne seçimleri? Bana
evime nasýl dönebileceði-
mi, çocuklarýma nereden
ilaç, yiyecek, su bulabile-
ceðimi, kýþýn nasýl ýsý-
nacaðýmý söylesinler. Bana
seçimler hakkýnda hiçbir
þey sormayýn. Baþbakan
Ýyad Allawi evlerimizi
yýktý ve þimdi de seçim
istiyor. Bu seçimlere asla
katýlmayacaðým."

Baský koþullarý
altýnda seçim
yapýlamaz

Seçimler yaklaþtýkça
"güvenlik" bahanesi altýnda
iþgal güçlerinin Irak halký
üzerindeki baskýsý giderek
artýyor. 

Felluce kuþatmasý sýrasýn-
da kentten kaçmýþ olanlar
þimdi evlerine döndük-
lerinde parmak izleri ve
DNA örnekleri alýnarak
damgalanýyorlar ve kollarý-
na üzerlerinde ev adresleri
yazan bantlar takmaya zor-
lanýyorlar.

"Seçimlerin güvenli bir
þekilde yapýlabilmesi"
gerekçesi ile Irak'taki
Amerikan askeri sayýsý
135.000'den 150.000'e
çýkarýldý.  

Ayrýca Amerika, seçim-
lere bir kaç hafta kala
Irak'ta iki yeni yasanýn çýk-
masýný saðladý. Bu yasalara
göre, önceden "illegal
örgüt" üyesi olanlar (yani
iþgale karþý direnenler) ve
örgüt üyeliðinden ayrýl-
masýnýn üzerinden üç yýl
geçmeyenler bu seçimlere
katýlamayacaklar. Ayrýca,
"terörizm" yanlýsý konuþ-
malar yapýp, "terörist"
eylemleri destekleyen
hiçbir parti, Amerika
tarafýndan oluþturulan
Seçim Konseyi'nden para
alamayacak ve seçimlere
katýlamayacak. Böylece,
kendi ülkesinin iþgal
edilmesine karþý çýkan Irak
halký aslýnda bu seçimlerde
hiçbir þekilde sesini duyu-

ramayacak. 

Koþullar teknik
olarak da uygun
deðil

Irak'ta seçmen kayýtlarý
Saddam Hüseyin zamanýn-
dan kalan ekmek karneler-
ine dayanarak yapýlýyor.
Bu kayýtlar hem çok eski,
hem de bu karnelerin taklit
edilmesi çok kolay.
Seçimlere yüzlerce politik
parti ve 400 aday katýlýyor,
ancak Iraklý'larýn %40'
kime ve neye oy verecek-
lerini, seçimlerin nasýl
yapýlacaðýný, kimlerin aday
olduðunu bilmiyorlar. 

Seçimlerin saðlýklý bir
þekilde yapýlabilmesi için
en az 150.000 görevlinin
olmasý gerektiði tahmin
ediliyor. Fakat henüz bu
sayýya ulaþýlabilmiþ deðil,
olan görevliler de bir
seçimin nasýl yapýlacaðý
konusunda eðitimli
deðiller. 

Irak halkýnýn
tamamý temsil
edilmiyor

Irak'ýn nüfusu 24 milyon.
Irak halkýnýn %97'sini

Müslümanlar, %3'ünü
Hristiyanlar ve diðer din-
lere mensup olanlar oluþ-
turuyor. Müslümanlarýn da
%60'ý Þiilerden , %40'ý
Sünnilerden meydana
geliyor.

Seçimlere katýlan gru-
plarýn ezici çoðunluðunu
ise Þiiler ve Kürtler oluþtu-
ruyor. Sünniler "seçimlerin
yapýlabilmesi için uygun
koþullarýn olmadýðýný"
söyleyerek seçimleri
protesto ediyorlar. Ancak
Þiilerin de tamamý deðil,
sadece Ayetullah El-Sistani
tarafýndan bir þemsiye par-
tisi altýnda toplanan 22 Þii
grubu katýlýyor. Þiilerin bir
diðer önemli parçasý olan
Mukteda El Sadr ise seçim-
lere katýlmýyor. Ayrýca,
Ramadi, Musul, Tikrit,
Felluce ve Diala
þehirlerinde yaþayan
Irak'lýlar seçimleri boykot
edeceklerini açýkladýlar. Bu
Irak halkýnýn yarýsýnýn
seçimlere katýlmayacaðý
anlamýna geliyor.

Seçimlerde ne
olacak? 

Bush her konuþmasýnda
30 Ocak'ta Irak halkýnýn

kendi hükümetini seçeceði-
ni söylese de bu doðru
deðil. Ocak'ta yapýlacak
seçimlerde 275 kiþiden
oluþan Geçici Ulusal
Meclis seçilecek. Daha
sonra bu meclis yeni bir
anayasa hazýrlayacak ve
eðer bu anayasa kabul
edilirse en geç 2005 yýlýnýn
Aralýk ayýnda olmak üzere
yeni seçimler yapýlacak.
Birleþmiþ Milletler'e göre,
yeni hükümetin

seçilmesinin ardýndan iþgal
güçlerinin Irak'ý terk
etmeleri gerekse de,
hükümet iþgal güçlerinden
"istikrarý saðlamak" üzere
kalmalarýný isteyebilir.

Direniþ seçimlerden
sonra da devam
edecek

ABD Dýþiþleri eski bakaný
Colin Powell bile, Irak'taki
direniþin 30 Ocak'tan sonra
devam edeceðini söyledi.
Direniþçiler tüm Irak'ta
iþgal güçlerine yönelik
saldýrýlarýna devam ediyor-
lar. Baskýcý iþgal koþullarý
altýnda, katýlýmýn Irak
halkýnýn yarýsýný bile temsil
etmediði bu seçimler hiçbir
þekilde Irak'a istikrar
getiremez. Irak'ta istikrarýn
saðlanmasýnýn tek bir yolu
vardýr; o da ABD ve onu
peþinden giden iþgal güç-
lerinin bir an önce Irak'ta
çýkmasý, ve Irak halkýnýn
kendi özgür iradesiyle
kendi hükümetini seçeceði
seçim koþullarýnýn oluþtu-
rulmasýdýr. 

Irak’ta ölü sayýsý 110 bine ulaþtý! 

Hangi seçimlerden bahsediyorsunuz?

VViieettnnaamm  vvee  
IIrraakk  ddeenneeyyiimmlleerrii

ABD ve Ýngiltere'nin, daha önce iþgal ettikleri
ülkelerde nasýl "demokratik" seçimler yaptýk-
larýný hatýrlamakta fayda var. 

1920'de Ýngiltere'nin iþgali altýnda olan Irak'ta
yapýlan seçimler o kadar demokratikti ki, Kral
Faysal Irak'ý Ýngiltere olmadan yönetemeyecek
kadar güçsüzdü. Bu yüzden de Ýngiltere'den
Irak'ta kalmasýný "rica etmiþti." Dolayýsýyla
seçimlerin ardýndan 1932 yýlýna kadar Ýngiltere
Irak'ta kalmaya devam ett.Ýþgale karþý ayaklan-
mayý bastýrýp Kral Faysal'ýn seçilmesini saðla-
mak o zaman Ýngiltere'ye binlerce askere ve
40.000 pounda malolmuþtu. 

Ayný þekilde, 1960'larýn ilk yýllarýnda
Amerikan ajanlarý Güney Vietnam hükümeti ile
birlikte çalýþýyorlardý. O dönemde baþkan
yardýmcýsý olan Nixon Vietnam'ý ziyareti sýrasýn-
da, ajanlardan birisine ne gibi faaliyetlerde
bulunduklarýný sordu. Ajan, "General Thang
hükümetine Vietnam tarihinin en dürüst seçim-
lerinin yapýlabilmesi için yardým ettiklerini"
söyledi. Hemen ardýndan Amerika Vietnam'ý
iþgal etti ve 1966, 1967 ve 1971'de burada
"göstermelik seçimler" düzenledi. Ancak, savaþ
karþýtý hareket ve Vietnam'lý direniþçiler
Amerika'yý yenilgiye uðratýncaya kadar Amerika
Vietnem'ý terk etmedi. 

Bütün dünyadan gelen
400 savaþ karþýtý aktivist
2004 yýlýnýn Aralýk ayýnýn
sonunda Hindistan'ýn
Haydarabad þehrinde
toplandýlar. Toplantýnýn
amacý, Hindistan'da
savaþ karþýtý bir að oluþ-
turmak, hareketin sonra-
ki adýmlarýný tartýþmak,
ve 19-20 Mart'ta bütün
dünyada yapýlacak gös-
teriyi inþa etmekti. Bu
toplantýnýn yapýlmasýna
22000044  yyýýllýýnnýýnn  bbaaþþýýnnddaa
HHiinnddiissttaann''ýýnn  MMuummbbaaii
þþeehhrriinnddee  yyaappýýllaann  DDüünnyyaa
SSoossyyllaa  FFoorruummuu''nda karar
verilmiþti. Toplantýya
Komünist Partiler,
sendikacýlar, savaþ

karþýtý aktivistler, sivil
toplum kuruluþlarý ve
çeþitli kampanyalarýn
temsilcileri katýldý.

Hindistanlýlar için,
Bush'a karþý Amerikalý,
Avrupalý ve Iraklýlar ile
beraber mücadele ediyor

olmak çok önem-
liydi. 

Toplantýya
katýlan WWaallddeenn
BBeelllloo, "Her þey-
den önemlisi
Amerika Irak'ta
bataða saplanýy-
or. Irak direniþi
güç dengelerini
deðiþtirmeye
baþladý." Dedi. 

Irak'tan gelen ve
Mukteda El-Sadr
taraftarý olan
HHaassaann  ZZaarrkkaannii

ise, "Her þekilde direnm-
eye devam edeceðiz;
silahla ya da silahsýz. Ve
bu direniþi Sünni kardeþ-
lerimizle birlikte yap-
maya çalýþacaðýz. Bunun
bölünmüþ bir direniþ
olduðu doðru deðildir.
Hepimiz Irak direniþinin
parçasýyýz." Dedi. 

Haydarabad Savaþ
karþýtlarý buluþmasýnýn
ardýndan yayýnlanan
deklerasyonda savaþýn
ikinci yýldönümünde
yapýlacak savaþ karþýtlarý
gösterisini en güçlü þek-
ilde örgütlenmesi için
bütün dünyaya çaðrý
yapýldý.

Savaþ karþýtlarý Haydarabad'da toplandý
Hindistan

‘Seçimlerin güvenli bir þekilde
yapýlabilmesi’ gerekçesi ile
Irak'taki Amerikan askeri sayýsý
135.000'den 150.000'e çýkarýldý.  
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Avrupa Birliði tartýþ-
malarý bir çok yönden
önemli. Bu tartýþmalar bir
yandan yeni liberal ideolo-
jiyle aramýzdaki mesafenin
ölçütü olurken, öte yandan
hedeflediðimiz toplumsal
deðiþime dair ufkumuza ve
araçlarýmýza dair açýk
ipuçlarý veriyor. Ancak
buna raðmen AB üzerine
tartýþmalarda alýnan farklý
tutumlar, politik zeminde
gerçek bir bölünmeye tek-
abül etmemesi gerekir.
Çünkü tartýþmaya daha
geniþ bir pencereden bak-
týðýnýzda, aslýnda temel
tartýþma Türkiye kapital-
izminin alacaðý yöndür.
Sosyal demokrasinin solun-
daki sol, genel anlamda
nihai çözümün kapitalizm
ötesi olduðu konusunda
anlaþýyor. Bu tartýþmada
bizleri ayýran nokta
çözümün ne olduðu
konusunda deðil, çözüme
doðru atýlacak adýmlar ve
yön konusunda. Öyleyse
tartýþmayý da bu boyutuyla
ele almak gerekir.

AB üyeliði konusunda
Türkiye egemen sýnýfýnýn
çok çeþitli kesimlerinin
anlaþýyor olmasý,
Türkiye'de büyük ser-
mayenin programýnýn
baþarýsý olarak görülmeli.
Çünkü AB üyeliðinden asýl
olarak yararlanacak olan
bu kesim. Cumhuriyet tari-
hinde ilk kez TÜSÝAD,
MÜSÝAD, Genelkurmay,
hükümet, muhalefet,
bürokrasi bu derece ortak
bir program çerçevesinde
anlaþmýþ durumda.
Egemen sýnýf arasýndaki
fark programýn nihai hede-
fi üzerine deðil, sonuçta
nihai hedef yolunda ödün

verilebilecek olan Kýbrýs,
demokratik açýlýmlar, vb
ayrýntýlarda.

AB üyelik süreci
Türkiye'deki statükoyu en
azýndan sarsacaðý ortada.
Ancak statükonun bozul-
masýna endeksli bir bekley-
iþ, mücadele perspekti-
fimizi son derece sýnýrlaya-
caktýr. AB üyeliðinin kýsmî
de olsa iyileþme saðlaya-
caðýna inandýrýlan iþçi
sýnýfýnýn, bu üyeliðin gereði
gerçekleþtirilecek kamu
harcamalarý kýsýtlamalarý
(özelleþtirmeler ve
sendikasýzlaþma), bütçe
açýklarýnýn kapatýlmasý
(ücret gerilemeleri), tarým-
da ve bir çok diðer sek-
törde yeniden yapýlanma
(en az 20 milyon iþsiz) gibi
saldýrýlar karþýsýnda
mücadelesi son derece
zaaflý olacaktýr. Çünkü
saldýrýyý yürütenler, tüm
bunlarýn, herkesin ortak
çýkarýna olarak sunulan AB
üyeliðinin gereði olarak
anlatacaklardýr. Açýk bir
þekilde iþçi düþmaný olarak
bilinen IMF programý,
bugün karþýmýza
demokrasi ve ekonomik
refah ambalajýyla, AB
üyeliðinin gereði olarak
konulacaktýr. Ýþte bu nokta-
da konuya iliþkin poli-
tikalarýný "evet" olarak
belirlemiþ olan sosyalist-
lerin iþi çok zor olacaðý
gibi, bu tutumlarý,
sendikalarda ve benzeri iþçi
örgütlerinde saldýrýya karþý
ortak mücadeleyi de zaafa
uðratacaktýr. Elbette temel
politik ayrýmý "AB'ye hayýr"
olarak koyan, bu temelde
"evet" diyenlere karþý
uzlaþmaz bir tutum alan
milliyetçi solun da iþçi

sýnýfýný böldüðünü gözden
kaçýrmamak gerekiyor.
Dolayýsýyla AB üyeliði
konusunda tutum üzerine
tartýþmalarda saflaþmamýz
soyut politikalar üzerinden
deðil, iþçi sýnýfýnýn mücade-
lesini zaafa uðratmayacak
þekilde, sýnýfýn birliði
temelinde olmalý.

Avrupa radikal solu
karþý

Bugün daha iyi bir dünya
için hedeflenen toplumsal
deðiþim konusunda insan-
lýk önünde duran iki
seçenek, Anglo-Sakson
kapitalizme karþý Batý
Avrupa tarzý 'refah
devleti'ne dayanan kapital-
izmle sýnýrlý deðil. Ancak
buna raðmen Avrupa'da
küresel hareketin içinde
AB'nin reform edilebile-

ceðine dair illüzyona sahip
sol yaklaþýmlar söz konusu.
Örneðin sosyal liberal koal-
isyonlara katýlan Fransýz
Komünist Partisi (FKP) ve
Almanya'da Demokratik
Sosyalizm Partisi (PDS)
gibi partiler ya da ATTAC
gibi radikal reformist
çevreler AB projesini, ABD
emperyalizminin karþýsýn-
da olumlu bir seçenek
olarak ele alýyor ya da bu
konuda suskun kalmayý
siyasi hedefleri açýsýndan
uygun görüyor. Ýtalya'da
Komünist Yeniden
Yapýlanma (PRC),
hareketin sokaktaki gücüne
yaslanmak yerine,
Berlusconi'yi devirerek,
Prodi ile bir hükümet
kurma düþü içinde.
ATTAC liderliði Chirac'ýn
Balkanlar ve
Afganistan'daki emperyal-

ist savaþlardaki rolüne bak-
madan,  emperyalist reka-
betin gereði Bush'un hege-
monya savaþýna karþý
çýkýþýný anti-emperyalist bir
duruþ gibi yorumlayabiliy-
or. 

Avrupa Sol Partisi'ni
(ASP) oluþturan partilerin
AB'ye yaklaþýmý, parla-
menterist perspektifleri
nedeniyle bir ön kabule
dayanýyor. ASP, tabanýn da
katýldýðý dinamik bir tartýþ-
ma süreciyle deðil, yukarý-
dan aþaðýya diplomatik
düzeyde yürütülen
görüþmelerle kuruldu.
Çünkü ASP'nin kurul-
masýnda itici güç toplumsal
bir deðiþim için mücadele
dinamiði deðil, temel
olarak AB'nin olanaklarýnýn
daha iyi kullanýlmasý ve
seçimlere yönelik parla-
menter bir perspektiftir.

ASP'nin çeþitli belgeleri,
baþka bir dünya isteðini
dile getirmekle birlikte,
anti-kapitalist bir stratejiye
sahip deðil. 

Avrupa Sol Partisi AB'yi
kabullenmiþ bir yerden
politika yaparken,
Ýngiltere'den Respect-
Unity, Sosyalist Ýþçi Partisi
(SWP), Ýskoçya Sosyalist
Partisi (SSP), Fransa'dan
Devrimci Birlik (LCR) gibi
sosyalist örgütlerin oluþtur-
duðu Anti-kapitalist Sol
giriþim, AB'ye karþý net bir
tutum içinde. Ayrýca bu
parti ittifaklarýnýn dýþýnda
da çok geniþ bir yelpazede,
özellikle sosyal forumlar
zemininde ve savaþ karþýtý
hareket içinde örgütlü AB
karþýtý, anti-kapitalist
bulunuyor. Dolayýsýyla
Avrupa solu ile bütünleþ-
menin önkoþulu AB üyeliði

Avrupa Birlið
birliði önü

AB,  Avrupa serma
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deðil, tam tersine ona karþý
çýkmaktan geçiyor.

Emperyalizmin
karþýsýnda 

AB'nin karakterini
belirleyen iki önemli faktör,
Avrupalý çokuluslu þirket-
lerin ve Avrupa emperyal-
ist devletlerinin güçlerini
ve diplomatik çýkarlarýný
bu proje içinde ortaklaþtýr-
malarý olarak özetlenebilir.
Merkezinde bu güçlerin
çýkarlarýnýn yattýðý süreç
tüm ulus-devletlerin eþit
çýkarlarý üzerinden þekil-
lenmiyor. AB projesi bu
anlamýyla üye devletler
arasýndaki rekabet
koþullarýný ortadan kaldýr-
mamýþtýr. Ulusal devlet-
lerin bir takým merkezi
sorumluluklarý, daha
büyük ölçekte federal bir
devlet yapýsý altýnda
toplanýyor. Sonuçta her þey
daha büyük ölçekte ve
merkezde Fransa ile
Almanya gibi emperyalist
devletlerin denetiminde
yeniden þekilleniyor. 

Kýsacasý Avrupa'da, tek
baþlarýna yeterli rekabet

gücü olmamasýndan kay-
naklanan, çeþitli emperyal-
ist devletleri bir araya
getiren temel dinamik,
emperyalistler arasýndaki
çeliþkidir. Çeþitli Avrupalý
emperyalist devletlerin bir
araya gelmesi, bu kýtadaki
emperyalizmi ortadan
kaldýrmýyor, tam tersine
ABD ve Japonya karþýsýnda
dahi güçlü bir emperyalist
blok oluþmasýna yol açýyor.
Bizim tutumumuz,
emperyalistler arasýndaki
rekabette taraf olmak deðil,
bu bloklar arasýndaki
çeliþkilerin derinleþtirilmesi
yönünde olmalý. 

Sosyalistlerin nihai hedefi
kapitalizmi aþmak. Bu
hedef doðrultusunda
mücadele ederken, baðým-
sýz bir sýnýfsal tutum takýn-
malý ve kapitalist sýnýfýn þu
ya da bu kesiminin çýkar-
larýný savunur pozisyonlara
düþmemelidirler.
Kapitalizmi aþmak ise
soyut bir talep deðil. Çoku-
luslu þirketlerin elindeki
ekonomik gücü geri
alýrken, piyasanýn ortadan
kaldýrýlarak, üretimin ve
paylaþýmýn demokratik

olarak planlandýðý bir
ekonominin örgütlenmesi,
siyasi iktidar yapýsýnýn
radikal olarak yýkýlarak,
aþaðýdan yukarý yeniden
oluþturulmasý, rekabete
deðil, dayanýþmaya dayalý
bir toplumsal örgütlen-
menin gerçekleþmesinden
bahsediyoruz. Böyle bir
dünyada zenginlikleri
kendi coðrafyasýna
hapseden, sorunlarýný ise
ihraç eden bir AB'nin var-
lýðý söz konusu olamaz.
Ýlerici birleþik kapitalist bir
Avrupa gerici bir ütopy-
adýr ve öyle kalacaktýr.
Kapitalistlerin farklý ulusal
çýkarlarý bunun önünde
engel oluþturmaktadýr.

Türkiye egemen sýnýfýnýn
ve onun programýnýn
yürütücüsü hükümetin AB
üyeliði hedefi, bizim kapi-
talizmi aþma hedefimizin
tam tersi yönünde yol ala-
caðý çok açýk. Dolayýsýyla
Türkiye egemen sýnýfýnýn
hedefinin ne kadar uzaðýn-
da olursak, anti-kapitalist
baþka bir dünya hede-
fimizin o kadar yakýnýnda
olma þansýmýz olacaktýr. 

FF..LLeevveenntt  ÞÞEENNSSEEVVEERR

ði iþçi sýnýfýnýn
ünde engel

Gelir  daðýlýmý
ve  yoksulluk

AB'nin geniþlemesiyle birlikte toplu-
luk içinde yoksulluk sýnýrý altýnda
yaþayanlarýn sayýsý 55 milyondan 68
milyona ulaþtý. AB içinde yoksulluk ve
gelir eþitsizliði her dönem var olmasý-
na karþýn, yeni liberal politikalarýn
azgýnca uygulanmaya baþlandýðý
1990'lardan itibaren çok daha hýzlý
arttý. Avrupa'da yoksulluk sýnýrý, kiþi
baþýna düþen ulusal gelirin yüzde
60'ýnýn altýnda gelir sahibi olanlar
olarak tanýmlanýyor. Bu tanýma göre
1998 yýlýnda AB ülkelerinin toplam
nüfusunun yüzde 18'i yoksulluk
sýnýrýnýn altýnda ve bunlarýn yaklaþýk
yarýsý üç yýldan fazla bir süre bu
sýnýrýn altýnda yaþýyordu. 

AB'de 2001 yýlýnda nüfusun gelir
düzeyi en yüksek yüzde 20'si ile en

düþük yüzde 20'si arasýnda ortalama
4.4 kat fark vardý. Yani tepedeki en
zengin yüzde 20'nin geliri, en yoksul
20'ye göre ortalama 4.4 kat daha
fazlaydý. 

AB'de yoksulluk ile sosyal harca-
malar arasýnda önemli bir iliþki söz
konusu. Bu konuda yapýlan araþtýr-
malar, þayet gelir daðýlýmý sosyal har-
cama bütçeleriyle dengelenmese, bir
baþka ifadeyle sosyal yardýmlar
olmasa, topluluk içinde 2001 yýlýnda
yoksulluk tehditi altýnda olan nüfusun
yüzde 24'e ulaþmýþ olacaðýný gösteriy-
or. Buna emeklilik maaþý ile geçinenler
de eklenince, yoksulluk sýnýrý altýnda
olma riski taþýyan nüfusun oraný
yüzde 35'e kadar çýkmaktadýr. Bu
durum, AB'yi küresel dünyada daha
rekabetçi kýlmayý amaçlayan
ekonomik 'reform'larýn hedefi olan
sosyal güvenlik sisteminin
çökmesinin, AB emekçileri için ne
kadar büyük bir tehdit oluþturduðunu
gösteriyor.

ayesinin örgütüdür
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Avrupa'da yaþayan
Müslümanlarýn sayýsýnýn
13 - 25 milyon arasýnda
olduðu tahmin ediliyor.
Ancak Müslüman azýnlýðýn
net bir tanýmý olmadýðý ve
birçok ülkede kiþi haklarýný
koruyan yasalar nedeniyle
dini aidiyetler resmi bel-
gelerde yer almadýðý için,
kesin bir veri yok. Bu
konudaki veriler çoðu kez
ülkeler bazýnda ele alýnýy-
or, böylece aslýnda hetero-
jen bir topluluk oluþturan
göçmen iþçiler, homojen
bir topluluk gibi ele alýnýy-
or. Avrupa'da yaþayan
Müslüman azýnlýðýn çoðu
bulunduklarý ülkelere
entegre olmuþ durumda.
Buna raðmen, siyasi alan-
da yeteri derecede temsil
edilmiyorlar.

Avrupa'da
Müslüman azýnlýk

Müslümanlarýn
Avrupa'ya yabancý olduðu,
tartýþmalý bir iddia.
Müslümanlýk daha 8.
yüzyýlda Avrupa'ya adým
atmýþ ve Ýspanya'daki var-
lýðýný 15. yüzyýlýn ortasýna
kadar sürdürmüþtü. Bugün
de Ýspanyol kültürüyle
sentez halinde izlerini
sürdürüyor. Balkanlar'daki
Müslüman nüfusu azýnlýk
kavramý ile açýklamak ise
olanaklý deðil. 

Müslümanlarýn uzun yýl-
lara dayanan Avrupa'daki
varlýklarý, 11 Eylül sonrasý
bir tehdit olarak görülm-
eye baþlandý. Christian
Broadcasting Network
(Hristiyan Yayým Þebekesi)
editörlerinden Dale Hurd,
Avrupa'nýn Araplaþtýðý
öcüsünü bir adým ileriye
götürüyor: "Ortadoðu'daki
bir çok Araptan farklý
olarak, Avrupa'daki
Araplar oy kullanabiliyor.
Ve siyasi nüfuzlarý art-

týkça, Avrupa'nýn daha çok
anti-semit, daha çok anti-
Ýsrail, daha çok anti-ABD
olmasý olasý... Avrupa'nýn
üzerinde medeniyetler
çatýþmasýnýn gölgesi
dolaþýyor." Böylece Arap
kimliði, bireysel
düþüncelerinden baðýmsýz
olarak genel bir anti-semit,
anti-ABD olma durumuyla
özdeþleþtirilirken, ABD
karþýtý bir duruþa sahip
olmak da, ideolojik bir þek-
ilde Avrupa deðerlerine
karþý olmakla eþdeðer
görülüyor. Burada ayrýca
Müslümanlýk, Arap olmak-
la özdeþleþtiriliyor.

Bush'un ve Blair'in
Afganistan ve Irak'a karþý
savaþlarý Ýslam düþman-
lýðýnýn yaygýnlaþmasý ve
yükselmesine önemli
ölçüde yardýmcý oldu.
Savaþlarý meþrulaþtýrma
telaþý içinde olan
Washington, 'fanatik',
'terörist', 'köktendinci' gibi
tanýmlamalarla, 'radikal'
Ýslamýn ve Müslümanlarýn
küresel bir tehdit oluþtur-
duðu kanýsýný yaygýn-
laþtýrdý. 'Þer ekseni' olarak
tanýmlanan odaklara karþý
mücadele, 21. yüzyýlýn
küresel güvenlik
anlayýþýnýn merkezini oluþ-
turmaya baþladý. Böylece
bir yandan emperyalist
savaþlar meþrulaþtýrýlýrken,
öte yandan savaþa ve
iþgale karþý direniþ ve bu
amaçla dayanýþma kýrýl-
maya çalýþýlmakta. Ebu
Garip Hapishanesi'nde
veya Guantanamo'da
Müslüman tutuklulara
yapýlan iþkencelerin
meþrulaþtýrýlmasý için,
iþgale karþý direnen bu
tutuklularýn insani deðer-
lere sahip olmayan, özgür-
lükleri tehdit eden varlýk-
lar olarak tanýtýlmasý
gerekiyor. 

Avrupa Birliði, ABD'nin
evrensel insan haklarý
deðerlerini çiðneyen uygu-

lamalarýna itiraz etmesine
karþýn, 11 Eylül 2001
saldýrýlarý sonrasýnda,
temelinde 'Ýslam tehditi'
olan stratejik güvenlik yak-
laþýmýný benimseyerek,
güvenlik ve dýþ politikasýný
Washington'ýn bu konsep-
tiyle tamamen uyumlu bir
þekilde oluþturdu. Böylece
Ýslam, Batý deðerlerini ve
özgürlüðü tehdit eden þid-
det ve terör ile özdeþleþtir-
ilerek, açýk kurumsal
ayrýmcýlýk ve ýrkçýlýk AB
adalet mekanizmasýna
monte edildi. Tüm
Müslümanlarýn potansiyel
olarak terörle özdeþleþtir-
ilmeleri büyük bir haksý-
zlýk, ve ýrkçýlýktan baþka
bir þey deðil.

'Avrupa deðerleri'ni oluþ-
turan normlar içinde
Hristiyan inancýnýn önemli
bir rol oynadýðýna dair
inanç oldukça yaygýn.
Papa bu konuda þunlarý
söylüyor: "Ýleride nasýl
þekillenirse þekillensin,

...AB, Avrupa'nýn kiþi fikir
ve özgürlüklerinin beþiði
olduðunu ve bu fikirlerin
oluþmasýnýn, Avrupa
topraðýnýn derinliklerine
Hristiyanlýk tohumunun
ekilmiþ olmasýndan kay-
naklandýðýný unutma-
malýdýr... Avrupa,
Hristiyan kökeninden
aldýðý dünya görüþünün
yüce ilkelerine dayandýðý
sürece, geleceðe güvenle
bakabilir."

'Hristiyan kimliði'nin
yücelik ve özgürlük
fikriyle özdeþleþtir-
ilmesinin, Vatikan'ýn yak-
laþýmýndaki naifliðin
ötesinde, gerçek yaþamda
politik karþýlýðý var.

Liberalliðiyle ünlü
Hollanda'da,
Müslümanlara karþý düþ-
manlýðýný gizlemeyen film
yapýmcýsý Theo van
Gogh'un geçen Kasým'da
Faslý bir Müslüman
tarafýndan dini motiflerle
öldürülmesi, bu ülkede

tüm Müslümanlara karþý
geniþ bir saldýrýnýn baþla-
masýna yol açtý. Van
Gogh'un öldürüldüðü
yerde anýsýna býrakýlan
mektuplardan birinde
"Düþmanlar aramýzda
yaþýyor" yazarken, bir
baþkasý da "Ýþte Ýslamýn
gerçek yüzü" diyordu. Van
Gogh'un ölümünün
arkasýndan bir çok azýnlýk
binasý ve cami kundak-
landý. Bu þiddet dalgasý
sýrasýnda devlet yetkilileri,
Müslüman azýnlýða
yönelmiþ þiddeti meþru
gösteren açýklamalarda
bulundu. Hollanda'da
yaþananlar, tüm
Avrupa'da yaþanýyor.

Müslüman günah keçileri
11 Eylül saldýrýlarý son-

rasý Avrupa'da baþta
Müslüman azýnlýk olmak
üzere, göçmen iþçilere
karþý ýrkçý saldýrýlarda bir
sýçrama gözleniyor. 2002
yýlýnda ýrkçý, etnik ve dini
motiflere dayalý
Almanya'da 12.933,
Ýsveç'te 2.391 ve Büyük
Britanya'da 7.314 yabancý
düþmanlýðý içeren saldýrý
kayýtlara geçti. Çok sayýda
saldýrý istatistiklere yeter-
ince yansýmadýðý gibi,
diðer birçok ülkede bu
istatistikler dahi tutulma-
makta.  

Müslüman günah keçileri
oluþturulmasý projesi,
sadece aþýrý sað ve
muhafazakar çevrelerde
deðil, geniþ halk yýðýnlarý
içinde de tutmuþa benziy-
or. Hatta Fransa ve
Almanya'daki baþörtüsü
tartýþmalarýna yakýndan
bakýldýðýnda, liberal eðil-
imli aydýnlar ve muhalif
güçler arasýnda dahi
Müslüman azýnlýða yöne-
lik ayrýmcýlýða karþý
hoþgörüye ve bunun haklý
nedenlere dayandýðýna
dair inanca rastlanabiliyor.

Ýngiltere 'Savaþý
Durdurun Koalisyonu'

(Stop the War Coalition)
sözcülerinden Selma
Yakub, 2003 yýlýnda
Müslüman azýnlýða karþý
yürütülen ayrýmcýlýðý
anlatmak üzere Londra'da
katýldýðý Avrupa Sosyal
Forumu'nda, Fransýz
katýlýmcýlarýn çok sert
protestolarýyla karþýlaþtý.
Öyle anlaþýlýyor ki katýlým-
cýlarý, Yaqoob'un Ýngiltere
tarihinin en büyük savaþ
karþýtý eylemlerini düzen-
lemiþ bir örgütün aktivisti
ve sözcüsü olmasý deðil,
onun 'Müslüman kimliði'
daha çok ilgilendirmiþ.
Yakub þaþkýn bir þekilde
þunlarý söylüyor: "Sadece
baþörtüsü takmamdan
dolayý insanlarýn bu þek-
ilde tepki göster-
melerinden gerçekten
dehþete düþtüm. Gerçekte
beni çok altüst eden bir
deneyimdi." Yakub'un
deneyimi, daha üstün bir
medeniyeti temsil ettiðini
düþünen insanlarýn yapa-
bileceklerinin küçük bir
göstergesi olurken, ayný
zamanda ayrýmcýlýðýn nasýl
kolaylýkla muhalif kesim-
lerin içine sýzabildiðinin de
kanýtý.

Nitekim Fransa'da baþta
ATTAC gibi toplumsal
hareketler, Irak'taki direniþ
hareketinin Müslüman
kimliði nedeniyle net bir
savaþ karþýtý tutum alma-
mayý tercih etti. ATTAC'ýn,
savaþýn emperyalist karak-
terine raðmen direniþçi-
lerin inançlarýna bakarak,
savaþ karþýsýnda orta yolcu
bir duruþ sergilemesi,
AB'nin Ýslam karþýtý poli-
tikalarýnýn ne kadar etkin
olduðunun en önemli
göstergelerinden biri. Bu
durum, sosyalistler açýsýn-
dan konuya iliþkin ideolo-
jik ve politik bir mücadele
verilmesinin önemini de
gösteriyor.

 Avrupa’da ýrkçýlýk ve yabancý düþmanlýðý:

Avrupa Hristiyan kimliði ve Ýslam

Günümüzde yeni ýrkçý eðilim,
bir ýrkýn diðerine biyolojik üstün-
lüðü yerine, etnik gruplar arasýn-
da kültürel farklýlýða vurgu yapýy-
or. Özellikle Batý Avrupa gibi göç
alan ülkelerde 'yabancý düþman-
lýðý' olarak yansýyan ýrkçý yak-
laþýmlar da yaygýn. Buna göre,
insanlarýn (Beyazlar), yabancý
kültürden çok sayýda insanýn
(beyaz olmayanlar) varlýðýnýn,
ülkelerinin karakterini olumsuz
olarak deðiþtireceði yönünde
'korku'ya sahip olduðu ve bunun
insanýn doðasýnda olduðu vurgu-
lanýyor. 

AB'nin bir çok yetkili aðzýndan
da sýkça duyduðumuz özel bir
'Avrupa kültürü' ve medeniyeti
tanýmýný bu çerçevede ele almak
gerekiyor. Geniþ bir mutabakat

temelinde Avrupa kültürünün
baþlýca özellikleri olarak, Yahudi-
Hristiyan dini ve Roma-Yunan-
Hellen medeniyetlerinin mirasýyla
felsefe, sanat ve bilim alanlarýnda-
ki çaðdaþ geliþmiþlik düzeyi vur-
gulanmaktadýr. Bu kýsaca "Batý
medeniyeti" olarak ifade ediliyor.
Aslýnda özellikle son döneme
bakýldýðýnda bu medeniyetin
"Plato'dan Nato"ya uzandýðýný ve
ekonomik olarak geri kalmýþ
ülkelere 'medeniyet götürme'
iddiasýný silahla yerine getirdiðine
tanýk oluyoruz. 

Resmi Avrupa kültürü iddiasý
Batý Avrupa'yý özel kýlmaya yöne-
lik bir elitizm ve bu coðrafyada
yaþayan insanlarý, kürenin geri
kalanýndan farklýlaþtýrmaya yöne-
lik bir þovenizm içermektedir.

Homojen 'Avrupa kimliði' iddi-
asýnýn arkasýnda, Schengen anlaþ-
masý yatýyor. Emperyal geçmiþe
dayanan tek Avrupa kültürü iddi-
asý, ortak vize, ortak bir göç ve ilti-
ca politikasý gibi uygulamalar için
elveriþli ideolojik bir zemin hazýr-
lamakta, Avrupa kimliði,
Schengen duvarlarýnýn sývasý
olarak kullanýlmaktadýr. Birlik
sýnýrlarý etrafýndan ekonomik,
politik, kültürel, dini ve
demografik büyük çeliþkiler,
Schengen sýnýrýnýn her iki tarafýn-
da iki ayrý dünya olarak kalýcý bir
þekilde ayrýþtýrýlýyor. Schengen
sýnýrlarý içinde hapsedilen
'Avrupa kültürü'nün temel düþ-
maný olarak resmi ve gayrý resmi
belgelerde radikal Ýslam, yoksul-
luk ve yoðun nüfus yer alýyor.

Ýslam ve Müslüman azýnlýk potan-
siyel bir tehdit olarak görülüyor. 

Böylece, Avrupa'nýn Ýslam'la
olan tarihi sýnýr çatýþmasý yeniden
hortlatýlarak, aslen ekonomik ve
toplumsal olan sorunlar, 'güven-
lik' maskesi altýnda Beyaz bir
Avrupa ekseninde ele alýnýyor.
Kültürel anlamda 'yabancý' olarak
damgalanan azýnlýklar dýþlanarak,
Schengen kalesi içinde örülen
kültürel duvarlarýn dýþýna itiliyor.

Sonuç olarak Avrupa kimliði
üzerinden yükselen þovenizm,
temel olarak bu coðrafyadaki sað
ideolojinin zaferine iþaret ediyor.
Türkiye'nin üye adaylýðýnýn
niteliðini tartýþma konusu yapan
ve bu konuda en çok itirazýn yük-
seldiði iki ülkenin Avusturya ve
Fransa olmasý, Almanya'da

Hýristiyan Demokrat Birlik Partisi
(CDU) lideri Angela Merkel'in de
bu koroya katýlmasý tesadüf deðil.
Avusturya'da faþist Haider'in
Özgürlük Partisi'nin (FPÖ) 1999
genel seçimlerinde yüzde 26.9 oy
alarak, hükümet ortaðý olduðunu;
Chirac'ýn 2002 baþkanlýk seçim-
lerinde, 1958'den bu yana en kötü
sonucu aldýðýný, buna karþýn faþist
Le Pen'in yüzde 17 oy oranýna
ulaþtýðýný anýmsayalým. Bayan
Merkel ise ülkesinde faþist DVU,
REP, NPD gibi partilerin yerel
seçimlerde kazandýklarý
baþarýlarýn yaný sýra, son iki genel
seçimi kaybetmenin travmasýný
yaþýyor. Tüm bu ülkelerde
Avrupa þovenizmi doruktayken,
'yabancý' ve 'misafir' iþçiler en
önemli seçim malzemesi.

Avrupa’da þovenizm ve faþizm
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Avrupa Birliði küresel bir askeri
güç olma yönünde ciddi adýmlar
atmaktadýr.
Topluluk daha 1992 yýlýnda,
Maastricht Antlaþmasý'nda kriz
bölgelerinde devreye girecek bir
askeri yapýlanmaya giriþti. Bu
anlaþmada, ticaret ve finans poli-
tikalarýnýn yaný sýra, "dýþ politika
ve güvenlik", topluluðun üzerine
yükseldiði üçüncü ortak deðer
ekseni olarak vurgulanmaktaydý.
1997 Amsterdam Antlaþmasý'yla,
olabildiðince hýzlý müdahale ve
muharebe yeteneði yüksek, kendi
topraklarý dýþýnda konuþlandýra-
bileceði bir AB ordusunun (RRF)
oluþturulmasý öncelikli hedefler
arasýna alýndý. 
Yeni ordu, Brüksel'den 4.000 km
uzaklýða kadar olan bölgeleri kap-
sayacak, en geç 60 gün içinde
konuþlandýrýlacak, en az bir yýl
kriz bölgesinde kalma yeteneðine
sahip olacak þekilde 60.000 asker-
den oluþturuldu. Hizmetine 400
savaþ uçaðý ve 100 savaþ
gemisinin verildi.
2000 yýlýndaki Nice zirvesi son-
rasýnda tehditler ve hedefler
"enerji arzýnýn ve rezervlerinin
güvenliði, ortak bir Avrupa hava
sahasý (Galileo), kritik altyapýnýn
korunmasý, siber-suçlar, hava taþý-
macýlýk ve uçaklarýn güvenliðinin
saðlanmasý" olarak belirlendi. Bu
çerçevede görev yapmasý için AB
Kriz Önleme Gücü (COPS), yapý-
landýrýldý. COPS, olasý veya fiili
krizlere 24 saat içinde müdahale
etme yeteneðine sahip, içinde
polis, saðlýk ekibi ve sivil hizmet
personeli gibi uzmanlar bulunan
ve en fazla 15.000 kiþiden oluþan

bir kriz yönetimi gücü olarak
oluþturuldu.
AB'nin kendi coðrafyasý dýþýndaki
ilk askeri müdahalesi, 2003 yýlýn-
da Makedonya'da gerçekleþirken,
ikincisi Kongo Cumhuriyeti'nde
gerçekleþti. Ýkinci müdahalenin
ilginç bir özelliði, AB ordusunun
'misyon' alaný olarak belirlenen,
Brüksel'den 4.000 kilometre
yarýçapý uzaklýðýnýn ötesinde
olmasýydý. Bu operasyonda AB,
Fransa komutanlýðýnda ilk kez
Nato'nun desteði dýþýnda askeri
bir müdahalede bulunuyordu.
Fransa Savunma Bakaný Artemis
bu operasyonu gururla, "Avrupa
güvenlik politikasýnýn doðum
saati" olarak ilan etti. 
AB'nin askeri bir güç olma hýrsý,
Anayasa'sýna da yansýdý.
Savunma ile ilgili bir baþka belge

de, AB tarafýndan görevlendirilen
Javier Solana'nýn hazýrladýðý ve
Aralýk 2003'te kabul edilen
Avrupa Güvenlik Stratejisi'dir.
"Daha iyi bir dünyada güvenli bir
Avrupa" baþlýðýný taþýyan bu
belge, AB'nin dýþ politikasýnýn
geleceði açýsýndan en önemli
strateji belgelerinden biri. Belgede
dile getirilen küresel tehditler ve
güvenlik için çözümler açýsýndan
ABD'nin ulusal güvenlik strate-
jisiyle þaþýrtýcý derecede benzerlik-
ler söz konusu. 
Strateji belgesinde, AB'nin dünya-
da en büyük petrol ve doðal gaz
dýþalýmcýsý olduðu belirtiliyor.
Böylece týpký Pentagon'un poli-
tikalarýnda olduðu gibi, "güven-
lik" ile "enerji" politikalarý arasýn-
da iliþki kuruluyor. Belgede,
Avrupa açýsýndan üç 'yeni' tehdit

olarak "terörizm", "kitle imha
silahlarýnýn yaygýnlaþmasý",
"zaaflý devletler ve organize
suçlar" saptanýyor. Washington'ýn
hegamonya savaþlarýný meþru-
laþtýrmak üzere kullandýðý 'tehdit'
ideolojisi, Avrupa'nýn güvenlik
anlayýþýnýn merkezine oturtuluy-
or. 
Böylece, dünyanýn her bir yanýn-
da, 'önleyici' müdahaleler için
meþru zemin hazýrlanmýþ oluyor.
Nitekim belgede, "Krizler henüz
baþlamadan harekete geçmeye
hazýr olmalýyýz. Ýhtilafýn ve
tehditin önlenmesi hiçbir zaman
gereðinden önce baþlamýþ sayýl-
maz" denilerek, Pentagon'un
'önleyici savaþ' konsepti, AB'nin
militarist politikalarýna temel
oluþturuyor.

AB'nin militarist hedefleri

Sol içinde gerek ekonomik
geliþmelerin, gerekse
demokratik açýlýmlarýn burjuva
devlet yapýsý tarafýndan iþçilerin
lehine saðlanabileceði fikri
oldukça eskilere dayanýyor. Bu
yaklaþýmý açýkça benimseyen
sosyal demokrasinin dýþýnda,
özellikle II. Dünya Savaþý son-
rasý dönemde solda çok geniþ
bir yelpaze de bu fikirden etk-
ilenmekteydi. 

Refah devleti

Batý Avrupa'da bugün 'refah
devleti' dediðimiz Keynesçi
devlet müdahalesi yoluyla
ekonomik geliþme, Ýkinci Dünya
Savaþý sonrasýnda özgür bir
iradeyle (yani iþçi sýnýfýna yöne-
lik bir katký olarak) deðil, Sovyet
Rusya'nýn ve Doðu Bloku'nun
sermaye birikim modeli olan
devlet kapitalizmine karþý
zorunlu bir alternatif olarak
benimsendi. Çünkü o dönemde
Küba ve Hindistan gibi
sömürgecilere karþý bayrak
açmýþ ve özgürlüðünü yeni
kazanmýþ olan bir çok ülke,
devlet eliyle kalkýnma modelin-
in çekiciliðine kapýlmýþtý.
Dolayýsýyla 'refah devleti' iki
emperyalist blok arasýndaki
çatýþma dinamiðinin sonucunda

ortaya çýkan bir sermaye birikim
modeli olarak ortaya çýktý. Bu
model verilen mücadeleler
oranýnda iþçi sýnýfýnýn lehine
kazanýmlarý içerdi. Mücadeleler
geriledikçe, kazanýmlar da ger-
iledi.

1970'lerin ikinci yarýsýndan
itibaren yaygýnlaþan ve derin-
leþen krizler, sermaye sýnýfýný bu
ekonomik yýkýmlardan kendi
lehine daha az tahribatla çýkýþý
için yeni arayýþlara itti. Keynesçi
modelin terk edildiði, devletin
ekonomiye müdahalesinin
asgariye indirildiði, her þeyin
piyasadaki rekabete göre belir-
lendiði yeni liberal politikalar
böyle ortaya çýktý. Emekçiler
açýsýndan bu iki sermaye birikim
modeli arasýnda görece bir fark
olmasýna karþýn, her ikisinin de
nihayetinde sermaye birikim
modeli olduðunu unutmamak
gerekiyor. 

Geçmiþte kâr peþinde koþarken
üretim araçlarýnýn geliþmesine
yol açan küresel kapitalizm
görece ilerici bir rol oynarken,
bugün kâr için doðayý ve tüm
canlý türlerini tehdit ederek, mil-
yarlarca insaný açlýða iterek ve
rekabeti militarist boyutlara taþý-
yarak, insanlýðýn geliþiminin
önünde engel oluþturan gerici
bir karaktere büründü. Serbest

ticaret ve liberalleþme ideolo-
jisinin arkasýnda tüm kapitalist-
lerin pazar mücadelesi yatmak-
tadýr. Avrupa sermaye bloðu,
ABD ve Japonya sermaye blok-
larýyla birlikte bütün bu
koþullarýn baþ aktörleri arasýnda
gelmektedir. Her biri kendi
pazarýný ve etki alanýný
korurken, maliyeti insanlarýn
açlýðý ve kanýyla ödenecek þek-
ilde rakiplerinin alanlarýna
doðru kýyasýya geniþleme
mücadelesi vermektedir. Bu
mücadelenin yegane itici gücü
kâr hýrsýdýr.

Nitekim Avrupa Birliði de
Lizbon Stratejisi ve Maastricht
kriterleri gibi sermaye birikim
süreçlerine yönelik önlemlerle,
küresel kapitalist piyasalarda
rakipleri karþýsýnda rekabet
gücünü artýrmaya çalýþmaktadýr.
Bu önlemlerin tümü yeni liberal
enstrümanlar olup, hedef ise
sosyal devlet anlayýþýdýr.
Sermaye açýsýndan rekabet
gücünün artýrýlmasýnýn yegane
koþulu, kamu harcamalarýný kýs-
mak, sosyal güvenlik harca-
malarýný asgariye indirmek ve
ücretleri düþürmektir. Nitekim
AB'nin resmi politikasý da bu
yönde olup, Türkiye'ye day-
atýlan üyelik kriterleri bu
yöndedir. IMF yetkilileri tarafýn-

dan yapýlan, AB üyelik süreci
sayesinde orta vadede
Türkiye'nin IMF'ye gereksinim
duymayacaðý yolundaki açýkla-
ma tam da bu nedenledir.
Çünkü dayatýlan IMF pro-
gramýyla, AB'nin ekonomi-poli-
tikasý arasýnda nitel bir fark yok-
tur.

Kýrýntýlar

Tüm bu olgular Avrupa
Birliði'nin sýnýrlarýna iþaret
etmektedir. Bugün Türkiye ser-
maye sýnýfýnýn az geliþmiþlikten
kaynaklanan gerici karakteri ve
konumu nedeniyle, Topluluk
üyeliðinin saðlayacaðý görece
iyileþmeler olabilir. Ancak þunu
unutmamak gerekiyor ki,
Türkiye adýna saðlanacak
geliþmeler ulusal olarak
herkesin yararlanacaðý ortak bir
geliþmeye iþaret etmemektedir.
Türkiye sermaye sýnýfýnýn bu
üyelikten elde edeceði kazaným-
lar olacaðý açýk. Toplumun geniþ
kesimleri ise ancak kýrýntýlarla
yetinecek. Özelleþtirmelerin
hýzlanmasýný öngören, rekabetçi
piyasa ekonomisini temel
ekonomik politika olarak day-
atan bir üyeliðin iþçi sýnýfýna
kalýcý kazaným saðlayacaðýný
söylemek olanaklý deðil. Tarým

emekçilerinin ise kaybedeceði
çok þey var. Bazý araþtýrmalar,
tarým sektöründe 20 milyon
kadar insanýn iþsiz kalacaðýný
öngörüyor. Devrimci
Marksistler, iþçi sýnýfýnýn kýsmi
kazanýmlarý için böylesine bir
bedeli asla kabul edemez. Ýþçi
sýnýfýnýn ortak çýkarlarý için
mücadele etmek zorundayýz.

Demokrasiye evet, yeni liberal
saldýrýya hayýr diyebilmek için,
egemen sýnýftan baðýmsýz politik
bir duruþa ve taleplere sahip
olmalýyýz. Bunun temel adýmý
ise yeni liberal projelerle
baðýmýzý koparmaktan geçiyor.
Toplumsal deðiþim taleplerimiz
tarihsel olarak bir santim ileriyi
gösteren, karþýlýðýnda ise aðýr
bedeller ödeten yeni liberal
sýnýrlarý yýkmalý. Radikal reform
mücadelemizi kapitalist pro-
jelerin ufuklarýnýn çok daha öte-
sine götürmeliyiz. Bunu becere-
bilmek için, kapitalist enstrü-
manlara deðil, iþçi sýnýfýnýn
kendi gücüne güvenmek
gerekiyor. Baþka bir dünya, iþçi
sýnýfýnýn kendisini iktidar olarak
örgütlemesiyle mümkün olacak.
AB projesi ise, iþçi sýnýfýnýn bu
hedefinin önündeki en büyük
engellerden biri. AB'nin olduðu
bir dünya, baþka bir dünya
olmayacak.

AB'nin  piyasacý  ve
militarist
anayasasý

Avrupa Anayasasý, AB
süreci içinde önemli a-
dýmlardan biri. Günü-
müzdeki koþullar; 11
Eylül saldýrýlarý, II. Kör-
fez Savaþý, yaþanan iki
önemli kriz sonrasý artan
uluslararasý rekabet ko-
þullarý ve geniþlemenin
ortaya çýkardýðý etkiler
çerçevesinde, Avrupa ka-
pitalizminin çýkarlarýný
koruyacak olan uluslar-
üstü bir devlet yapýlan-
masý gereðini gündeme
getirdi.

Bu açýdan Anayasa,
Avrupalý çokuluslu þir-
ketlerin küresel rekabet
içindeki çýkarlarýný koru-
yacak olan yeni liberal
politikalarýn pekiþtir-
ilmesi ve AB'nin süper
güç olmasý için gereken
militarist hedeflerin meþ-
rulaþtýrýlmasýna yönelik
bir çabanýn ürünü. Ýnsan
unsuru geri planda býra-
kýlmýþ bir belge.

Örneðin, bir anayasada
görmeye alýþmadýðýmýz
þekilde piyasa ekonomi-
sini, AB'nin temel ekono-
mik modeli olarak sabit-
liyor, rekabeti serbest ve
dokunulmaz kýlýyor.
Seçmen vatandaþlarýn
nasýl bir ekonomik politi-
ka izleneceði konusunda
karar vermelerinin
önünde baþka bir
seçenek býrakýlmýyor.
Böylece en temel yurt-
taþlýk hakký da çiðnen-
miþ oluyor.

Baþka bir dünya AB'siz olacak!
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Þenol  KARAKAÞ

1905 devrimi, Ocak ayýn-
da Rusya'da gerçekleþti.
Çarlýk rejimi tüm baský
aygýtlarýyla, tüm kokuþ-
muþ bürokrasisiyle ege-
menliðini sürdürüyordu.
Kötü olan, Çarlýðýn bu ege-
menliðinin sarsýlmaz
olduðu fikrinin yaygýn
olmasýydý. Bu yaygýn fikre
raðmen Rusya'nýn iþçileri
ve ezilenleri isyan ettiler.
Çarlýðýn sarsýlmazlýðý fikri-
ni sarstýlar. Devrime gir-
iþtiler.

1904 yýlýnda baþlayan
Rus-Japon savaþý Rusya'da
varolan toplumsal hoþnut-
suzluðu daha da artýrdý.
Savaþ, yoksulluða ve iþsi-
zliðe, yoksulluk ve iþsizlik
toplumsal hareketlen-
melere neden oldu. 1905
devrimini deðerlendirdiði
bir çalýþmasýnda Polonyalý
devrimci Rosa
Lüksemburg, 1890'lardan
1905 yýlýna kadar Rusya'da
iþçilerin eylemlerinin hem
yaygýnlýðýnýn hem de tale-
plerinin giderek
güçlendiðini net bir
biçimde anlatýr.

Savaþýn ortasýnda Çarlýk
rejimi ise iþçilerin bu talep-
lerine hiç yüz vermedi. Ýþçi
bölgelerinde iþten çýkart-
malarýn giderek yoðunlaþ-
masýna, çalýþma saatlerinin
uzunluðuna karþý bir çok
fabrikada iþçiler grev
komiteleri kurdular. Grev
komitelerinin amacý, iþçi-
lerin patronlara karþý iþyer-
lerinde çýkarlarýný koru-
mak için verdikleri
mücadeleyi koordine
etmekti.

Fakat 1905 yýlýnda ezilen-
lerin çýkarlarýný korumak
için en iþlevsel ve popüler
olan örgüt, liderliðini
Papaz Gapon'un yaptýðý
bir tür sendikaydý. 1905
yýlýnýn Ocak ayýnda,
giderek yaygýnlaþan
hoþnutsuzluðu örgütlemek
isteyen  Binlerce iþçi,
durumdan hoþnutsuz olan
binlerce insan saraya
doðru yürüyüþe geçti.
Ellerinde Çarýn resimleri,
dinsel ikonalar ve "Çar
baba"ya yakaran slogan-
larýn olduðu gösteri kims-
enin ummadýðý bir biçimde
son buldu.

Çara sorunlarýný anlat-
mak isteyen iþçiler Çarýn
kurþunlarýna hedef oldu-
lar. Yüzlerce iþçi çarýn
askerlerince katledildi.
Tarihe Kanlý Pazar olarak
geçen bu gösteri ve Çarýn
bu gösteriye acýmasýzca
saldýrmasý, þiddetli bir
toplumsal patlamayý tetik-
ledi. Birkaç hafta içinde
iþçiler kitleler halinde
sokaklara çýkmaya, tepki-
lerini kýzgýn gösterilerle
örgütlemeye baþladýlar.

Rusya'nýn tüm merkezi
þehirlerinde kitlesel eylem-
ler siyasal yaþama
damgasýný vurmaya
baþladý. Çar kýsa sürede bir

anayasayý, parlamentoyu
ve emekçileri koruyan bir
dizi yasayý, demokratik bir
seçim hakkýný onaylamak
zorunda kaldý. Binlerce
iþçinin ölüm emrini veren
Çarlýk rejimi, 1905'in kitle-
sel eylemlerinin kendi
sonunu hazýrlamasýný
engellemek için kitlelerin
taleplerini dikkate almak
ve bir çoðunu hayata
geçirmek zorunda kaldý.

1905 devrimi bir çok ilki
baþardý. Bunlardan en
önemlisi, 1871 yýlýnda
Paris'te yaþanan iþçi isya-
nýndan sonraki en önemli
iþçi hareketiydi. Bir iþçi
hareketinin ekonomik ve
siyasal rejimi devrilebile-
ceði yönünde Marksistlerin
uzun yýllardýr savunduk-
larý fikirlerin kanýtlandýðý
bir süreç oldu.

Dünyayý kahramanlarýn,
aydýnlanmýþ bireylerin
deðiþtireceðini savunan ve
Rusya'da bütün bir sosyal
devrimler döneminde
etkin olan, bireysel terörist
eylem yöntemlerinin ben-
imsenmesine neden olan
anlayýþ, 1905 devrimi
sayesinde zayýfladý. Troçki
bu durumu þöyle anlatýyor:
"Bireysel terör eylemleri
olgusu, bir ülkenin politik
geriliðinin ve oradaki iler-
letici güçlerin zayýflýðýnýn
þaþmaz belirtisidir.
Proletaryanýn engin
gücünü gösteren 1905
devrimi, bir avuç entelek-

tüel ile Çarlýk arasýndaki
teke tek mücadelenin
romantizmine son verdi.
Birçok makalede tekrar-
ladým; "Rusya'da terörizm
öldü."

Önemli olan, iþçi sýnýfýnýn
kapitalist üretim içindeki
konumundan kaynaklanan
kolektif üretim ve
mücadele gücüdür. 1905
devrimi bu gücün önemini
göstermiþtir. Ýþçilerin
kendilerini patrona karþý
savunmak için kurduklarý
grev komiteleri, iþçi eylem-
leri sýrasýnda hýzla biçim
deðiþtirmiþ ve bir iþçi
ayaklanmasýnýn merkezi
örgütlenmesini saðlayan

ve bugün Sovyet adýyla
bildiðimiz yapýya
evrilmiþtir. Bir kere sokak-
lara çýkmaya, baskýlara
boyun eðmemeye karar
verdiðinde iþçi sýnýfýnýn
eyleminin ne kadar yaratýcý
ve demokratik biçimler
adlýðýnýn en baþarýlý kanýtý
1905 devriminin üzerinde
yükseldiði bu Sovyet adý
verilen örgütlenmelerdir.

1905 devrimi, ardýndan
yaþanan tüm devrimlere ve
mücadelelere ilham ver-
miþtir. Rusya'da 1917 yýlýn-
da yaþanan iki devrim,
1905 devriminin derslerini
yaþayan iþçi sýnýfýnýn eseri

oldu. Bu yüzden, 1905
devrimi, sadece devrimin
güncel olduðunu, kims-
enin beklemediði bir anda,
kapitalizmin ürettiði sýkýn-
týlara artýk dayanamayan
kitlelerin ani, kitlesel ve
keskin eylemi olduðunu
kanýtlamakla kalmadý.
Kapitalist sistemi devrime
ve baþka bir dünyayý
kurma gücünü hangi
toplumsal sýnýfýn taþýdýðýný
da bu yüzyýlýn baþýnda
gösterdi. Sýradan, cahil,
okuma yazma oraný düþük
olsa da iþçi sýnýfýnýn
deðiþimin gerçek motoru
olduðu 1905 devriminin en
önemli deneyimidir. Bir
baþka önemli deneyim de
bu sýradan, cahil ve okuma
yazma oraný düþük olan bu
toplumsal gücün,
mücadele içinde hýzla
deðiþiyor olmasýdýr. Ýþçi
sýnýfý mücadele içerisinde
egemen fikirlerin etkisin-
den kurtulur, öðrenir ve
deðiþir.

Baþka bir dünyayý nasýl
kuracaðýmýzý tartýþýrken
1905 devriminin hýzýna ve
yarattýðý toplumsal etkiye
daha yakýndan bakmalýyýz.
1905 devrimi, sadece
bugün neleri yaparsak
yenilmeyeceðimizi deðil,
dünyayý kökünden
deðiþtirmenin ne kadar
olanaklý olduðunu da gös-
teriyor.

1905 devrimi:

Baþka bir dünyaya atýlan kocaman bir adým

Papaz Gapon Çarýn sarayýna bir "yakarma yürüyüþü" yapýlmasýný önerir.

1905 devrimi bir çok ilki baþardý.

Bunlardan en önemlisi, 1871 yýlýnda Paris'te

yaþanan iþçi isyanýndan sonraki en önemli iþçi

hareketiydi. Bir iþçi hareketinin ekonomik ve

siyasal rejimi devrilebileceði yönünde

Marksistlerin uzun yýllardýr savunduklarý fikir-

lerin kanýtlandýðý bir süreç oldu.
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PPeetteerrssbbuurrgg  SSoovvyyeettii
bbaaþþkkaannýý  sseeççiillddii..
33  AArraallýýkk::  SStt  PPeetteerrssbbuurrgg
SSoovvyyeettii  lliiddeerrlleerrii  ttuuttuukk-
llaannddýý..
99  AArraallýýkk::  MMoosskkoovvaa
aayyaakkllaannmmaassýý..
1166  AArraallýýkk::  MMoosskkoovvaa
aayyaakkllaannmmaassýý  bbaassttýýrrýýllddýý..

Lenin
Partinin Ýnþasý

Tony Cliff

Karakedi Kitapevi’nden ve Sosyalist Ýþçi satýcýlarýndan alabilirsiniz
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CChhrriiss  BBAAMMBBEERRYY

Yüzyýl önce Rusya'da
gerçekleþen bir devrim-
den ne öðrenebiliriz? 2005
yýlýnda yaþadýklarýmýzdan
çok uzakta bir olay olarak
görünüyor. Oysa, 1905
yeni bir iþçi sýnýfýnýn
ortaya çýkýþýdýr.

Çok uluslu bir iþçi sýnýfý
St Petersburg'da,
Moskova'da, madenlerde
ve tekstil sanayiinde en
önde kadýnlar olmak
üzere ortaya çýkýyordu. 

Bir devrim deneyi bu
koca yýðýný bir sýnýfa
dönüþtürürken toplumda-
ki yerini ve onu nasýl
deðiþtirebileceðini anlatýy-
ordu.

Rosa Lüksemburg
Alman sosyalist hareke-
tinin önderlerinden
birisiydi ama büyük
çoðunluðu Rus impara-
torluðunun sýnýrlarý
içinde olan Polonya'da
doðmuþtu

Varþova'ya döndüðünde
1905 devrimini yaþadý.
Yaþadýðý deneyi Kitle
Grevi adlý bugün de
okunmasý gereken küçük
bir kitapçýkta anlattý.

1905'e kadar devrimciler
kaçýnýlmaz olarak en
önemli devrime, 1789
Fransýz Devrimi'be bakýy-
orlardý. Ama O, kapitalist
sýnýfý iktidara getirmiþ
olan bir devrimdi.

Büyük bir darbe vur-
madan kapitalistler
ekonomik ve ideolojik
egemenliklerini
ari,stokrasi üzerinde de
oluþturdular. Ýktidar eski
egemen sýnýfýn, aris-
tokrasinin elinden kayýy-
ordu. Geliþmeler hýzla
sokak çatýþmalarýna, ayak-
lanmaya doðru ilerliyor-
du.

Genç burjuvazi yada
kapitalist sýnýf gibi iþçi
sýnýfýnýn büyük bir
ekonomik gücü yoktu.
Yaþamýmýzý etkileyen
düþünceler kapitalistlerin
genel kabul gören fikir-
leriydi.

Ýþçi sýnýfýnýn genel grev
boyunca kendisiiçin bir
sýnýf haline gelmesi Rosa
Lüksemburg'un 1905
devriminden çýkardýðý

sonuçtu. Deðiþim için
kollektif eylemin
gereðinin farkýna varýyor-
du.

"Bugün, iþçi sýnýfýnýn
kendisini eðitmesi,
örgütlemesi ve yönetmesi
gereken bir dönemde, bir
devrimci durumda,
devrim sadece var olan
devlet iktidarýna karþý
deðil kapitalist sömürüye
karþý olduðu zaman, kitle
grevleri en geniþ proleter
yýðýnlarý eyleme çeken,
onlarý devrimcileþtiren ve
örgütleyen en doðal
yoldur.

"Ayný zamanda, hem
devlet iktidarýný yýkmanýn
hem de kapitalist
sömürüyü durdurmanýn
yoludur.

"Ýþçi sýnýfýnýn herhangi
bir doðrudan politik
eyleme girebilmesi için
her þeyden önce kendisini
bölen, fabrikalar, iþyerleri,
madenler arasýndaki sýnýr-
larý ortadan kaldýrmalýdýr.

"Dolayýsýyla, kitle grevi
bütün büyük devrimci
proleter eylemlerinin
doðal olarak kendiliðin-

den biçimidir."
Rusya'da kitle grevi

ekonomik konularla
baþladý, Çar'a karþý politik
bir çýkýþla devam etti ve
mücadeleye kendi talep-
lerini getiren yeni kat-
manlarý kazandý.
Topluma giderek daha ve
daha fazla yerleþti.
Lüksemburg þunlarý
söylüyor:

"Bu ilk doðrudan genel
eylem bir elektrik þoku
gibi ... milyonlar ve mily-
onlar arasýnda ilk sýnýf bil-
incini oluþturuyor...

"Þurada sekiz saatlik
iþgünü için mücadele
ediliyor, orada parça baþý-
na iþe karþý direniliyor,
burada bir acýmasýz usta
baþýna karþý, bir baþka
yerde istenmeyen cezalara
karþý mücadele ediliyor,
heryerde daha iyi ücret
isteniyor, ve þurada, bura-
da ev iþine karþý çýkýlýyor."

Mücadelenin odaðý poli-
tik konulardan ekonomik
konulara ve sonra tekrar
geriye dönüþüyor giderek
daha ve daha çok insaný
kapsýyor ve genel,

devrimci bir kimlik oluþ-
turuyor.

Grev komiteleri bir-
leþerek bütün bir
kasabayý, kenti yönetm-
eye baþlýyor. Tusya'da
köylü ayaklanmalarýna
neden oldu ve Çarýn
baskýsý karþýsýnda özgür-
lük isteyen orta sýnýf
entelektüelleri arasýnda
destek kazandý.

Lüksemburg
Almanya'da benzer bir
sürecin köhnemiþ sendika
bürokratlarýný ve sosyalist
hareketi kontrol eden
yöneticileri silip süpüre-
ceðine inanýyordu.

Ne var ki deney bunun
otomatik olmadýðýný gös-
terdi. Sonuç, bürokrat
yöneticilerine karþý güçlü
bir taban hareketine ve
uzlaþma yerine sýnýf
mücadelesi diyen bir
devrimciler aðýna ihtiyaç
olduðunu gösterdi. 

Bugün dünyanýn birçok
köþesinde dev bir iþçi
sýnýfýnýn ortaya çýkýþýný
görüyoruz.

Ýtalya'da geçici iþçiler,
emekliler, öðrenciler ve
iþsizler sendikalý iþçilerin
mücadelesine katýlýnca
genelleþmiþ grevler
görüyoruz. Bolivya'da,
Ekvator'da ve Peru'da
kitle grevleri köylülerin
ve yerlilerin ayaklan-
malarý ile birleþiyor.

Ýngiltere'de savaþa karþý
mücadeleye atýlmýþ ama
henüz genel bir
mücadelede birleþmesi
gereken bir iþçi sýnýfý var.

Rosa Lüksemburg Kitle
Grevi, kitabýný Marksýn
"iþçi sýnýfýnýn kurtuluþu
kendi mücadelesinin
eseridir" merkezi vur-
gusunu güçlendirmek için
yazdý.

Devrimci bilinç bu
sýnýfýn özgürlükler için
mücadelesinin sonucu
olarak ortaya çýkar. 

1905 Devrimi'ni bir tarih
dersi olarak okumayýn.
Kitle Grevi'ni okuyun ve
hazýrlanýn. Böylesi bir
sýnýf mücadelesinin
koþullarý dört bir yanýmýzý
çevirmiþ durumda.

Chris Bambery, Sosyalist Ýþçi’nin
Ýngiltere’deki kardeþ gazetesi
Socialist Worker’ýn editörüdür.

Kitle grevi iþçi sýnýfýný
daha da güçlendirir

1905'in  bolþeviklere  öðrettikleri
1905 devrimi, devrimci iþçi partisi için

de büyük bir eðitim oldu. Devrim, teo-
rilerin ve programlarýn en iyi sýnandýðý
yerdir. Her türlü siyasi belirsizliði ve
kurguyu yýkar. Çünkü devrim, ideolojik
bir uzlaþmazlýk gerektirir. Öncü iþçi-
lerin bilinçlerini tek düzelikten, atalet-
ten ve kararsýzlýktan kurtarýr. Ayný
zamanda, mücadelenin uðradýðý ani
deðiþiklikler açýsýndan, partiden üstün

taktiksel beceriler ve hareketin hýzla
deðiþen gereklerine uyabilirlik talep
eder.

Devrim sadece öncü partinin sýnýfla
iliþkisini deðil, ayný zamanda parti
önderinin partiyle iliþkisini açýða
çýkarýr. Lenin'in 1905'de partinin kendi
kanadýnýn içindeki önderliði tartýþma
götürmeyecek kadar kesindir. Fakat bu
gene de aralýksýz bir düþünce ve
örgütlenme gayreti gerektirdi - bir

bakýma, Lenin hergün liderliðini
yeniden kabul ettirmek ve partiyi
yeniden kazanmak zorundaydý. 1905'i
düþündükçe, ve 1917'yi hatýrladýkça,
Lenin olmasaydý o zaman leninistlerin
önderliði nasyl olurdu konusunda her-
halde çok ilginç þeyler yazýlabilir. Eðer
1905 bolþevikleri çelikleþtirdiyse,
Lenin'i hepsinden çok çelikleþtirmiþtir. 

TToonnyy  CClliiffff
Lenin, Cilt 1, Partinin Ýnþasý

Avrupa  birliði  üzerine
bir-iiki  düþünce...

Avrupa Birliði’ne iliþkin bir dizi yanlýþ kaný var. Bunlarý
düzeltmek gerekiyor.

Bunlarýn baþýnda Avrupa solunun Türkiye’nin
Avrupa’ya giriþini desteklemiþ olmasý geliyor.

Doðru. Sol esas olarak Türkiye’nin Avrupa’ya giriþine
olumlu destek verdi çünkü karþýlarýnda Türkiye’nin
Avrupa Birliðine giriþine ýrkçý temellerde karþý çýkan bir
sað vardý. Avrupa solu ýrkçýlýða karþý alýnabilecek olumlu
tavrý aldý.

Ne var ki Avrupa solu, Avrupa Birliði’ne evet demiyor.
Sosyalist sol çeþitli dönemlerde kendi ülkelerinin AB’ye
karýlmasý sýrasýnda AB’ye karþý tutum aldý. Ne var ki
onlarýn AB’ye katýlmasý sürecinde karþýlarýnda ýrkçý bir
hayýr cephesi yoktu.

Avrupa sosyalist solu bütçe açýðýnýn %3’ten aþaðýya
çekilmesi sýrasýnda da hemen hemen bütünüyle AB’ye
karþý tutum aldý.

Þimdi ise Sosyalist sol artýk AB’ye katýlmýþ olan ülkel-
erde faaliyet sürdürüyor ve bu nedenle hala AB’ye hayýr
demeleri gerekmiyor. Ancak önemli bir kýsmý eðer yeni
bir referandum vs olsa AB’ye hayýr diyecektir.

Bu nedenlerle Avrupa solu ile ayný yerde durmak
AB’nin içinde deðil, esas olarak dýþýnda mümkündür.

***

Ýkinci bir nokta ise Avrupa’nýn köklü demokrasi
geleneði efsanesi. Bu Avrupalýlarýn çok zaman ABD’ye
karþý da savunduklarý bir tezdir.

Avrupa Amerika’dan daha eski bir uygarlýktýr ve daha
demokratiktir.

Daha eski bir uygarlýk olduðu elbette doðru ama daha
demokratik olduðu sadece bir efsane.

Çok deðil, 50-60 yýl önce bir dizi Avrupa ülkesi faþizm
altýndaydý. Almanya’da Naziler, Ýtalya’da faþistler
dünyaya kan kusturuyorlardý.

Yahudi katliamý, Roman katliamý çok deðil, 50 yýl önce
gerçekleþti. Bedensel veya zihinsel özürlülerin imhasý
da gene Avrupa’da yaþandý.

Faþizmi bir yana býrakýrsak, Cezayir baðýmsýzlýk
savaþýný hatýrlayalým. Fransa’da Araplara karþý oluþturu-
lan ýrkçýlýk, Cezayir’de ki vahþet, Fransýz solu içinde
Cezayir baðýmsýzlýk hareketinden yana olanlara karþý
uygulanan þiddet veya Basklýlara, Ýrlandalýlara karþý
Ýspanya ve Ýngiltere’de hem geçmiþte hem de
günümüzde yapýlanlar demokrasi olarak adlandýrýlabilir
mi?

Polisin grevlere ve gösterilere karþý uyguladýðý þiddet
veya hapishanelerdeki ölümler, iþkence. Avrupa bunlar-
dan arýnmýþ toplumlardan mý oluþuyor?

Yabancý düþmanlýðý, “Avrupa Kalesi”, yani Avrupa’nýn
göçmenlere karþý kapýlarýný sýký sýkaya kapatmasý. 

Bütün bunlar Türkiye’ye oranla göreceli olarak daha az
olabilir ama yok olarak görülemez. Dolayýsýyla Avrupa
üzerine boþ bir hayale kapýlmamak gerekir.

***

Avrupa Birliði’ni oluþturan ülkelerin iþçi sýnýflarýnýn
kazanýmlarýnýn ise oldukça çok olduðunu görmek
gerekir. Bu kazanýmlar bu toplumlarýn göreceli olarak
“daha demokratik” olmalarýna yol açýyor.

Bunun bir sonucu olarak AB’nin Türkiye’den siyasal
taleplerini desteklemek gerekir

“Kýbrýs’ý tanýyýn ve Kýbrýs’tan çýkýn”, desteklemek
gerekir!

“Ermeni katliamýný tanýyýn”. Desteklemek gerekir.
“Kürt sorununa barýþçý bir çözüm bulun.” Desteklemek

gerekir! vb
Kýsacasý, Türkiye’de demokratik haklarýn geniþlemesi

doðrultusundaki her adýmda açýkca tutum almak ve
siyasal demokrasinin geliþmesi için mücadele etmek
gerekir.

Örneðin AB’ye evet diyenlerle birlikte Türkiye
Kýbrýs’tan derhal çýksýn kampanyasý yapabiliriz. Ermeni
katliamý konusunda da derhal bir kampanyaya baþlaya-
biliriz. Bunlar AB’ye giriþ sürecini hýzlandýrý mý yoksa
hýzlandýrmaz mý, o baþka sorun.

Çünkü AB’nin asýl derdi bunlar deðil. AB, Türkiye’den
bir dizi ekonomik tedbir bekliyor ki (içme suyunun fiy-
atýnýn 3 misli artmasý gibi) asýl karþýsýna geçip mücadele
edilmesi gereken alan o.

SSiinnaann  BBUULLUUTT

NOTLAR
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ÖÖzzddeenn  DDÖÖNNMMEEZZ

Uzay'da hayatýn olup
olmadýðýnýn tartýþýldýðý, uzun
menzilli silahlarýn geliþtirildiði
bir dünyada; her sekiz kiþiden
biri yeterince yiyecek bulamýy-
or.

Her gün 5 yaþýn altýnda 34 bin
çocuk ölüyor. Bu, yýlda 5 yaþýn
altýnda 12 milyon çocuðun
yeterli yiyecek bulamamasýn-
dan dolayý ölmesi demek. Bu
rakam 2. Dünya Savaþý sýrasýn-
da her yýl, her türlü sebepten
ölen insan sayýsýndan fazla.
Baþka bir ifadeyle her 3 günde 1
Hiroþima'ya bomba atýlmasýyla
ayný…

Üstelik dünyadaki en geliþmiþ
ülkelerin çoðu kýtlýk çeke-
bilmekte. Amerikan Bilimsel
Geliþim Kurumu'nun araþtýr-
malarýna göre 5 yaþ altý kötü
beslenen çocuklarýn %78'i gýda
stoðu olan ülkelerde. Az
geliþmiþ ülkelerde ise durum
hepten vahim: En az geliþmiþ
ülkelerin nüfusunun yüzde 36'sý
yeterince beslenemiyor. Bu
rakamlar bazý yerlerde yüzde
45'e ulaþýyor.

Geliþmiþ ülkelerde, açlýðýn
yaný sýra gýdadan kaynaklý
hastalýklar ortaya çýkmaya
baþladý. Örneðin Ýngiltere'de her
yýl diyabetten 20 bin kiþi ölüyor.
1988'de diyabetli çocuk sayýsý
1500 iken, þimdi rakam 20 bin.
Deli dana hastalýðýndan 100 kiþi
öldü, 100 bin kiþi etkilendi.
1996'da, sadece Ýngiltere'de 1,8
milyon inek ve yavrusu
öldürüldü. Yani geliþmiþ ülkel-
erdeki insanlar da daha çok
ama daha kalitesiz beslenmeye
baþlamýþlar.

Gýda ve Kalkýnma Politikalarý
Enstitüsü'nden Peter Rosset
gýda konusunda þunu diyor:
"Gýda ayný anda hem kiþisel,
hem siyasal bir þeydir.
Kiþiseldir, çünkü yediðimiz ya
da yiyemediðimiz gýdalar
saðlýðýmýzý etkiliyor. Siyasaldýr;
çünkü kimin yiyip kimin yiye-
meyeceðine siyasal iktidar karar
veriyor.

Yani kimin açlýk çekeceðine, o

sekiz kiþiden birinin kim ola-
caðýna aslýnda bir avuç insan
karar veriyor.

Eðer bolluk varsa ve açlýktan
kimin ölüp kimin yaþayacaðýna
karar veriyorsanýz, yalan söyle-
mek zorunda kalýrsýnýz.

Yeterli yiyecek yok!

En yaygýn, hepimizin de
kolayca kanabileceði argüman-
lardan biri bu. Dünyada yeterli
yiyecek yok. Gýda kaynaklarý
dünyanýn birçok yerinde sýnýra
dayandý. Maalesef bazýlarý da aç
kalmak zorunda.

Oysa bugün dünyada herkesin
günlük ihtiyacýný karþýlayacak
kadar, yani 3500 kalori, tahýl
üretiliyor. Yani insanlýk sadece
üretilen tahýlla bile beslense
açlýktan kimse ölmeyecek. Bu
rakama bir de dünyada üretilen
sebze, meyve, yemiþ, et, yumur-
ta ve sütü de eklersek herkese
gereðinden fazla miktarda gýda
düþüyor. Sorun nasýl
daðýtýldýðýnda.

Kuraklýklar, seller, vs…

Siyasal iktidarlarýn bize
söylediði bir diðer yalan da,
kuraklýklarýn, sellerin ve insanýn
kontrol edemediði diðer felaket-
lerin kýtlýklara sebep olduðu.
Kýtlýklarýn da açlýða ve bazý

insanlarýn ölümüne yol açtýðý.
Oysa kýtlýk sosyal bir felakettir,
doðal afet ya da bilinmeyen bir
yerden bize verilen bir ceza
deðil. Ýnsanýn kendi eyleminin
bir sonucudur. Örneðin
Hindistan'da yaþanan kurak-
lýðýn sebebi çok uluslu þirketler.
Hintli çiftçileri önce borç bataðý-
na sokup, ihracata zorladýlar.
Bu ürünlerin üretimi için
gereken suyu da zaten zor bulu-
nan yeraltý sularýnýn sondajla
çýkarýlmasýyla saðladýlar. O
topraklara uygun, çok su iste-
meyen ürünler suyun bitme-
sine, kuraklýða neden olmaya-
caktý… Bir baþka gerçek de
insanlarýn felaket sonuçlarýna
daha açýk, daha korunaksýz
olmalarý.

Nüfus çok

Besleyecek çok boðaz var.
Açlýðý yenebilmek için nüfus
artýþýný yenebilmek lazým. Bu
ise tamamen yalan. Avrupa'da
nüfus artýþý yok, durmuþ.
Avrupa'da açlýktan ölenler açýk-
lanamaz. Zaten BM'ye göre
1950'den beri gýda üretimindeki
artýþ oraný, nüfus artýþ oranýn-
dan fazla. Aslýnda dünya
üzerindeki hiçbir ülke umutsuz
durumda deðil. Ama umutsu-
zluða sürükleniyorlar. Gene
Hindistan'da 200 milyon aç

yaþýyor. Ama 650 milyon dolar-
lýk un ve tahýl, 1,3 milyar dolar-
lýk pirinç ihraç ediyor.
Brezilya'da da durum farklý
deðil, 70 milyon aç var. 13 mil-
yar dolarlýk gýda ihraç ediyor.
Açlýðýn kol gezdiði Bangladeþ'in
sadece pirinç üretimi günlük
2000 kalori. 

Zenginler daha zengin

Bir ülkede ya da dünyada gýda
üretiminin artmasý oradaki
açlýðý ortadan kaldýrmýyor.
Çünkü kapitalizm herkesi besle-
mek için deðil, kar için örgütlü
bir sistem. Peki, üretilen bu
kadar gýda ne oluyor?  Mesela
ABD'de gýda yardýmý olarak
daðýtýlýyor. Ne var bunda
yardým olarak daðýtýlýyor, aç
insanlar doyuyor diyebiliriz
hemen. Ama gerçek bu kadar
güzel deðil. ABD yasalarýna
göre, gýda yardýmlarý Amerikan
ürünleri olmak zorunda. ABD
hükümeti 2003 yýlýnda zirai
sübvansiyona 20 milyar dolar
harcamýþ. Bu sübvansiyonun
%71'i en zengin %10'a gitmiþ.
Yani zenginlerden devlet mal
satýn almýþ ve 1 milyon ton
tahýlý Etiyopya'ya göndermiþ.
Sonuç, Etiyopyalý çiftçilerin 100
bin ton tahýlý depolarda çürüy-
or. Etiyopya açlýkla pençeleþiy-
or.

Satýn al, ama para
verme!

Sanayi ülkeleri Üçüncü dünya
ülkelerinden 60 milyar dolarlýk
gýda ithal ediyor. Ama bu para
fakir ülkelerin kasasýna girmiy-
or. Örneðin, Bir ABD'linin mar-
ketten 1 dolara aldýðý kavun-
dan, El Salvadorlu çiftçiye 1
peniden az para gidiyor. 88
peni tüccar, nakliyeci perak-
endecinin kasasýna giriyor.
Dünyada gýda, petrolden sonra
ikinci büyük sektör, uzun
süredir dünya gýda pazarýný
Ýngiliz ve ABD çok uluslu þir-
ketleri kontrol ediyor. Bu
pazarýn yarýsýndan fazlasýna
hâkimler. Üstelik üretiyorlar,
daðýtýmýný yapýyorlar ve perak-
endecilik yapýyorlar. Yani El
Salvador kavunundan elde
edilen 88 peni bu büyük çok
uluslu þirketlerin kasasýna giriy-
or. 

Kâr deðil, insan!

Gýda sektöründe McDonald's
dev þirketlerden biri, yüz bin-
lerce çalýþaný var ve hepsi
sendikasýz. ABD'nin açýk farkla
en düþük ücretli iþçi grubu
McDonalds'ta çalýþýyor. Ama
McDonalds'ýn 2001 yýlýnda,
sadece televizyon ve radyo için
harcadýðý reklam masrafý 1,5
milyar dolar. Diðer bir dev þir-
ket Pepsi'nin harcadýðý ise 1
milyar dolar. Sadece ABD'de
her yýl kilo kaybetme program-
larýna 3 milyar dolar harcanýy-
or. ABD'nin, Irak iþgaline har-
cadýðý para 150 milyar dolar. Bu
rakam 6 yýl açlýða çare.

McDonalds'a dava açanlara
destek veren avukatlardan biri,
"Ýnsanlara kiþisel sorumluluk
yükleyip duramazsýnýz" diyor.
Açlýða çare var, ama kiþisel
deðil. Çare, toplumsal gerçek-
leri deðiþtirmek. Var olan
gýdanýn eþit paylaþýmý, sosyal
adaletin saðlanmasý, doðal kay-
nak sularýna ücretsiz, kolay
eriþebilmek, ücretsiz saðlýk
hizmeti alabilmek. Onlar, bizi
kötü ütopyalarýnda yaþatmaya
çalýþýyorlar. Biz, kar deðil, insan
için üretim istiyoruz. 

“Bush, DTÖ: Bizi genetiði deðiþtirilmiþ gýdalarla beslenmeye zorlamayýn”

11998888''ddee  ddiiyyaabbeettllii  ççooccuukk
ssaayyýýssýý  11550000  iikkeenn,,  þþiimmddii
rraakkaamm  2200  bbiinn..  DDeellii  ddaannaa
hhaassttaallýýððýýnnddaann  110000  kkiiþþii
ööllddüü,,  110000  bbiinn  kkiiþþii  eettkkiilleennddii..
11999966''ddaa,,  ssaaddeeccee  ÝÝnnggiilltteerree''ddee
11,,88  mmiillyyoonn  iinneekk  vvee  yyaavvrruussuu
ööllddüürrüüllddüü..

Kâr  deðil,

insan için üretim

“Dünyada yeterli yiyecek yok.” En yaygýn, hepimizin de kolayca kan-
abileceði argümanlardan biri bu.   “Gýda kaynaklarý dünyanýn birçok

yerinde sýnýra dayandý. Maalesef bazýlarý da aç kalmak zorunda.” Oysa
bugün dünyada herkesin günlük ihtiyacýný karþýlayacak kadar, yani  kiþi

baþýna 3500 kalori düþecek kadar tahýl üretiliyor.

Eric Schlofser

Mac
Donald’s 

Cumhuriyeti

Metis Yayýnlarý

15 YTL
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Elane  HEFFERNAN

Marx'ýn çalýþma arkadaþý
Friedrich Engels kadýna
uygulanan baskýnýn sýnýflý
toplumlar kadar eski
olduðunu ileri sürer. Bu
baský, kadýný toplumun
ekonomik yönetiminden
dýþlayan ailenin yapýsýn-
dan doðar. Kadýnýn kapi-
talist sistemde ücretli
çalýþmaya baþlamasý
baskýya son vermedi.
Tersine baský arttý ve
yoðunlaþtý. Bununla bir-
likte, Engels kadýnlara
çalýþma fýrsatýnýn ver-
ilmesinin cinsel egemen-
likten kurtuluþa doðru bir
yol olduðunda ýsrar ediy-
or. 

Ýngiltere'deki kadýnlar
Match Girls, The
Suffragettes, Ford makine
iþçileri, Grunwicks iþçileri
ve diðerlerinin
mücadelelerine çok þey
borçlu. Bugün eðitim ve
çalýþma alanlarýnda,
siyasal yaþama katýlýmda
ve ödemelerde eþitliðe,
ayrýca boþanma, evlilik
dýþý iliþki, ve gebelikten
korunma ve kürtaj gibi
haklara, kaðýt üzerinde
bile olsa sahibiz. Küçük
bir azýnlýk ise kadýn
hareketinin kazanýmlarýn-
dan çok iyi biçimde fay-
dalandý. Bugün müdür-
lerin %25'i kadýn. Ama
çoðu kadýn, býrakýn kurtu-
luþu eþitlikten bile gülünç
derecede uzakta.
Kadýnlar, hizmet sek-
törünün alýþýlmýþ düþük
ücretli iþlerinde çalýþýyor
ve ayný zamanda çocuk
bakýmý ile de uðraþýyor.
Parlamentodaki ve yargý
alanýndaki kadýn sayýsý
oldukça düþük. Kürtaj
hakký tehlikede. Bugün
biz vücutlarýmýzýn bizim
esas deðerli yanýmýz
olduðuna iliþkin fikirlerin
tuzaðýna düþüyoruz. Hala
çok sayýda kadýn
dövülüyor ve tecavüze
uðruyor. 

Dünya genelinde de
kadýnlarýn durumu kötü.
Yeni sanayi devrimi Asya,
Afrika ve Latin
Amerika'da geleneksel
yaþamý paramparça etti.
Böylelikle kadýnlar süratle
iþçi sýnýfýnýn içine itildi.
Bazý Pakistan sanayi-
lerinde kadýnlar emek
ordusunun %60'ýný oluþtu-
ruyor. Gana veya Sierra
Leone'deki kadýn fabrika
iþçileri hakkýnda nadiren
bir þeyler duyabiliyoruz,
bununla birlikte onlar
yine de oradalar. Göçmen
kadýn iþçilerin sayýsý da
artýyor. Hastanelerde,
okullarda, bürolarda
çalýþýyorlar, bazýlarý ise
hizmetçilik ya da fahiþe-
likten geçimini kazanýyor.
Engels'in söylediði gibi,
kadýnlarýn emek ordusuna
kitlesel katýlýmý eþitsizliði

veya cinsel baskýyý
otomatik olarak ortadan
kaldýrmadý. Kadýnlar
sömürüye kesin olarak
daha açýklar, çünkü aile
içindeki görevleri kýrdan
kentlere sürüklenenlerin
aleyhine iþliyor. Ayrýca
ailelerini geçindirecek
kadar kazanamýyorlar,
kýzlar yoksul ailelerin
kýsýtlý kaynaklarýndan
küçük paylar alabiliyor.
Bu, onlarýn eðitim
hizmetinden ve saðlýk
bakýmýndan erkek çocuk-
lardan daha az yararlan-
malarý ve temiz suya daha
az eriþim olanaðý demek. 

Ucuz iþçiler olarak yeni
rolleri kadýnlarý eski cin-
siyetçi yaklaþýmlardan da
kurtarmýyor. Üçüncü
Dünyadaki giyim ve elek-
tronik fabrikalarýnda,
gebe kadýnlar iþten atýlma
tehlikesiyle karþýlaþýyor-
lar. Kadýnlara yönelik
taciz, þiddet ve aþaðýlama
örnekleri çok fazladýr.
1999'da Pakistan'da
kadýnlarýn ücretleri erkek-
lerin ortalama %50'sini,
Güney Kore'de %52'sini
ve Japonya'da %44'ünü
yakaladý. Engels'in sanayi
devrimimiz sýrasýnda
anlattýðý kadýnlar gibi, bu
kadýnlar da þiddete maruz
kalýyor, barakalarda
yaþýyor, çok az yoksulluk
parasý alýyor, ya da hiç
alamýyor. 

Kadýnlar sadece acý çek-
miyor. Engels'in
öngördüðü gibi, mücadele
de ediyorlar. Kadýn iþçiler
eve para götürebilmek
istiyor. Daðýlmýþ ailelerde
geleneksel rolleri kabul
etmiyorlar, ya da mutsuz
evliliklerden kaçýyorlar.
Çoðu kulübelerde
yaþayan Güney Koreli
kadýnlar demokratik
sendikalarda önemli
görevler alýyorlar. Kitlesel
mücadeleler ile kadýnlar
adet dönemlerinde bir
gün izin hakký kazandýlar
ve 500 kiþiden fazla iþçi
çalýþan yerlerde zorunlu
bakýmevleri açýlmasýný
saðladýlar. Gana'da araba
fabrikalarýnda çalýþan
kadýnlar daha yüksek
ücret ve gece vardiyasýn-
da çalýþmamak için
mücadele ettiler.
Hindistan'da kadýnlar
topraksýzlarýn barajlara
karþý mücadelesinde
merkezi roller alýyorlar.
Londra'daki Canary
Wharf temizlikçilerinin
sendikalaþma mücadelesi
içinde göçmen kadýnlar
büyük rol oynadý. Her
yerde genç kadýnlar savaþ
karþýtý mücadelenin ön
saflarýnda durdu. Ýþçi
sýnýfý ve anti-kapitalist
hareket ile kadýn hareke-
tinin birleþmesi gerçek
kurtuluþ yolunda atýlmýþ
bir adýmdýr.   

Gerçek cinsel özgürlüðü

kazanmak mümkün
Friedrich Engels kadýn-

larýn kurtuluþu üzerine
yazdýklarýnda sadece eþit-
likten bahsetmiyor; cinsel
iliþkilerin ekonomik
ihtiyaçlar veya boðucu
ahlakçýlýk tarafýndan yön-
lendirilmediði, özgürce
yaþanabildiði bir dünyayý
anlatýyor. Engels, Victoria
Ýngiltere'sinde cinselliðin
çeþitli görünüþleri
olduðunu kavrayabilen
küçük bir azýnlýða dahildi. 

Bugün kadýnlarýn
yaþamlarýndaki deðiþim-
ler cinsellik ve aile iliþki-
lerine yönelik yargýlarda
ufak deðiþmelere yol açtý.
Küresel çapta tek baþýna
yaþayan annelerin sayýsý
her yýl artýyor. 2020 yýlýn-
da Ýngiltere'de ailelerin
%40'ýný kadýnlar idare
ediyor olacak. Fakat tek
baþýna olan anneler,
genellikle dünyanýn en
fakir insanlarý arasýndan
çýkýyor. Geçmiþ bir Dünya
Gýda Programý raporunun
gösterdiði gibi, "çok yok-
sul" kategorisine dahil
olan aileler içerisinde,
kadýnlar tarafýndan idare
edilen ailelerin oraný
erkeklerce yönetilenlerin
iki katýný oluþturmakta.
Bu durum sadece Güney
ülkeleri için deðil, ayný
zamanda zengin Kuzey
için de geçerli. Neoliberal
politikalar çocuklara ve
yaþlýlara yönelik sosyal
fonlarda kesintiler yapýl-
masýný öngörüyor. Orta
sýnýf aileler, kendi çocuk-
larýný býrakmayý göze ala-
bilen çoðunlukla Güneyli
çalýþan kadýnlarca idare
ediliyor. Avrupa
Birliði'ndeki göçmen
hizmetçilerin oraný 1984
ve 1987 arasýnda %6'dan
%52'ye kadar yükseldi.
ABD'de, taþrada yasal
çalýþan dadýlarýn %40'ý
göçmen, ayrýca yasadýþý
olanlar eklendiðinde bu
sayý daha da artýyor. Ýþçi
sýnýfý ailelerinde ise erkek-
ler ev iþleri ve çocuk
bakýmýyla 30 yýl öncesinde
olduðundan daha fazla
uðraþýyorlar, kadýnlar ise
daha az çalýþýyor. Ancak
çalýþma saatlerinin art-
masý ve kaynak yetersiz-
likleri sebebiyle iliþkil-
erdeki gerilim de artýyor.     

Kiþilik

"Erkekler ütü yapar mý"
ya da "kadýnlar erkekler-
den daha akýllý olamazlar"
türünden aileye dayanan
cinsiyetçi kalýplar hâlâ
varlýðýný sürdürmektedir.
Bunlarla birlikte, beden-
lerimizin metalaþtýrýlmasý
gerçek bir kurtuluþa
iliþkin bütün umutlara
zarar veriyor. Cinselliðin
açýkça ifade edilebilmesi
eski günlerin utancýndan
ve sefaletinden çok daha

iyidir. Fakat kiþilik-
lerinden soyutlanmýþ nes-
neler olarak hala reklam-
cýlýk ve porno sektör-
lerinde kullanýlmaya
devam ediyoruz.
"Göðüslerimiz ne kadar
büyükse o kadar çekiciy-
iz"i anlatan Jordan kuralý
hâlâ kabul görüyor. Kate
Moss bizi sýskalýðýn mod-
ern kadýn ideali olarak
sattýðýndan beri dans
kulüplerinden çýkmýyor.
"Post-feminist" yazarlar
ise bize bunun bir kurtu-
luþ olduðunu yutturmaya
çalýþýyorlar. Böylelikle
genç kadýnlar kendileri
için ideal olan açlýk sýnýrý-
na ulaþmak için uðraþýyor,
göðüs ameliyatlarý için
para biriktiriyorlar, fakat
buluþtuklarý kiþi onlara
tecavüz ettiðinde nasýl,
nereye þikayet edebilecek-
lerini bilmiyorlar. Çocuk
yaþta gebelik ve cinsel
yollarla bulaþan hastalýk
oranlarý tavana vururken,
cinsel eðitim ahlakçý ve
aile temelli normlara baðlý
kalmaya devam ediyor.
Milyonlarca kadýn açýsýn-
dan cinsel açýlma korkunç
bir biçimde ekonomik
baskýlarla birleþiyor. 1995
Bejing kadýnlar konferan-
sýnda ise, küresel çapta
her on þehirli kadýndan
biri yaþamýnýn her hangi
bir bölümünde fahiþelik
yaptýðý gösteriliyor.

Þiddet

Arnavutluk gibi bir
ülkenin ekonomik çöküþü,
100,000 genç kadýnýn
genelevlere veya yol
kenarlarýna sürüklenmesi
anlamýna geliyor. Baþka
ülkeler ise seks turizmine
bel baðlýyor. Tayland'da
500,000'e yakýn kýzýn seks
endüstrisi içinde çalýþtýðý
tahmin ediliyor. Kadýnlar
bu korkunç þiddete maruz
kalmaya devam ediyor.
Ýngiltere'de her hafta iki
kadýn ya eþleri ya da eski
eþleri tarafýndan
öldürülüyor. Kadýnlarýn
ev dýþýnda ücret
karþýlýðýnda çalýþmaya
henüz yeni baþladýklarý
toplumlarda, kadýnlarý
vurmak hâlâ erkeðin
hakký olarak görülüyor.
Çoðu zaman kadýnlar da
kendilerine biçilen rolleri
kabul ediyorlar. Bugün,
1950lerde olduðu gibi, on
binlerce kadýn erkeðinizi
nasýl ele geçirebileceðinizi
ya da elde tutabileceðinizi
anlatan dergileri satýn
alýyor. Bugün elde olan,
sadece daha az yemek
piþirme süresi, biraz daha
çeþitli cinsel akrobasi ve
plastik cerrahi. Bunda
normal olan hiçbir þey
yok. Engels insanlarýn
yanlýþ 

  Kapitalizmde  kadýn:

Büyük deðiþimler eþitlik getirmedi

KKaaddýýnnllaarrýýnn  eevv  ddýýþþýýnnddaa  üüccrreett  kkaarrþþýýllýýððýýnnddaa  ççaallýýþþmmaayyaa
hheennüüzz  yyeennii  bbaaþþllaaddýýkkllaarrýý  ttoopplluummllaarrddaa,,  kkaaddýýnnllaarrýý  vvuurr-
mmaakk  hhââllââ  eerrkkeeððiinn  hhaakkkkýý  oollaarraakk  ggöörrüüllüüyyoorr..  ÇÇooððuu
zzaammaann  kkaaddýýnnllaarr  ddaa  kkeennddiilleerriinnee  bbiiççiilleenn  rroolllleerrii  kkaabbuull
eeddiiyyoorrllaarr..



88  -  1199  OOccaakk’’ttaa  ÝÝssttaannbbuull''-
ddaa  KKaarrþþýý  SSaannaatt Çalýþ-
malarý'nda Ermeniler'e
dair bir sergi var.
Serginin adý Sireli
Yaðpayrýs, Türkçesi
"Sevgili Kardeþim". Sergi
'100 Yýl Önce Türkiye'de
Ermeniler' projesinin iki
bölümünden biri. Çalýþ-
ma 100 yýl öncesindeki
çok dinli, çok dilli ve çok
kültürlü yapýya deðin-
meyi hedefliyor. Sergi
Orlando Carlo
Calumeno'nun koleksiy-
onunda yer alan 4000
adet kartpostal arasýndan
seçilmiþ 500 kartpostal-
dan oluþuyor. Proje
ekibinden sohbet
ettiðimiz Fotis Benlisoy, o
dönemde kartpostallarýn
çok ciddi bir kitle iletiþim
aracý olduðunu anlatýrken
bu kartpostallarýn ayný
zamanda Türkiye'deki
Ermeniler'in sosyal, ticari,
kültürel ve özel yaþam-
larýný belgelediðini de
belirtiyor. Edirne,Kars ve
Van'da yaþayan Ermeni
kartpostallarý ile,
Ermenilerin sadece Ýstan-
bul'da yaþamadýðý vurgu-
lanýyor.  Her kartpostalýn
bir hikayesi olduðu,

Protestanlarýn misyoner
faaliyetleri dahil pek çok
konuda hikayelere rast-
layabileceðimiz anlatýlýy-
or. Nitekim Ýstanbul'daki
kýz kardeþi Mari tarafýn-
dan, Kahire'deki Garo
Balyan'a postalanmýþ bir
Sultanahmet Meydaný
kartý ve üzerinde eþi
Hayganuþ'a yazýlmýþ bir
ilaç tarifine rastlayabiliy-
orsunuz. 

Fotis'e serginin politik
bir amacý olup olmadýðýný
sorduðumuzda, azýnlýk-
larla ilgili her konunun
olduðu kadar bu
sergininde politik bir
amaca hizmet ettiðini

söylüyor. Türkiye'de
Ermeni konusu, devletin
çýkardýðý bazý yasalarla
desteklenerek gündem
dýþý býrakýlmýþ, ancak AB
süreci ile tekrar gündeme
taþýnmýþ. Herhangi bir
protesto ya da kötü tepki
ile karþýlaþýp karþýlaþ-
madýklarýný merak ediy-
oruz. Rahatlatýcý bir
cevap geliyor: "Böyle bir
þey olmadý, ancak ilerde
olur mu bilemem". 

Proje dahilinde herhan-
gi bir soykýrým teþhiri
olmadýðýný sadece pro-
jenin kitap kýsmýnda
1909'da Adana'daki
saldýrýdan bir ceset taþý-
ma kýsmý bulunduðunu
ancak bununda yasaklan-
mamýþ bir þey olduðunu,
Osmanlý postasýndan
geçtiðini ekliyor. 

Son olarak o dönemden
kalan pek çok tarihi
eserin korunmadýðýný,
bunun çok üzücü
olduðunu belirtiyor. 

Biz o döneme ve
anlatýlarýna çeþitlilik
getiren bir çalýþma olarak
projeyi ve 19 Ocak'a
kadar teþhirde olacak
sergiyi herkese tavsiye
ediyoruz.

AB  deðil  ASF!
Günlerdir, "Türkiye

AB'ye ha girdi, ha gire-
cek", "AB'den yeþil ýþýk",
"Avrupalý olduk" gibi
haberler var basýnda. 

Bu haberlerin de etk-
isiyle birçok insan, AB'ye
girince refah düzeyinin
yükseleceðini, ekonomik
iyileþme yaþanacaðýný,
demokrasinin geliþeceðini
umuyor. Oysa ortada bir
aldatmaca var. 

AB, patronlarýn birliði.
Tüm bu süreç boyunca
sürekli TÜSÝAD 'ýn açýkla-

malarýný, uyarýlarýný duy-
duk. TÜSÝAD sürekli
görüþ bildirdi. Peki, bize,
halka sordular mý? Elbette
ki hayýr. Çünkü AB,
patronlarýn çýkarýna.
Çünkü AB, özelleþtirme
demek, iþsizlik demek. AB
ülkelerinde iþsizlik %10
civarýnda. AB buna çare
üretemiyor deðil, AB bu
iþsizliðin bizzat sebebi. 

AB bizim çýkarýmýza
deðil. Saðlýkta, eðitimde
özelleþtirme; iþsizlik nasýl
bizim çýkarýmýza olabilir
ki? Patronlarýn kar ede-
ceði ama bizim okuya-
mayacaðýmýz üniversiteler
nasýl bizim çýkarýmýza ola-
bilir ki? Patronlarýn çýkarý-
na olan bizim çýkarýmýza
olamaz.

Bu nedenle AB gibi
patronlarýn temsil edildiði
bir yerde bizim iþimiz ola-
maz. 

Ama bizim Avrupalý
iþçilerle, Avrupalý öðren-
cilerle ve her türlü ezilen-

lerle çýkarýmýz ortak.
Çünkü Avrupa'da da
özelleþtirmeler, iþsizlik vb.
sorunlar var. Tüm dünya-
da ezilenler ayný sorun-
lara sahipler ve tüm
dünyada ezilenlerin çýkarý
ortak. Biz, ingiliz, alman
ya da baþka bir ulustan
ezilenlere karþý olduðu-
muz için deðil, aksine
onlarla ayný sorunlar
etrafýnda birleþtiðimiz için
AB'ye karþýyýz. 

Ýþte tam da bu nedenle,
tüm dünyadaki ezilenlerin
bir araya gelebileceði, eþit
bir ortamda sorunlarýný
paylaþabileceði ve ortak
sorunlarýna karþý beraber
olabileceði birlikteliklere
ihtiyacýmýz var. 

Avrupa Sosyal Forumu
(ASF) tam da böyle bir
yapý. Herkesin kendini
ifade edebileceði bir bir-
liktelik. Bütün
Avrupa'dan sosyal
hareketlerin (savaþ karþýt-
larý, çevreciler,

sendikacýlar, hayvan hak-
larý savunucularý, 3.
dünya ülkelerinin
ekonomik çýkarlarýný
korumak isteyen kampa-
nyalar, eþcinsel örgütleri,
özelleþtirme karþýtlarý ve
daha yüzlercesi) ve birey-
lerin katýldýðý bir tartýþma,
dayanýþma ve eylem plat-
formu. 

Ezilenlerin; ne milliyetçi
bir temelde AB'ye karþý
çýkmalarýndan, ne de
AB'ye "evet"
demelerinden çýkarlarý
olamaz. Eðer daha iyiye
özlem duyuyorsak, eðer
baþka bir Avrupa, baþka
bir dünya istiyorsak,
patronlarýn, sermayedar-
larýn deðil; bizim gibi
"sýradan insan"larýn on
binler, yüz binler halinde
bir araya geldiði ASF gibi
örgütlenmeleri destekle-
memiz gerekir. Çünkü,
baþka bir Avrupa
mümkün!

EErrssiinn  BBAAKKIIRR

9.  Senfoni
çalýyor,
herkes  dýþarý!

Batman'daki bir ilköðre-
tim okulunun zili
Beethoven'ýn 9.
Senfonisi'nin melodisiyle
deðiþtirilmiþ.

Beethoven'ýn bu eseri
ayný zamanda Avrupa
Birliði'nin (AB) marþý.
Konuyla ilgili olarak
"Batman'daki okulda
AB'ye uyum" baþlýklý bir
televizyon haberinde,
deðiþtirilen okul zilinin
demokratikleþme adýna
atýlan bir adýmmýþ gibi
yansýtýlmasý ise ilginç. 

Oysa ortada, týpký
deðiþtirilen okul zili gibi
uzaktan kulaða hoþ gelen,
dýþarýdan iyi gösterilen,
ancak çalýþan insanlar için
tam anlamýyla birer tuzak

olan “reformlar” var.
Üstelik bu reformlar AB
sürecinde baþlatýlan
“reformlar”.

Bir çoðu özelleþtirmeye
dayanan bu deðiþikliklere
“reform” denemez.

AB, þirketlerin ve ser-
mayenin kendi çýkarlarýný
korumak ve geliþtirmek
için kurduklarý bir birlik.
AB üyeliði çalýþanlara ve
yoksul halka bir çözüm
sunamayacaðý gibi, yaþam
standartlarýný da yükselt-
meyecek.

Çözüm AB'de deðil
sokaktaki mücadelede.

Çözüm, insanlarý boþ
hayallerle kandýran, savaþ
çýðýrtkanlýðý yapan AKP
hükümetinin programýna,
genel grevle, savaþ karþýtý
mücadeleyle, kýsacasý
bütün gücümüzle sokaða
çýkýp cevap vermekten
geçiyor.

Haydi mücadeleye.

EErriinnçç  ((ÝÝzzmmiirr))  

Yüzleþme
Yeþim Ustaoðlu üçüncü

uzun metrajlý filmi olan
"Bulutlarý Beklerken"in
senaryosunu Yorgos
Andreadis'in "Tamama"
adlý eserinden etkilenerek
yazmýþ.

Film mübadele tarihinin
gizli kalmýþ olaylarýna
vurgu yaparken, asýl adý
Eleni olan ve bir Türk aile
tarafýndan evlat
edinildiðinde adý Ayþe
olarak deðiþtirilen bir Rum
kadýnýn kendi geçmiþi ile
yüzleþmesini anlatýrken
bizi de mübadele

sürecinde yaþanan acý
olaylarla yüzleþtiriyor. Bir
insanýn yýllar sonra birden
bire bambaþka bir dili
konuþmaya baþlamasý
fikrinin ve bu garip
davranýþýn sýrrýnýn tarihin
trajik olaylarýnda gizli
oluþunun sorgulamasýný
yapmamýza yardýmcý
olmasý anlamýnda cesur bir
film. 1916'da Karadeniz'de
yaþayan Rumlar zorunlu
bir göçe tabi tutulur.
Mersin'e kadar süren bu
tehcir sýrasýnda bir çok aile
paramparça olur, pek çok
Rum ölür. Uzun yýllar
bundan söz edilmiyor
olmasý iki ülkenin suç
ortaklýðýný, ayný yaptýrýmý
vurguluyor.

Filmde Ayþe, asýl adýyla

Eleni, ablasý Selma'nýn
ölümüyle yapayalnýz kalýr
ve bu ruhunda örtbas ettiði
geçmiþiyle yüzleþmesine
neden olur. Yýllar önce
annesinin ona emanet
ettiði kardeþini kaderine
terk etmiþ olmanýn vicdan
azabýný atamamaktadýr.
Ancak bütün bu süreç iyi
bir sinemayla beslenemiy-
or ve bir çok boþluðu
seyirci olarak zihninizde
tamamlamak zorunda
kalýyorsunuz.

Film Türkiye'nin bir üstü
örtülü mevzusuna daha el
attýðý için bizleri minnettar
býrakýyor ancak sinema
anlamýnda pek de akmýy-
or, hatta boðucu olup
inandýrýcý sahnelerden
yoksun kalabiliyor. 

Kendisini evlat edinen
ailenin son ferdi de ölünce
Ayþe'nin Eleni olduðu
zamanlarýn tanýðý kalmaz.
O zaman Ayþe Eleni'ye
dönüþür çünkü unutmaya
karþý yapabileceði baþka
bir þey kalmamýþtýr. Filmin
sonunda Eleni kardeþi
Niko'yu bulur ve geçmiþle
yüzleþmesini tamamlar.

Film mübadeleye dair,
Karadenizli Rumlar'a ne
oldu, Yorgos Andreadis
neden Türkiye'ye giremiy-
or gibi sorularý sormamýzý
saðlamasý açýsýndan önem-
li. Artýk azýnlýklarla ilgili
tabularýmýzla yüzleþmenin
vakti olduðunun da
göstergesidir.

BBuurrççaakk  BBEELLLLÝÝ

2003'ün sonlarýna doðru
Metis Yayýnlarý,
Yaþadýðýmýz dünya
Dizisi'nin 32. kitabý olarak
AAmmeerriikkaann  SSaavvaaþþýý  VViieettnnaamm
11996600-11997755 adýyla özellikle
bir dönem çokça tartýþýlmýþ,
üzerine onlarca kitap
yazýlmýþ Vietnam ya da
Vietnamlýlar'ýn deyimi ile
Amerikan savaþý ile ilgili bir
kitap yayýnladý. Kitabýn
yazarý olan Jonathan
Neale'in kendi deyimi ile
kitap savaþta yer alan
köylülerin ve Amerikan
erlerinin gözünden bu
savaþýn kýsa hikayesini
anlatýyor.

Kitap, savaþa dair bir tar-
ihsel anlatý içerisinde olan-
larýn sentezini yapmakla
birlikte ne olduðuna dair
bir fikir oluþturuyor.
Yazarýn kendisinin giriþ kýs-
mýnda da belirttiði gibi, esas
amaç, özellikle savaþ yýl-
larýný görmemiþ olan yeni
aktivist kuþaðýna
"Vietnam'da ne, neden

olmuþtu, savaþ nasýl sona
erdi, Vietnamlýlar savaþý
nasýl hatýrlýyor?" gibi soru-
larýn yanýtlarýný getirmek.
Bu anlamda, belgesel
niteliði taþýyan Amerikan
Savaþý Vietnam gayet
baþarýlý sonuçlar sunuyor. 

Diðer taraftan Jonathan
Neale yine kitabýn giriþ
bölümünde kendisi için
önemli olan iki kitleden
daha bahsediyor.
Bunlardan birincisi
Amerika'da savaþa katýlmýþ,
ona karþý çýkmýþ ya da her
ikisini birden yapmýþ olan
Vietnam kuþaðý. Ýkincisi ise
geçmiþte verilen gerilla
mücadelesine derin bir sem-
pati besleyen ancak savaþýn
kazanýlmasýndan sonra iþ
baþýna gelen yozlaþmýþ
hükümet tarafýndan ezildik-
lerini hisseden Vietnamlý
gençler. Kitap her iki taraf
için de yaþananlarýn en
doðru biçimde yansýtýlmasý
baþarýsýný yakalamýþ, her iki
tarafýn söz hakkýnýn olduðu

objektif bir eser olarak
yayýnlar arasýndaki yerini
almýþtýr. 

Son olarak, Vietnam
halkýnýn ve bu savaþa karþý
verilen ve kazanýlan
mücadelenin Türkiye'de
kapitalizme ve emperyal-
izme karþý mücadelenin
simgesi olduðu bilinir. Yeni
anti-kapitalist hareketin
ruhu 68'lerin ruhu ile bir-
leþir. Bu açýdan o dönemi
sadece dinleyerek ya da
okuyarak öðrenenler için
çok güçlü ve alternatif bir
kaynak olduðunu söyleye-
biliriz. Zevkle okunacak bir
eser.

18 KÜLTÜR
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Aþaðýdan
sosyalizm

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

Reform deðil,
devrim

-Ýçinde yaþadýðýmýz sis-
tem reformlarla köklü bir
þekilde deðiþtirilemez,
düzeltilemez.

-Bu düzenin kurumlarý
iþçi sýnýfý tarafýndan ele
geçirilip kullanýlamaz.
Kapitalist devletin tüm
kurumlarý iþçi sýnýfýna
karþý sermaye sahiplerini,
egemen sýnýfý korumak
için oluþturulmuþtur.

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

-Bu sistemi sadece iþçi
sýnýfýnýn yýðýnsal eylemi
devirebilir.

-Sosyalizm için mücadele
dünya çapýnda bir
mücadelenin parçasýdýr.
Sosyalistler baþka ülkelerin
iþçileri ile daima dayanýþ-
ma içindedir.

-Sosyalistler kadýnlarýn
tam bir sosyal, ekonomik
ve politik eþitliðini
savunur.

-Sosyalistler insanlarýn
cinsel tercihlerinden dolayý
aþaðýlanmalarýna ve baský
altýna alýnmalarýna karþý
çýkarlar.

Enternasyonalizm
-Sosyalistler, bir ülkenin

iþçilerinin diðer ülkelerin
iþçileri ile karþý karþýya
gelmesine neden olan her
þeye karþý çýkarlar.

-Sosyalistler ýrkçýlýða ve
emperya-lizme karþýdýrlar.
Bütün halklarýn kendi
kaderlerini tayin hakkýný
savunurlar.

-Sosyalistler bütün haklý
ulusal kurtuluþ hareket-
lerini desteklerler.

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

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

Devrimci parti
-Sosyalizmin gerçekleþe-

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

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

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

sosyalist  iþçi
ne  savunuyor?  
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Ýzmit’te ‘Dünya
Yalan Söylüyor’
toplantýsý

8 Ocak Cumartesi günü
Ýzmit Küresel BAK
aktivistleri tarafýndan,
Yeni Meydan Sahnesi'nde
"Dünya Yalan Söylüyor"
isimli bir toplantý düzen-
lendi. Panele konuþmacý
olarak Mor ve Ötesi
grubunun üyeleri Harun
Tekin ve Kerem Kabadayý
ile Küresel BAK
yürütmesinden Yýldýz
Önen katýldý. Ýzmit’li
aktivistler önlerine hedef
olarak Þubat ayýnda bir
büyük toplantý daha yap-
mayý ve 19 Mart eylemine
otobüs tutarak gelmeyi
koydular.

Ýzmir’de yeni kam-
panyanýn baþladýðý
ilan edildi

Ýzmir Katýlýmcýlar toplan-
týsý EMO Ýzmir Þubesinde
yapýldý. Küresel BAK
yürütmesinden Tayfun
MATER'in katýldýðý toplan-
týda Küresel BAK'ýn
katýldýðý uluslararasý
toplantýlar ve çalýþmalar
hakkýnda bilgilendirmeler
yapýldý. 

Kampanyanýn
baþladýðýnýn duyurulmasý
için en kýsa zamanda
Ýzmir’de bir basýn toplan-
týsý yapýlacak. Ayrýca
üniversitelerde toplantýlar
örgütlenecek. Yaygýn
bildiri daðýtýmý yapýlacak. 

Karakedi Kültür
Merkezi’nde toplantý

Beyoðlu BAK aktivistleri
tarafýndan "Irak'tan Ýzlen-
imler" baþlýklý bir toplantý
düzenlendi. Panele konuþ-
macý olarak gazeteci Mete
Çubukçu ile Ýnsan Haklarý
ve Hürriyetleri Vakfý'ndan
Osman Atalay katýldý. Her
iki konuþmacýnýn da
Irak'ta yaþadýklarý deney-
imleri ve gözlemlerini
aktardýklarý toplantýda
daha sonra þoförlerin

kafalarýnýn Iraklý
direniþçiler tarafýndan
kesilmesinden yola çýkarak
bu direniþin ahlaklý bir
direniþ olup olmadýðý
tartýþýldý.  

Trabzon’dailk
toplantý yapýldý

Trabzon’da da 19 Mart
kampanyasýnýn ilk toplan-
týsý yapýldý. Konuþmacý
olarak Ýstanbul’dan Þenol
Karakaþ’ýn katýldýðý
toplantýda 'ABD Ýþgaline
Ortak Olma' kampanyasý
çerçevesinde neler yapýla-
caðý konuþuldu. Bir barýþ
ormaný yapýlmasý, büyük
bir toplantý düzenlenmesi,
Trabzon'da uluslar arasý
bir toplantý yapýlmasý gibi
öneriler getirildi  

Adana’dan Ýncirlik
Üssüne yönelik
eylem önerisi

Ýstanbul'dan Vecdi
Sayar'ýn konuþmacý olarak
katýldýðý BAK toplantýsýna
60'a yakýn kiþi katýldý 

Küresel BAK'ýn Adana'da
ve bölgede yaygýnlaþ-
masýný saðlayacak giriþim-
lerde bulunulmasýna,
Irak'a  yollanmak üzere
giysi toplama kampanyasý
baþlatýlmasýna, bunun
Türkiye çapýndan bir kam-
panyaya dönüþmesi için
giriþimlerde bulunulmasý-
na, 19 Mart'a yönelik
olarak kültürel etkinlikler
ve tartýþma platformlarý
örgütlenmesine, Adana'da
bulunan Ýncirlik Üssünün
kapatýlmasýna yönelik
merkezi bir kampanyanýn
baþlamasý için çalýþmalar
yapýlmasýna karar verildi

Basýn toplantýsý ile
kampanyanýn
baþladýðý duyuruldu

Makine Mühendisleri
Odasý Ýstanbul Þubesi'nde
yapýlan bir basýn toplantýsý
ile 'ABD Ýþgaline Ortak
Olma!' kampanyasý baþlat-
týldý. Kampanya, Ekim
ayýnda Londra'da yapýlan
Avrupa Sosyal
Forumu'nda alýnan karar
doðrultusunda, tüm dünya
ile ayný anda, Irak'taki
iþgale karþý yapýlacak bir
gösteri ile son bulacak.

Basýn toplantýsýna Ýstan-

bul Eczacý Odasý'ndan
Yusuf Telli, Kamu
Emekçileri Sendikalarý
Konfederasyonu'ndan
Sami Evren, Kristal Ýþ
Sendikasý'ndan Zafer
Aydýn, TMMOB'den
Tayfun Mater, SODEV'den
Erol Kýzýlelma, Doðu
Konferansý Giriþimi'nden
Kenan Çamurcu, Ýnsan
Haklarý ve Hürriyetleri
Vakfý'ndan Osman Atalay,
Mazlum-Der'den Mustafa
Ercan, Greenpeace'den
Banu Dökmecibaþý,
TÜKODER'den Tayfun
Sever, Hava-Ýþ sendikasýn-
dan Atilay Ayçin ve Ýnsan
Haklarý Derneði'nden
Veysel Atalay katýldý. 

Çerkezköy’de BAK
toplantýsý

25 Aralýk Çarþamba
günü, DÝSK Tekstil Ýþ
Sendikasý Lokali'nde,
Ýstanbul'dan konuþmacý
olarak Bülent Aydýn'ýn
katýldýðý bir toplantý
yapýldý. Toplantýda, kam-
panyayý tanýtan belgeler
hazýrlanýp daðýtýlmasý,
herkesin katýlabileceði
etkinlikler düzenlenmesi,
19 Mart'taki eylem için
otobüs tutulmasý, toplan-
týlar düzenlenmesi, kam-
panyaya katýlýmýn
geniþletilmesi konuþuldu. 

Adapazarý’nda 19
Mart kampanyasý

Adapazarý'nda toplantý
yapýldý.Ayrýca Mazlum-
Der'den katýlýmcýlar da
vardý. Ýlk olarak Küresel
Barýþ ve Adalet
Koalisyonu'nun ne zaman,
hangi temeller üzerinde
kurulduðu, ve 19 Mart
kampanyasý üzerine
konuþuldu. Tek konulu
kampanya yapmak,
bireylere dayanmak gibi
ilkeler üzerine tartýþýldý.
Toplantýya Ýzmit Küresel
BAK aktivistleri de
katýldýlar ve kendi
okullarýndaki deneyimi
anlattýlar. Adapazarý’nda
her hafta Çarþamba gün-
leri düzenli toplantýlar
yapýlacak, bir mail grubu
oluþturulacak, Þubat ayýn-
da büyük bir toplantý
yapýlacak,
Adapazarý'ndaki kitle
örgütleri ve sivil toplum
kuruluþlarý ile konuþulup
kampanya geniþletilmeye
çalýþýlacak, okulda stand
açýlmasý için uðraþýlacak.

Gaziosmanpaþa’da
iþgal karþýtý toplantý

8 Ocak cumartesi günü
Gaziosmanpaþa Eðitim-
Sen’de, Irak’ta Ýþgale Son
baþlýklý bir toplantý yapýldý.

Roni Margulies’in konuþ-
macý olduðu toplantýda
genel politik gündemin
ardýndan, kampanya
çerçevesinde GOP’ta neler
yapýlabileceði konuþuldu.
Bu hafta içinde bir ev
toplantýsý yapýlacak ve
gelecek hafta sonu
Karayollarý mahallesinde
bildiri daðýtýlacak.

19  Mart  kampanyasý  Tüm  Türkiyede  baþladý

FÝLM  GÖSTERÝSÝ

1905 Devrimi’nin 100. yýldönümünde ünlü yapýmcý Sergei Eisenstein’in filminin gös-
terim ve gösteri önce Doðan Tarkan 1905 Devrimi üzerine konuþmasý

29  Ocak,  2005,  Cumartesi
Saat:  16.00
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Küresel
BAK’a  insan
haklarý
ödülü

Küresel Barýþ ve
Adalet Koalisyonu'na
Mazlum Der tarafýn-
dan, kurumsal düzeyde
yýlýn insan haklarý
ödülü verildi. Ödülü,
Küresel Barýþ ve Adalet
Koalisyonu adýna
Tayfun Mater aldý.
Tayfun Mater ödülü
aldýktan sonra yaptýðý
konuþmada, teþekkür
ettikten sonra, tüm
savaþ karþýtlarýný 19
Mart 2005'de bütün
dünya ile birlikte
sokaða çýkmaya davet
etti. 

potemkin
zýrhlýsý
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2004 yýlýnýn Eylül ayýn-
da dünya savaþ karþýt-
larý Beyrut'taydý.
ABD'nin insanlýk dýþý
uygulamalarýna, Irak'ta
devam eden iþgale
karþý küresel bir eylem
örgütleme ihtiyacý
Beyrut toplantýsýnda
dile getirildi.
Yine 2004 yýlýnýn Ekim

ayýnda Avrupa Sosyal
Forumu'nda bir araya
gelen binlerce antikapi-
talist Bush'un meydan
okumalarýna küresel bir
eylemle yanýt verme
kararýný aldý. 
19 Mart 2005! Yani

Bush'un Irak iþgalini
baþlatma emrini ver-
mesinin ikinci
yýldönümü. 
Bir çok ülkede savaþ

karþýtlarý, 19 Mart'a
hazýrlanýyor.
19 Mart küresel bir

eylem günü olacak.
ABD'de, Ýngiltere'de,

Almanya'da,
Avusturya'da,

Avustralya'da,
Kanada'da ve bir çok
ülkede savaþ karþýtlarý
19-20 Mart'ta sokaklara
çýkacak.
Binlerce, yüzbinlerce

insan Irak halkýnýn
yanýnda olduðunu,
ABD'nin Irak iþgaline
derhal son vermesi
gerektiðini haykýracak.
Türkiye'de de Küresel

Barýþ ve Adalet
Koalisyonu (Küresel
BAK) iki ay önce 19
Mart kampanyasýný
baþlattý.
BAK'ýn 19 Mart kampa-

nyasýna destek verelim.
Kampanyayý inþa ede-
lim. Tüm savaþ karþýt-
larýný, savaþa þu ya da
bu nedenle öfke duyan
tüm muhalefeti ve
bireyleri bir araya
getirelim.
Aþaðýda BAK'ýn 19

Mart bildirisi yer alýyor.
Bu bildiriden binlerce
ama onbinlerce daðý-
talým:

19 Mart'ta dünyanýn tüm sokaklarýnda

"Irak'ta iþgale son!"

Bu kampanyaya siz de katýlýn 
Mahallemizde, iþyerimizde, okulumuzda herkesi

19 Mart'ta sokaklara çaðýralým
Ellerimizi ve seslerimizi birleþtirirsek, yeni Felluceleri, yeni iþgalleri

engelleyebiliriz ABD'yi durdurabiliriz…"

"1199  MMAARRTT''TTAA  SSOOKKAAKKLLAARRDDAAYYIIZZ
ÝÝSSGGAALLEE  HHAAYYIIRR!!
111100  bbiinn  ssiivviill  IIrraakkllýýyyýý  ööllddüürrddüülleerr……
111100  bbiinn……DDiillee  kkoollaayy……
111100  bbiinn……SSaannkkii  bbaassiitt  bbiirr  iissttaattiissttiikk……
111100  bbiinn  iinnssaann……

BBuusshh  ssaallddýýrrýý  eemmrriinnii  vveerrmmeeddeenn  öönnccee
ookkuullaa  ggiiddeenn,,  eevvii  oollaann,,  aaþþýýkk  oollaann,,
aannnneessii,,  bbaabbaassýý,,  kkaarrddeeþþii,,  sseevvggiilliissii,,  kkooccaassýý,,
kkaarrýýssýý,,  ççooccuuððuu  oollaann
111100  bbiinn  iinnssaann..

ÇÇooððuu  ççooccuukk  111100  bbiinn  kkiiþþii……
OOnnllaarr  rraakkaamm  ddeeððiill,,  oonnllaarr  bbaassiitt  bbiirr  iissttaattiissttiikk
ddeeððiill!!
OOnnllaarrýýnn  iissiimmlleerrii  vvaarrddýý::
MMeerrvvee,,  AAllii,,  ÝÝbbrraahhiimm……
OOnnllaarrýýnn  ddüüþþlleerrii  vvaarrddýý……

YYaaþþaammllaarrýý  vvaarrddýý,,  bbaaþþkkaallaarrýý  bbeeððeennmmeesseelleerr
ddee....
BBuusshh  eemmiirr  vveerrddii,,  AABBDD  vvee  ssaavvaaþþ  kkooaalliissyyoonnuu
ssaallddýýrrddýý..
IIrraakk  ggüünnlleerrccee  bboommbbaallaannddýý..  
IIrraakk  yyaakkýýllýýpp  yyýýkkýýllddýý
IIrraakkllýýllaarr  yyookk  eeddiillddii......

1199  MMaarrtt  IIrraakk  iiþþggaalliinniinn  iikkiinnccii  yyýýllddöönnüümmüü
TTüümm  ddüünnyyaaddaa,,  ssaavvaaþþ  kkaarrþþýýttllaarrýý  ssookkaakkllaarraa
ççýýkkýýyyoorr
111100  bbiinn  IIrraakkllýýnnýýnn  bbaassiitt  bbiirr  iissttaattiissttiikk
oollmmaaddýýððýýnnýý  hhaayykkýýrrmmaakk  iiççiinn
SSaavvaaþþ  ssuuççllaarrýýnnýý  tteeþþhhiirr  eettmmeekk  iiççiinn
OOnnuurruuyyllaa  ddiirreenneenn  IIrraakk  hhaallkkýýnnýýnn  yyaannýýnnddaa
oolldduuððuunnuu  ggöösstteerrmmeekk  iiççiinn
TTüümm  ddüünnyyaannýýnn  zzoorrbbaallaarrýýnnaa
""AABBDD''nniinn  iiþþggaalliinnee  oorrttaakk  oollmmaa!!""  ddeemmeekk  iiççiinn


