Yeni dünya düzeninde

Roni Margulies

Putin’in yeri

Milliyetçi olmayan
bir parti

1992’de yýkýlan SSCB’de egemen
sýnýf yeniden þekilleniyor. Önce
Yeltsin vardý, þimdi Putin baskýcý yeni
bir rejim oluþturuyor. Egemen sýnýfý
yeni yeni hamleler yapýyor. Bu arada
yoksullarla yeni zenginler arasýndaki
sayfa: 11
fark açýlýyor.

Gerekli olan, Kemalizmle ve milliyetçilikle arasýna net çizgiler çekmiþ, yeni ve genç güçleri heyecana
getirebilecek, onlarýn katýlýmýný
saðlayabilecek bir parti yaratmanýn
sayfa: 12
yollarýný aramaktýr.
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ÝRAN’DAN ELÝNÝZÝ ÇEKÝN

KOMÞUMA
DOKUNMA
Irak’tan sonra emperyalist ülkeler Ýran’ý
artýk açýkça tehdit ediyorlar. Irak’ý da elinde
kitle imha silahlarý var ve bu nedenle
Amerika için bir tehdit diyerek iþgal eden
Amerika Birleþik Devletleri bu defa da benzer
sahte iddialarla Ýran’a saldýrmaya hazýrlanýyor.
Ýran’ý nükleer santral yapmaya hazýrlandýðý
için bir tehlike olarak gösteren emperyalist
ülkelerin elinde ise dünyayý bir kaç saniyede
yok edecek kadar çok nükleer baþlýklý füze
var.
Ortadoðu’da ise emperyalizmin bekçi
köpeði, Ýsrail’in elinde de nükleer silah var

ve emperyalist ülkelerle birlikte Ýsrail de
Ýran’ý tehdit ediyor.
Hep bir aðýzdan nükleer silahlarýn ne denli
büyük bir tehdit olduðunu söylüyorlar.
Gerçekten de nükleer silahlar ve hatta
enerji elde etmek için kurulan nükleer
santraller insanlýk için büyük bir tehlike. Ýþte
Hiroþima, iþte Çernobil ve iþte Birinci Körfez
Savaþý.
Öyleyse önce ABD, Ýngiltere, Fransa, Rusya
ve Çin nükleer silahlardan arýnmalý.
Bu arada Türkiye’de AKP hükümeti
Amerikalýlarla Ýran’ýn nükleer enerji santrali
kurmasýnýn ne denli tehlikeli olduðu

konusunda anlaþýyor. Ama AKP kendisi yeni
nükleer santraller kurmaya hazýrlanýyor.
Öte yandan AKP hükümeti Amerikalýlarýn
Ýran’ý vurmasý için Ýncirlik üssünü kullanmasýna izin vermeye de hazýrlanýyor.
Oysa Türkiye nüfusunun büyük çoðunluðu
ABD’nin derhal Irak’tan çekilmesini ve Ýran
ve Suriye’yi rahat býrakmasýný istiyor. Türkiye
halkýnýn büyük çoðunluðu Ýncirlik üssünün
çocuk parký yapýlmasýný istiyor. Bu isteði
yüksek sesle söyleyeceðiz.
Irak’ta neler oluyor- Sayfa: 8-9
Bush gözünü Ýran’a dikti - sayfa: 10

ÝNCÝRLÝK ÜSSÜNÜ

KULLANAMAZSINIZ

Latin Amerika

21. yüzyýlda
devrim mümkün
Arife Köse
sayfa: 4

ALEX CALLÝNÝCOS
LCR KONGRESÝ’NDEN
YAZIYOR

Fransa’da birlik
için mücadele
sayfa: 5
Ariel Þaron:

Ölüm saçan
barýþ adamý
Mehmet Ali Bulut

sayfa: 7

Filistin seçimleri
Hamas iktidarda

sayfa: 6

HABERLER
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KÝM NE DEDÝ?

“Beni býrakýn 1000 Ladin
getireyim.”
Mehmet Ali Aðca, katil
“Ben Tanrý deðilim, ben
mesihim!”
Mehmet Ali Aðca, mesih

“Bunlarýn MHP içinde
yeri olamaz.”
Devlet Bahçeli, MHP lid eri, Aðca'yý kast ediyor.
(Aðca'nýn avukatý MHP
Pendik belediye
baþkaný adayý, eski
avukatý ise 12 Eylül
davasýnda MHP avukatý
ve hapishaneye silah
sokmaya çalýþýrken
yakalandý.)
“Sanýrým bize hoþ geldin
diyorlar ama bu pek
barýþçý bir hoþ geldin
deðil.”
George Bush, 12 Aralýk
2005

“Benim gördüklerimi
görürseniz bir daha
hiçbir savaþý desteklemezsiniz.”
Robert Fisk, gazeteci
“ Ýranlýlar bir silah istiyoruz dediler. Ama
onlarýn silah sahibi
olmasý dünyanýn yararýna deðil.”
George W Bush
“Hayýrlý olsun, inþallah
ülkeye faydalý hizmetler
yaparsýnýz.”
(Abdullah Çatlý, katil,
BBP’nin kuruluþunda
Muhsin Yazýcýoðlu’na
çektiði mesajdan)
“Tahliye müvekkilimin
hakký”
(Haluk Kýrcý’nýn avukatý)
"Baþbakan mal varlýðý
konusunda kývýrtýyor"
(CHP Grup Baþkanvekili
Haluk Koç)
“Hayvancýlýk hakkýnda
konuþmaktan memnun
olurum ama filmi
görmedimç”
(George Bush,
Brokeback Daðý filmi
üzerine)
“Onu çok beðeniyorum.
Benimle iliþkisinin evinde sorun yarattýðýna
eminim. Birlikte
aldýðýmýz zor kararlar
oldukça sorunlu. Bu
nedenle Tony’i beðeniyorum.”
(George Bush, Tony
Blair’i savunuyor.)

Aðca ve medyanýn ikiyüzlü soytarýlýðý
Zeynep ÇALIÞKAN
Kesin olarak herkesin bildiði bir
cinayet (Abdi Ýpekçi'nin katli) ve
bir suikast giriþiminden (Papa)
cezaevinde yatmakta olan biri
tahliye edildiðinde medya neyin
peþine düþer? Aslýnda tartýþma
katilin yeterince 'içerde' kalýp
kalmadýðý sorusuyla baþladý.
Sonunda kalmadýðý ve 2014 yýlýna
kadar cezaevinde kalmasý gerektiðiyle sonuçlandý. Ama biz yine
boyalý basýnýn aðýr bir magazinel
bombardýmanýna tabi tutulduk.
Kafamýz çorba oldu.
Adamýn niþanlýsýndan (Ortadoðu
gazetesi yazarý bir ülkücü faþist,
üstelik tüm ailesi de öyle) ayrýlmasýndan giydiði mavi kazaðýn
gizemine (!) kadar her ayrýntý
didik didik edildi. Tahliyesinden
sonraki ilk geceyi geçirdiði Özbey
sitesinden yola çýkýp suç ortaðý
Yalçýn Özbey'le ilgili þifreler
çözüldü (!). Magazin haberciliðinin ardý arkasý kesilmedi. Yok
efendim cep telefonu diye bir þeyi
görünce nasýl þaþýrmýþ, yaðmurda
nasýl ýslanmýþ, hangi sahilde nasýl
çay içmiþ, günün ilk ýþýklarýna
kadar Boðaz'da gemileri nasýl
seyretmiþ…
Hatta Türkiye'nin en büyük
gazetelerinden Hürriyet, Aðca'nýn
aðzýndan "Býrakýn beni, gidip Bin
Ladin'i getireyim" cümlesini sürmanþet yaptý. (Nasýl oluyorsa
Aðca Bin Ladin'i ve dahi yerini
biliyor, onu 'alýp getirme'
kudretine sahip; ama cep telefonunun icadýndan habersiz!).
Nihayet zat-ý muhterem Mesih
olduðu için namaz kýlmasý
gerekmediðini açýkladýðýnda
medyanýn gündeminden düþtü;
Cengiz ALÐAN
Yoksullarýn kapýsýný
çalan yeni bela kuþ gribi
hakkýnda çok konuþuldu,
çok yazýlýp çizildi.
Kimileri komplo teorileri
üretti: aslýnda bu bir
"bioterör" saldýrýsýydý.
NATO Genel Sekreteri,
FBI ve CIA baþkanlarý ve
Ýsrail Savunma Bakaný'nýn
ziyaretlerinin hemen
ardýndan ortaya çýkmasý
tesadüf deðildi. Ýkinci bir
'teori' de perde arkasýnda
ilaç tröstlerinin bulunduðuydu. Gribe karþý etkili olduðu söylenen
Tamiflu adlý ilacýn fiyatý
bir anda ikiye, üçe katlandý ve stoklarý hýzla
eridi. 2.5 milyar dolarlýk
bir pazara sahip olan
beyaz et sektörünün
yabancý sermayenin
iþtahýný kabartmasý
üçüncü teoriye kaynaklýk
etti. Buna göre IMF politikalarýyla önce Türk
tarým ve hayvancýlýðý çökertildi, sonra sýra beyaz et
sektörünü yabancý ellere
teslim etmeye geldi.
Dördüncü bir teori ise asýl
büyük darbenin henüz
gelmediðini, kuþlarýn
bahar göçlerinin baþlayacaðý Þubat ayýnda geleceðini öngörüyor.
Bunlardan biri ya da
birkaçý belki doðru da olabilir. Kâr ve rekabet

onu destekleyen Ýslamcý gazeteler
sustu; MHP Genel Baþkaný'nýn
"bize bulaþmasýn" tarzý bir açýklamasýyla da ülkücüler sýrt çevirdi.
Cezaevi çýkýþý bindiði Mercedes,
yabancý basýnýn ilgisi, bunlarýn
bazýlarýnýn yabancý ajan olup
olmadýðý þüphesi vb. tonlarca
spekülatif haber(!)in arasýnda
Aðca'nýn örgütlü bir ülkücü faþist
katil olduðuna dair tek satýr bulamadýk boyalý basýnda. Oysa bu hâl
vurgulanmaksýzýn Aðca ve daha
yüzlerce MHP'li ülkücü faþist
katilin iþlediði hiçbir cinayetin,
MHP'nin halka verdiði zararlarýn
hiçbirinin aydýnlatýlmasý mümkün
deðil.
Mehmet Ali Aðca tescilli bir
ülkücü faþist katildir. Abdullah
Çatlý, Oral Çelik ve Haluk Kýrcý ile
ayný kuþaktan bir MHP'li
tetikçidir. Bugün altý yýldýr
avukatlýðýný yapan Doðan Yýldýrým
da ülkücü bir faþisttir ve Aðca ile
birlikte cezaevinde yatmýþtýr.

Bakmayýn Devlet Bahçeli'nin "bize
bulaþmasýn" demesine. Þu anda
MHP Genel Baþkan Yardýmcýlýðý
koltuðunda oturmakta olan
Mehmet Þandýr Aðca'nýn yurtdýþýna kaçýrýlýþýnda pasaport saðlayan
kiþidir. Ama koltuðunda piþkin
piþkin oturmaya devam etmektedir. MHP yönetimi katilliði tescilli
ve bu kadar popüler birini teþkilatýna, kamuoyunun gözü önünde
almaya elbette yanaþmaz.
1980 öncesinde en az beþ bin
solcu, sendikacý, sanatçý, aydýn ve
emekçinin katlinden; 1980 sonrasý
da daha çok Kürt halkýnýn
katledilmesinden sorumlu faþist
çetelerin örgütü MHP'nin bir üyesi
Aðca'nýn yalnýzca kiþisel özelliklerinin ön plana çýkarýlmasý Türk
medyasýnýn ikiyüzlü karakterine
güzel bir örnek. Bir yandan
MHP'yle iliþkisi gizlenerek derhal
kapatýlmasý gereken bu partinin
üzerine gidilmiyor; öte yandan
artýk ciddi haberleri mumla

aradýðýmýz medya sayfalarýnýn
basit, kolay tüketilen, eðlencelik
magazin haberleriyle süslenmesine
devam ediliyor. Halkýmýza beyinsiz koyun sürüleri muamelesi
kesintisiz sürüyor. Soytarý bir þov
yýldýzý haline getirilen bir katil
kendisine en yaraþan mekanda,
soytarýlarýn þov dünyasýnda eþi
bulunmaz bir yer ediniyor.
Tahliyesinin yapýldýðý gün
Milliyet Ankara temsilcisi Fikret
Bila'nýn telefonla katýldýðý bir TV
programýnda yaptýðý açýklama,
eksik de olsa iyi bir medya
eleþtirisi oldu. Bila basýnýn "þu
kadar yýl yatmalý" sorununu
merkezine aldýðý saatlerde asýl
meselenin Aðca'nýn üç-beþ sene
daha yatýp yatmayacaðý deðil, bu
tip cinayetlerin arka planý ve planlayýcýlarýnýn açýða çýkarýlmasý
olduðunu belirttikten sonra þöyle
dedi: "Aðca'yý bir magazin
malzemesi haline getirmemek
basýnýn sorumluluðu olmalý. Bir
'þov yýldýzý' haline getirilmemeli.
Reyting aracý olarak görülmemeli.
Bir katil olduðu unutulmamalý.
Basýn kamuoyunun ilgisini bu
cinayetlerin aydýnlatýlmasý üzerine
yoðunlaþtýrmalýdýr. Aðca magazin
dünyasýnýn bir yýldýzý deðil, Abdi
Ýpekçi'nin tetikçi-katilidir". Aðzýna
saðlýk Fikret Bila. Ama eksik
býrakmýþsýn. Gerisini, üzerine bir
kez daha basa basa, biz söyleyelim: Aðca yalnýzca basit, sýradan
bir katil deðil, halk düþmaný
MHP'nin üyesi, örgütlü bir gücün
içinde yer almýþ, ülkücü faþist bir
katildir. Konuþturulmalý ve faþist
çetenin diðer cinayetlerinin
çözülüp tüm sorumlularýnýn cezalandýrýlmasý saðlanmalýdýr. MHP
halka hesap vermelidir.

Bush gribi
güdüsüyle iþleyen bir sistemin sahiplerinden her
türlü 'Bizans oyunu' beklenir. Ama bazýlarý milliyetçi bir söyleme sahip
olan ve doðruluklarýný
kanýtlayamayacaðýmýz
teorileri bir kenara
býrakalým..
Elbette kuþ gribinin gösterdiklerinden yola
çýkarak söylenecek çok
þey var. Türk devleti, bu
konuda da, bir kez daha
beceriksizliðini kanýtladý.
Saðlýk Bakaný bir türlü
Van ve çevresine gidemedi. Ýnsanlara ilaç daðýtýlmadý, hastalýk doðru
dürüst anlatýlmadý. Önlem
olarak kuþ gribine kuþ
gribi denilmesi genelgeyle
yasaklandý. Zavallý hayvanlar diri diri yakýldý
veya toplu mezarlara
gömüldü.
Hastalýðýn yayýlmasýnýn
suçu tek geçim kaynaðý üç
beþ tavuk olan yoksullara
yýkýlmaya çalýþýldý.
Radyasyonlu çay döneminde olduðu gibi,
ülkenin baþbakaný TV

kameralarý önünde tavuk
yedi.
Kuþ gribi gerçekten de
çok büyük bir tehlike olabilir. Bir hesaplamaya
göre önü alýnmaz ise bir
anda tüm dünyada
yüzmilyonlarca insanýn
patýr patýr ölmesi iþten
bile deðil. Ayrýca
sonuçlarýnýn yaratacaðý
maddi kayýplar 800 milyar
dolarý bulabilir. Gerçekten
de ürkütücü rakamlar.
Ama bu hastalýðýn þu ana
kadar öldürdüðü insan
sayýsý 100 civarýnda.
Türkiye'de ise bunun
onda biri kadar. Üstelik
alýnacak çok basit önlemlerle hastalýktan korunabiliyor. Hatta þu aralar
aþýsýnýn bulunduðu da
söyleniyor. Örneðin Çin
altý milyon tavuðu aþýlayarak gribi durdurmuþ
görünüyor. Keza Rusya
ayný iþlemi yapýyor.
Yumurtayý musluk suyuyla yýkayýp normal piþme
ýsýsýnda piþirince risk
ortadan kalkýyor. Kendi
adýma ben, uçan ve koþan

canlýlarý zaten yemediðim
için, etten bulaþma
riskinden de daha baþtan
kurtuluyorum. Yani bir
þekilde sorun giderilebiliyor.
Gündemimizi bir süre
yoðun biçimde meþgul
edip geçen kuþ gribi þu an
popülerliðini yitirdi gibi.
Ama dünyanýn baþýndaki
asýl büyük bela, yani
savaþ halâ gündemin en
baþýndaki yerini koruyor.
Ve uzun süre 'top list'te
bir numaralýðý baþka
hiçbir soruna býrakacak
gibi de görünmüyor. ABD
emperyalizminin baþýna
bugüne kadar geçen en
saldýrgan hükümetlerden
birinin tepesinde oturan
Bush zehirli soluðunu
dünyanýn her köþesine
üflemeye devam ediyor.
11 Eylül saldýrýlarýndan
beri savurduðu tehditleri
Afganistan ve Irak'ta
gerçeðe dönüþtürdü. Bu
ülkelerden ilkinde 10 bin,
ikincisinde 110 bin insaný
katletti. Þimdi sýra Ýran'a
geldi. Saldýrýrdý-saldýra-

mazdý tartýþmalarýnýn
arasýnda dýþiþleri katili
Rice'ý bölgeye yolladý, fizibilite çalýþmalarýna
baþladý bile. Rice'ýn
Türkiye'ye de gelmesi
hayra alamet deðil. Yine
üslerin kullanýmý söz
konusu edilecek. Ve biz
yine meydanlara dökülüp
yeni 1 Mart'lar yaratacaðýz.
Ama, eðer tehlikenin
büyüklüðünü görüp
hazýrlanmaya þimdiden
baþlamazsak bize kulak
asacaklarýný sanmayalým.
Bush ve ekibinin azgýn
savaþçýlýklarýnýn sýnýrý
yok. Dünya hegemonyasýný kayýtsýz þartsýz
elde edip tüm rakiplerine
diz çöktürünceye dek bu
savaþ çýlgýnlýðýný sürdürecekler. Bu kesin. Çünkü
Irak saldýrýsýndan önce
kullandýklarý bahaneleri
neredeyse kelimesi
kelimesine Ýran için kullanýyorlar. Sýrada baþka
ülkeler olacak. Bush gribi
kuþ gribinden çok daha
hýzlý ve kanlý biçimde
yayýlacak. Neyse ki son
altý-yedi yýldýr tüm
dünyada barýþ ve adalet
talebiyle sokaklarda direnen milyonlarca insan bu
ölümcül hastalýðýn aþýsýný
biliyor. Bize kalan yegâne
iþ bu aþýyý olabildiðince
çok insana zerketmekten
ibaret!
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BAÞYAZI
Heyecan verici
bir dünya
Dünyanýn her yanýnda heyecan verici
geliþmeler yaþanýyor. Latin Amerika'da
hemen her ülkede sol seçimleri kazandý.
Caracas'da toplanan Dünya Sosyal
Forumu'na Latin Amerika'nýn dört bir
yanýndan gelen herkes tek bir þeyden
söz ediyordu: Devrim.
Avrupa'da birçok ülkede solda yeni
þekillenmeler var. Almanya'da Sol
Parti'nin parlamentoya 54 milletvekili ile
girmesi tarihi bir olay.
Ya Türkiye? Kimileri Türkiye'ye gelince
buruklaþýyor. Burada olmaz diyor.
Neden? Türkiye'yi dünyanýn geri kalanýndan farklý kýlan bir þey mi var? Türkiye'de
solun yeniden þekillenmesinin önünde
nasýl bir engel var? Mücadelenin önünde
nasýl bir engel var?
Var olan tek engel solun bizzat kendisi.
Sol öylesine bir yenilgi havasý yaþýyor ki
yerinden kýpýrdayamýyor. Ama bu 12
Eylül yenilgisi deðil. Çünkü 12 Eylül'e
benzer bir yenilgi her yerde yaþandý.
Latin Amerika'da darbeler 12 Eylül'den
çok daha aðýrdý. Batý Avrupa'nýn
üzerinden Thatcher-Reagan dönemi
geçti. Yeni liberalizm her yerde sola, iþçi
örgütlerine çok aðýr saldýrdý ama her
yerde yeni umut ýþýklarý ortaya çýkýyor.
Çünkü solun içinden küçük bir kesim
sosyal demokrasinin krizinin oluþturduðu
boþluðu doldurmak için harekete geçiyor.
Türkiye'de de bunun olasýlýðý var. Eski
sola deðil de kampanyalara bakýlýrsa
ortaya çýkan yeni, mücadeleci kesimleri
görmek mümkün. Yeni bir kitlesel sol
parti ancak onlarýn üzerinde, onlarýn
mücadelesi ile oluþabilir. Yoksa var olan
solun bir kez daha aritmetik birliði hiçbir
olumluluk taþýmaz tam tersine yeni bir
yenilgiye daha yol açar.
Yeni bir þekillenme mücadele içinde
olmalý. Ama bu ayný zamanda tartýþarak,
birlikte yürünmek biçiminde olmak
zorunda.
Ancak yeni sol þekillenme eski solun
birliði ile olmayacaðý gibi sadece bir grup
akademisyenin veya eski sosyal
demokratýn bir araya getirilmesi ile de
olmaz.
Çözüm gençleri, genç emekçileri, kadýnlarý öne çýkaran, mücadeleyi öne çýkaran,
kesinlikle antikapitalist, milliyetçi deðil,
enternasyonalist bir oluþumun inþa
edilmesinde.
Türkiye'de bunun için yeterince güç var.
Öyleyse yeni bir þekillenmenin oluþabilmesi için bütün olanaklarý seferber
etmek gerekir. Sekterizmi deðil, hareketi
inþa etmek için kollarý sývamak ilk önemli
adýmdýr.
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Mustafa Koç:

Demokrasiye
adanmýþ bir yaþam!
Patronlar bugün, Avrupa Birliði'ne yamanmaya çalýþýyor.
Sermaye birikimi, Avrupa sermayesinin standartlarýnda olmak zorunda
Þenol KARAKAÞ
TÜSÝAD Ýstiþare Konseyi Baþkaný
Mustafa Koç son bir ayda iki kere
kalpleri fethetti! Demokrasi arayan
kalpler, özgürlük arayan kalpler
Mustafa Koç'un sözlerinde temsilcisini
bulmuþ oldu. Koç, son iki ayda
TÜSÝAD adýna demokrasi, insan haklarý ve reformlar çaðrýsý yaptý.
Hükümeti eleþtirdi. Hatta baþbakan o
kadar kýzdý ki, TÜSÝAD'ýn kendi iþi ile
ilgilenmesi gerektiðini, yargýya müdahale ederek suç iþlediðini açýkladý.
TÜSÝAD neden demokrasiden söz
ediyor? Mustafa Koç neden böyle
konuþuyor? Koç'lar deðiþti mi yoksa?
TÜSÝAD kabuk mu deðiþtiriyor?
Çok deðil, iki yýl önce, TÜSÝAD'ýn o
zamanki baþkaný Tuncay Özilhan,
hükümeti Irak politikasý nedeniyle
eleþtiriyor ve ABD ile iþbirliðini artýrmasýný, Türkiye'de halkýn savaþ karþýtý
ruh halinin fazla abartýlmamasý gerektiðini açýklýyordu. "Siz, diyordu, ikna
edebilirsiniz, Türkiye'nin çýkarlarýnýn
ABD ile iþbirliðinden geçtiðini anlatabilirsiniz."
TÜSÝAD, Türkiye'nin Irak savaþýna
ortak olmasýný ve Irak'ýn geleceðinin
belirlenmesinde rol alarak küresel
güçlerle saðlam bir güven iliþkisi kurmasýný tavsiye ediyordu.
TÜSÝAD üyelerinin bugün demokrasi
demokrasi parlayan gözleri, o gün
Türkiye'nin Irak halkýnýn yaþamýnýn
karartýlmasý anlamýna gelecek iþgalin
ortaðý olmasý için parlýyordu.
TÜSÝAD için önemli olan demokrasi
deðil. Kimse, Mustafa Koç'un efendi
görünüþüne aldanmamalý. Evrensel
insan haklarý düzeyi: bu da TÜSÝAD'ýn
umurunda deðil. Yargý reformu,

marksizm

eðitimde yeniden yapýlanma, bunlar
da deðil. Sendikal haklar, düþünce
özgürlüðü, bunlar da.
TÜSÝAD'ýn pusulasý, bugünlerde
ekonomistlerin tv'lerde çok sýk kullandýðý bir terimle "kar maksimizasyonu"dur. Azami kar, neyi gerektiriyorsa, patronlarýn kulübü onu savunur.
Bir mahalle bakkalý, veresiye vermenin sonunu getireceðini nasýl
hissediyorsa, Kürt sorununda yeni bir
savaþ politikasýnýn, kendisine tahmin
edilenin çok ötesinde bir zarar vereceðini de TÜSÝAD üyeleri ayný
güdüyle hissediyor. Bu, sermayenin
güdüsü. Bu patron olmaktan kaynaklanan, müteþebbis insanlara özgü
bir yetenektir.
Belki de Mustafa Koç dedesi gibi
deðildir ama? Belki de sonuna kadar,
gerçek bir demokrattýr.
Belki de...
Söz konusu TÜSÝAD adýndaki örgüt
olunca tek tek üyelerinin görüþlerinin,
içlerindeki iyilik meleklerinin kaç
kanatlý olduðunun bir önemi yok ne
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DSÝP tarafýndan her yýl düzenlenen Marksizm
toplantýlar dizisi bu sene 19-21 mayýs tarihleri
arasýnda Ýstanbul’da yapýlacak.
Hareketin çeþitli sorunlarýnýn tartýþýlacaðý
Marksizm 2006 hakkýnda daha ayrýntýlý bilgi
almak için
0212 - 249 17 76 veya
0536 - 335 10 19’u arayýn

yazýk ki.
Sermaye, her þeyden önce bir iliþkdir.
Bu iliþkinin neresinde olduðuna göre
bireylerin niyetlerinden baðýmsýz olan
tercihleri belirlenmeye baþlar.
Sermaye iliþkisi, her þeyden önce
hýrsýzlýktýr. Sabahýn köründe kalkýp iþe
giden iþçiler, iþyerlerine girdikleri anda
bu hýrsýzlýk baþlar. Emeklerinin bir kýsmýna karþýlýðýný ödemeden patronlar el
koyar. Tüm toplumsal kokuþmuþluk,
bu hýrsýzlýðýn üzerinde yükselir.
Türkiye'de egemen sýnýfýn örgütü
olan TÜSÝAD, bu hýrsýzlýðý örgütlü
biçimde yapmanýn aracýndan baþka bir
þey deðil.
Ýþyerlerinde her gün kaç iþçi ölüyor?
Özelleþtirmeler kaç kiþinin ocaðýný
söndürdü? Ýnsanlar neden idam
edildiler? Faþistleri kimler besledi?
Ekonomik krizlerde binlerce insan intiharýn eþiðine gelirken kimler bir
gecede milyon dolarlýk karlarla banka
hesaplarýný þiþirdi?
Cumhuriyet tarihinin tüm
çürümüþlüðünün sorumlusu, çeþitli
hükümetler aracýlýðýyla sermaye birikiminin önündeki engelleri ortadan
kaldýrmaya çalýþan sermaye sýnýfýdýr.
Bugün Koç'un temsil ettiði
TÜSÝAD'dýr.
Patronlar bugün, Avrupa Birliði'ne
yamanmaya çalýþýyor. Sermaye birikimi, Avrupa sermayesinin standartlarýnda olmak zorunda. Avrupa sermayesi, sendikal haklarýn basýncý altýnda. TÜSÝAD'da örgütlü sermaye de
öyle. Rekabetin eþit koþullarda olmasý
için Mustafa Koç sendikal haklarý
savunabilir. Kayýt dýþý ekonomiye
savaþ açabilir.
Yarýn unutabilir. Dedesi gibi darbe
çaðrýsý yapabilir.

ULUSLARARASI BARIÞ BULUÞMASI
Moderatör:
Mustafa Ercan (Mazlum Der Ýstanbul Þube Baþkaný
Konuþmacýlar:
Yvonne Ridley
(Ýngiltere, Savaþý Durdurun Koalisyonu, Respect)
Dr. Muhammed Mutlak
(Irak Öðretim Görevlileri Birliði Yönetim Kurulu Üyesi ve
Sözcüsü)

4 Þubat 2006, Cumartesi
14.00 - 17.00
Mecidiyeköy Kültür Merkezi
(Ali Sami Yen stadý yanýndaki kat otoparkýnýn üstü)
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Latin Amerika:

21. yüzyýlda devrim mümkün
Gerçek deðiþim, kitlelerin kendi, aþaðýdan eylemleri ile varolan iktidarý yýkarak yerine kendi yönetim organlarýný kurmalarý ile
mümkün olacaktýr. Ýþte Latin Amerika asýl bunun gerçekleþmesinin mümkün olduðunu gösterdiði için bugün bütün
dünyada yoksullarýn, ezilenlerin umududur
Arife KÖSE
Geçtiðimiz on yýl boyunca Latin
Amerika ülkeleri dünyada neoliberal politikalar karþý direniþin
simgesi haline geldiler. 90'larýn
ortalarýndan itibaren kýta, bir dizi
sol ya da merkez sol olarak
adlandýrýlabilecek hükümetlerin
zaferine tanýk oldu; Venezüela'da
Chavez, Arjantin'de Kirchner,
Brezilya'da Lula, Bolivya'da
Morales iktidara geldi,
Ekvator'da Lucio Gutiérrez
devrildi. Genellikle köylüler ve
yerli halklar tarafýndan baþlatýlan
sosyal hareketler kýtaya hakim
oldu. Arajantin'deki piqueteros
(Ýþsizler), Brezilya'daki topraksýzlar bu hareketlerin önde gelenleriydi. Ortak özellikleri ise, neoliberalizme, özelleþtirmeye,
ekonomilerin küresel sermayeye
sýnýrsýz bir þekilde açýlmasýna,
sosyal adaletsizliðe karþý
olmalarý ve söylemlerinde antikapitalist ve sosyalist bir retorik
kullanmalarý.
Latin Amerika'daki bu ayaklanma dizisinin en önemli nedenlerinden bir tanesi kýtanýn
1980'ler boyunca içinden geçtiði
ekonomik yapýlanma ve bunun
sonucunda 90'larda içine girdiði
derin kriz oldu.

Brezilya
Latin Amerika ülkelerindeki bu
sol hükümetlerin ilk örneði
Brezilay'da 2002'de Ýþçi
Partisi'nden (PT) Lula'nýn seçimi
kazanmasý oldu. Brezilya 1990
yýlýnýn Mart ayýnda IMF'nin
yapýsal programýný uygulamaya
baþladý. 1994'e gelindiðinde
eflasyon yüzde 2000'e ulaþtý, yoksulluk arttý, 1999'da iþsizlik
yüzde 10'a ulaþtý, kamu hizmetleri özelleþtirildi.
Lula iþte böyle bir dönemin
üzerin eve bu politikalara duyulan tepkinin sonucu olarak iktidara geldi. Ancak iktidara
geldikten çok kýsa bir süre sonra,
"hastalýk devam ederken tedaviyi
deðiþtiremezsiniz" diyerek IMF
ve Dünya Bankasý ile görüþmeye
devam etti. Bugün Brezilya'da
bürokratlar ile halk arasýndaki
gelir uçurumu hala devam ediyor, 2003 yýlýnda IMF programý
çerçevesinde sosyal güvenlik
reformu yapýldý, tarým reformu
durduruldu, faiz oranlarý çok
yüksek tutularak bankalarýn karlarýný korumasý saðlandý.

Arjantin
90'lý yýllara damgasýný vuran
büyük ekonomik krizin ve
ekonomik sistemin tamamen
çökmesinin ardýndan, 2001 yýlýnda büyük bir ayaklanma oldu. O
dönemde Arjantin'in baþkaný

olan De La Rua iþçilerin ve
küçük üreticilerin banka
hesaplarýna el koymak isteyince
piqueteros (iþsizler) sokaklara
döküldüler. De La Rua,
helikopterle ülkeyi terk etmek
zorunda kaldý. 18 ay süren
istikrarsýz bir dönemin ardýndan
Kirchner hükümeti iktidarý aldý.

Bolivya
Bolivya, Haiti'den sonra Latin
Amerika'nýn en yoksul ülkesi. En
önemli özelliði, çok büyük
doðlagaz rezervine sahip olmasý.
1980 yýlýnda Bolivya'nýn
madenleri IMF programý
çerçevesinde özelleþtirildi. 30 bin
maden iþçisi iþsiz kaldý.
1999 yýlýnda Brechtel gibi
büyük özel þirketler Bolivya'nýn
suyunu özelleþtirmeye çalýþtýlar.
2005 yýlýnda ise British Gas ve
Ýspanyol petrol þirketi Repsol
Bolivya'nýn doðlagaz kaynaklarýný kontrol altýna almayý
denedi.
Ýlk olarak, 2000 yýlýnda suyun
özelleþtirilmesine karþý baþlayan
bir kitle hareketi Amerikan þirketi olan Brechtel'i bölgeden attý.
Bugün Bolivya'da suyun
daðýtýmý seçim ile iþbaþýna gelen
bir yönetim tarafýndan yapýlýyor.
Ardýndan 2003 yýlýnda, çok
uluslu þirketlerin Bolivya'nýn
doðalgazýný ele geçirme giriþimlerine karþý büyük bir hareket
baþladý. Baþkan Gonzalo Sanchez
de Losada istifa etmek ve
helikopterle ülkeyi terk etmek
zorunda kaldý.
2003'deki bu ayaklanma sadece,
2005'in Mayýs ve Haziran ayýnda
Ýkinci Gaz Savaþý olarak
adlandýrýlan ikinci ayaklanmanýn
baþlangýcýydý. 2005 yýlýndaki
ayaklanmanýn talebi doðalgaz

kaynaklarýnýn devletleþtirilmesi
idi.
2005 yýlýnýn Aralýk ayýnda Eva
Morales'i iktidara getiren iþte bu
ayaklanmalar oldu. Morales,
Bolivya'yý on yýllar boyunca
yöneten çürümüþ politikacýlardan bir kopuþ olarak görülüyor.
Fakat ayný zamanda seçildikten
sonra, zengin doðlagaz yataklarýna sahip olan Santa Cruz'da yaptýðý konuþmada; "Kimseye zarar
vermek istemiyorum. Herhangi
bir varlýða el koymak ya da
kamulaþtýrmak istemiyorum. Ýþ
adamlarýndan öðrenmek istiyorum" dedi.

Venezüella
Venezüella'da diðer Latin
Amerika ülkeleri gibi yoksul ve
az geliþmiþ bir ülke. Fakat bir
özelliði, dünyadaki beþinci
büyük petrol rezervine sahip
olmasý ve petrol ihraç etmesi.
1980'ler Venezüella'nýn düþen
petrol fiyatlarý sonucunda ülkeyi
büyük bir krize sürüklendiði yýllar oldu. Perez'in uyguladýðý neoliberal politikalar sonucunda,
yoksulluk sýnýrý altýnda yaþayanlarýn oraný 1995'de yüzde 66'ya
yükseldi, iþsizlik iki katýna çýktý.
27 Þubat 1989'da Perez'in IMF
programý çerçevesinde kemer
sýkma politikasýn baþlamasýyla
önce öðrencilerin otobüs boykotu
baþladý, ardýndan Venezüella'nýn
baþkenti Karakas'ta halk sokaklara döküldü (Karakazo
hareketi). Bu hareket tüm ülkeye
yayýldý. Ordu halkýn üzerine
ateþ açtý. Resmi rakamlara göre
100, resmi olmayan rakamlara
göre ise en az 2000 kiþi öldü.
Hugo Chavez iþte bu hareketin
üzerinden iktidara geldi. Chavez,
Latin Amerika'daki diðer iktidar-

lardan daha sol bir söyleme ve
görüntüye sahip. Gerçek bir
toprak reformu uygulamasý
baþlattý, bütün halka bedava
saðlýk ve eðitim hizmeti verilmesini saðladý, yeni bir anayasa
oluþturdu, Küba ile iliþkilerinin
sürdürerek Amerika'nýn ambargosuna meydan okudu. Ayrýca
Chavez, Bush'a ve onun politikalarýna karþý diðer Latin
Amerikalý liderlerin sahip
olmadýðý kadar güçlü bir antiemperyalist söyleme sahip.
Venezüella'ya bunlarý yapma
olanaðý saðlayan en önemli
nedenlerin baþýnda ise sahip
olduðu petrol rezervi geliyor.
Petrolden elde ettiði gelir
sayesinde Venezüella, 1999 yýlýnda yüzde 24 olan kamu harcamalarýný 2004'de yüzde 34'e
çýkarmayý baþarabildi.
Ancak, Venezüella bankalarý
hala özel sermayenin elinde ve
bu bankalar devlete verdikleri
borçlardan büyük paralar
kazanýyorlar.
Chavez anti-kapitalist söylemler kullanmasýna raðmen,
yabancý çok uluslu þirketleri
Venezüella'da yatýrým yapmalarý
için teþvik etmeye devam ediyor,
"Biz sosyalist bir model oluþturmuyoruz. Bizim devrimimiz kapitalizmin çerçevesi içinde neo-liberal modelde deðiþiklikler yapmaktýr" diyor.

Latin Amerika'nýn gösterdikleri
Latin Amerika'da olanlar, birinci amacý neo-liberla politikalarýn
dünyaya zorla kabul ettirilmesi
olan, ve bunun için askeri
gücünü en vahþi þekilde kullanmaktan kaçýnmayan Amerika'nýn
durdurulabileceðini gösteriyor.

Irak'ta Amerika'nýn askeri
gücüne karþý süren direniþ ve
Latin Amerika'da neo-liberal
mücadelelere karþý devam eden
mücadele Yeni Amerikan Yüzyýlý
projesinin politik olarak
yenildiðini, tek yapmamýz
gerekenin onu buruþturup çöpe
atmak olduðunu gösteriyor.
Özellikle Bolivya'da suyun ve
doðalgazýn özelleþtirilmesine
karþý verilen mücadele bugün
dünyanýn her yerinde neo-liberal
politikalarýn acýsýný çeken ve
bedelini ödeyen milyonlara umut
kaynaðý olmaktadýr. Baþta
Amerika olmak üzere, dünyanýn
efendisi olma iddiasýna sahip
olanlarýn önümüze bir kader
olarak koyduklarý neo-liberal
politikalar kaderimiz deðildir.
Yani bugün Türkiye'de de sosyal
güvenlik reformunu, genel saðlýk
sigortasý uygulamasýný durdurmak mümkündür.
Ancak, Latin Amerika
ülkelerinde bu neo-liberal politikalarý durduran ya da gerileten
bugün iktidarda olan sol
hükümetler deðil, onlarý iktidara
getiren kitle hareketleridir. Bu
nedenle son on yýlda bu
ülkelerin hepsinde ardý ardýna
iktidarlar devrildi. Çünkü bir
önceki yönetimin neo-liberal
politikalarýný eleþtirerek iktidara
gelen her yönetim, ayný uygulamalara devam etmeye çalýþtýðýnda, týpký Ekvator'da, Bolivya'da
olduðu gibi, yine halk hareketleri
tarafýndan devrilmiþtir. Belli ki
bu süreç bundan sonra da ayný
þekilde devam edecek, yani eðer
Morales vaat ettiklerini yerine
getirmezse yine ayný halk
tarafýndan devrilecektir.
Brezilya'da Lula'nýn IMF programý çerçevesinde 2003 yýlýnda
sosyal güvenlik reformunu
meclisten geçirmeye çalýþmasý
sýrasýnda bazý milletvekillerinin
Brezilya Ýþçi Partisi'nde ayrýlarak
P-Sol'u kurmalarý bunun bir
baþka göstergesidir.
Bir diðer önemli nokta ise,
Latin Amerika'nýn, nihai olarak
devlet aygýtýný ele geçirmeden,
sadece seçim yoluyla iktidarý
alarak bu sistemi deðiþtirmenin
mümkün olmadýðýný göstermesidir. Brezilya'da Lula,
Arjantin'de Kirchner bunun en
güzel örnekleridir. Her ikisi de
iktidara geldikten sonra IMF
politikalarýný uygulamaya devam
ettiler, etmek zorunda kaldýlar.
Gerçek deðiþim, kitlelerin kendi,
aþaðýdan eylemleri ile varolan
iktidarý yýkarak yerine kendi
yönetim organlarýný kurmalarý ile
mümkün olacaktýr. Ýþte Latin
Amerika asýl bunun gerçekleþmesinin mümkün olduðunu
gösterdiði için bugün bütün
dünyada yoksullarýn, ezilenlerin
umududur.
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LCR kongresi toplandý:

Fransa'da birlik
için mücadele

evrimci Komünist Birlik,
LCR, Fransa’daki devrimci örgütler içinde en
önemli olaný. Geçenlerde LCR 16.
Kongre’sini yaptý. Uluslararasý
Sosyalizm Akýmý’ndan Alex
Callinicos aþaðýdaki raporu
yazdý.

D

1995 Kasým-Aralýk aylarýnda
yaþanan kamu sektörü grevlerinden beri Fransa Avrupa'da
neo-liberal politikalara direniþin
öncülüðünü yapýyor. 29 Mayýs
2005'te yapýlan Avrupa
Anayasasý referandumu tüm
kýtadaki bu politikalarýn uygulayýcýsý egemen sýnýflar için belirleyici bir bozgun oldu.
Bunu, geçen kasýmda iþçi sýnýfý
bölgelerinde yaþanan ve tüm
Fransa'yý sarsan ayaklanmalar
izledi. Bu isyanlar çok büyük
sayýda genç insanýn içine
düþtüðü yabancýlaþma ve öfkeyi
gösteriyordu.
Bu durum Fransa'nýn radikal
solunu bir mücadeleyle yüzyüze
getirdi. (Referanduma-ç.n.) hayýr
kampanyasý onbinlerce aktivisti
bir araya getiren bir yerel
komiteler aðý doðurdu. Bu
komiteler "29 Mayýs kollektifleri"
olarak devam etti.
Þimdi anahtar soru bu
hareketin Jacques Chirac baþkanlýðýndaki saðcý hükümete karþý
etkili bir mücadele yürütüp
yürütemeyeceði. Örgütlü sol
Hayýr kampanyasýnda kilit bir
rol oynadý.
Ýngiltere'deki Ýþçi Partisi'nin
Fransýz muadili Sosyalist Parti
(SP) Avrupa Anayasasý konusunda bölündü. SP taraftarlarýnýn
çoðunluðu parti liderliðini dinlemedi ve hayýr oyu kullandý.
Muhalif SP önderleri hayýr kampanyasýnda Komünist Parti (KP)
ve LCR ile birlikte çalýþtý. Bu
güçler 2007 baþkanlýk seçimlerinde tek aday göstermek için
de birlikte hareket edebilecekler
mi?
KP örgütlü Fransýz iþçi sýnýfý
içinde temel güç olmayý
sürdürüyor. 1997-2001 arasýnda
SP'nin belirleyici olduðu sol
koalisyon hükümetinde görev
yapmýþtý. Bu hükümet kendisinden önceki sað hükümetlerle
neredeyse ayný neo liberal politikalarý uyguluyordu. Blairizmin
bir türü olan bu uygulama
Fransa'da sosyal liberalizm
olarak adlandýrýlýyor.
Halen düþüþ yaþayan KP
desteðinin sola kaydýðýný gördü.
Lideri Robert Hue 2002'deki
baþkanlýk seçimlerinde iki troçkiste, Lutte Ouvrière adayý Arlette
Laguiller ve LCR adayý Olivier
Besancenot'a yenilmiþti.
Hue'nun halefi Marie George

Buffet KP'nin soluna yöneldi.
Ama parti iki þeyin arasýnda
kalýyor: aþýrý soldan gelen basýnç
ile parlamentoda sandalye
kazanmak ve þu anda sahip
olduðu yerel konseyleri elinde
tutmak için SP ile yapmak zorunda hissetiði ittifak.
Bu durum LCR'a stratejik bir
rol veriyor. KP'nin 50-60 bin üyesine karþý yalnýzca üç bin üyesi
var. Ancak aktivistleri saðlam
köklere sahip ve 2002 seçimlerinden beri üye sayýsý ikiye katlandý. Lig'in sözcüsü Besancenot
Fransa'nýn en popüler isimlerinden biri. Yapýlan kamuoyu
yoklamalarýna göre, baþkanlýk
seçimlerinde Buffet'nin alacaðý
%4.5 oya karþýlýk Besancenot'un
%8 oy alacaðý tahmin ediliyor.
KP yakýn zamanda LCR'a birlikte
çalýþan bir parti kurma önerisi
götürdü.
Lig'in güçlü konumunu,
Guardian gazetesinin Fransýz
muadili Libération'un geçen
Cuma kongreye ilk üç sayfasýný
ayýrmýþ olmasý da gösteriyor.
Ne yazýk ki LCR bundan sonra
ne yapacaðý konusunda derin bir
bölünmüþlük yaþýyor.

Kongre tartýþmasý
LCR liderliði birkaç yýldýr
François Sabado, Olivier
Besancenot ve Alain Krivine
önderliðindeki çoðunluk ile
LCR'ýn haftalýk gazetesi
Rouge'un editörü Christian
Piquet'nin baþýný çektiði bir azýnlýk arasýnda ikiye bölünmüþ
durumda. Platform 1 olarak bilinen çoðunluk, haklý olarak,
Lig'in kimliðini devrimci
Marksist bir örgütlenme olarak

sürdürmeyi savunuyor. Platform
3 denilen azýnlýk ise bu geleneði
sürdürmekte pek istekli deðil.
Bunlar LCR'ý, içinde hem KP
hem de SP unsurlarýný barýndýran
bir hatta katalizör olarak görüyorlar.
Ne yazýk ki Platform 1,
referandum kampanyasýnýn yeni
ve geniþ bir radikal sol parti Respect, Almanya'daki
Linkspartei ve Portekiz'deki Sol
Blok gibi- kurmak için gerekli
koþullarý yarattýðý fikrine karþý
tartýþma tuzaðýna düþüyor.
Besancenot kongrede delegelere
yaptýðý konuþmada þunlarý söyledi: "29 Mayýs Kolektifleri ayaklanmalara yanýt üretemedi çünkü
isyanlarýn meþru mu yoksa hata
mý olduðu konusunda bölünmüþlerdi. SP tartýþmanýn
koþullarýný dikte ediyor.
Kolektifler intihar ediyor. Tek
aday için koþullarýn varolmadýðýný söylemeliyiz".
Platform 1'in bir baþka lideri
Laurent, Lig'in 29 Mayýs'ý deðil,
kitle grevlerinin yaþandýðý 1995'i
ve birleþik solun sosyal liberal
politikalara kitlesel direniþ kanalý
açtýðý 1997'yi kilit referans noktasý olarak almasý gerektiðini
ifade ediyor.
"Solda sistemin devamýndan
yana olanlarla mücadeleyi temel
alanlar arasýnda bir bölünme
var" diyor. Biçimsel olarak doðru
olsa da, bu bölünme hayýr kampanyasýnýn pek çok KP ve SP
taraftarýný -henüz devrimci
deðilse de- daha militan konumlara çekmenin mümkün
olduðunu gösterdiði gerçeðinin
üzerini örtmekte kullanýlýyordu.
Sabado -tüm yönleri ve
amaçlarýyla, devrimci bir - anti

kapitalist program üzerinde tek
bir adaydan yana olduðunu açýkladý. Platform 3 konuþmacýlarý
sol bir hat oluþturma olasýlýklarýna daha açýktýlar. Örneðin,
Marsilya'dan Remy þöyle diyordu: "Bu kongrenin amacý LCR'ýn
devrimci kimliðini bir kez daha
kanýtlamak deðil, hayýr oyu kullanmýþ olan milyonlara somut bir
inisiyatif sunmaktýr".
Platform 1'in öne sürdüðü
argümanlarýn sekter mantýðýný
daha küçük bir hizip olan
Platform 2'den bir konuþmacý
açýða çýkardý. Bu konuþmacý neo
liberalizm karþýtý bir programýn
zorunlu olarak pro-kapitalist ve
reformist olacaðýný söyledi. Bu
mantýða Danielle Obono karþý
çýktý ve anti kapitalizm ile neo
liberalizme muhalefet arasýnda o
kadar da keskin bir ayrým
olmadýðýný ifade etti. Varolan
durumun çok sayýda insaný
birinden diðerine çekebileceðini
söyledi.

Daniel Bensaïd

“LCR için olanaklar”
Referandum’daki zafer
önemli ama sonuçlarý
abartýlýyor. Açýk ki hayýr
oylarýnýn asýl sesi soldu
ama yüzde 20-30 sað
oylar da hayýr dedi.
Açýk ki hayýr kollektifleri önemliydi ama mesela 1988’de Komünist
Partisi’nden ayrýlarak
cumhurbaþkanlýðý
seçimlerine katýlan
Pierre Juquin’i destekleyen komitelerden daha
azdý.
Kollektiflerin dinamiði
ve yaþamý iki olguya

dayanýyordu: Birincisi,
yaþanan mücadeleler ki
hemen hepsi yenildi.
Ýkincisi, Birlik için KP ve
Birlik (LCR)’ýn yaptýklarý
uzlaþmalar.
FKP kollektiflere referandum kampanyasýnýn
oldukça geç katýldý ve
katýldýðýnda da sadece
yarýsýnda yer aldý. Asýl
olarak kendi kampanyalarýna aðýrlýk verdiler.
Düþük düzeydeki
mücadele Sosyalist
Parti’nin çeþitli hiziplerini geçen kasým ayýndaki

son kongresinde birleþtirmesine olanak
verdi. Sosyalist Parti
þimdi FKP dahil tüm solu
sentezlemeye çalýþýyor.
Yeni liberalizmin ana
partiler arasýndaki farký
azalttýðý ve böylece sola
bir alan açtýðý doðru.
Ama bu alan bir boþluk
deðil. O çeþitli güçlerin
etki için mücadele ettikleri bir alan.
LCR bizim posizyonumuzda devam etmeli. Bu
da referandumdan sonra
birleþik biradayýn hayýr

kampanyasýnýn platformu üzerinden ortaya çýkmasýdýr.
Asýl ciddi sorun FKP ile
LCR arasýnda bir anlaþma olup olamayacaðý.
FKP eðer bir adayý
olmazsa puan kaybeder.
FKP çok deðiþti, onunla
epeyce þey yapabiliriz.
Ama FKP bir ideolojik
akým deðil bir aygýt ve
onun kararlarýný bu
aygýtýn yaþamaya devam
etmesi belirler.
Daniel Bensaid Fransa’nýn
önde gelen düþünürlerinden
ve LCR’ýn kurucu üyelerinden.

Platform 4
Danielle Platform 4 üyesi. Bu
yeni grup Leonce Aguirre ve
Catherine Samary gibi eski LCR
liderleriyle, Uluslararasý
Sosyalizm Akýmý'ndan
Ýngiltere'deki SWP benzeri olan
Socialisme par en Bas yanlýlarýný
bir araya getiriyor.
Platform 4 Platform 3 ile,
LCR'ýn sosyal liberalizmi reddeden herkesi birleþtirecek yeni bir
siyasi güç yaratmak için inisiyatifi ele almasý gerektiði konusunda
anlaþýyor. Ancak açýktýr ki böyle
bir inisiyatif baðýmsýz markisist
örgütün feshedilmesi deðil, kitlesel bir devrimci parti yaratmanýn
ilk adýmý anlamýna gelir.
Platform 4'ün son konuþmasýný
yapan Vanina koþullarýn olgunlaþmasýný beklemenin tehlikelerine vurgu yaptý: "Sosyal liberalizmle yollarýný ayýran çok sayýda
insan 29 Mayýs Kolektifleri içinde
bir araya geldiler. Baþarýnýn
garantisi yok ama iþe, yeniden
bir araya gelmenin son erdiðini
söyleyerek baþlamak gerçekten
yazýk. KP kongresinden sonra
yapýlan bir anket, aktivistlerin
%60'ýnýn çýkarýlacak ortak adayý
kendi liderleri Buffet'ye tercih
edeceklerini gösterdi".
Yeni ve görece küçük bir grup
olmasýna raðmen Platform 4
delegelerin seçildiði yerel konferanslarda %9 oy alarak kongre
öncesi tartýþmalarda gerçekten
büyük bir etki yarattý. Platform 1
%50'nin altýnda oy aldý kongrenin onayýný zor kazandý.
Kongre Besancenot'un anti kapitalist bir platform üzerinde ortak
baþkan adayý çaðrýsýyla sona
erdi.
Nihai karar Haziran'da yapýlacak konferansa býrakýldý.
Devrimci Komünist Birlik’in
Fransýz solu için hayati önem
taþýyan bir þansý tepmemesini
umut edelim.

DÜNYA
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ABD Ýran’a
saldýracak mý?

A

BD Baþkaný
George Bush 9
Eylül saldýrýsýnýn hemen ardýndan dünyada kabaca
neler olacaðýný söylemiþti.
Onun ifadesiyle “teröre”
karþý savaþ baþlamýþtý.
Ýlk hedef Afganistan oldu. Bir yandan bu ülkedeki Ýslamcýk rejim, Taliban iktidardan uzaklaþtýrýlýrken El Kaide’ye
de bir darbe vuruldu.
Ýddia edildiði gibi ne
Taliban ne de El Kaide
yýkýlýp, yok edilemedi
ama geriletildi.
Afganistan’ýn ABD tarafýndan iþgalinin bir diðer
amacý da bu ülkenin çevresindeki diðer Orta Asya
ülkelerine sýkýcza yerleþmekti. Nitekim þimdi
bir dizi Orta Asya ülkesinde ABD üsleri var ve
Afganistan’ýn kendisi
artýk ABD ve NATO için
büyük bir üs halinde.
Afganistan’ýn iþagalindeki bir diðer hedef ise Orta
Asya petrol ve doðal gazýnýn bu ülke üzerinden
Güneye sevk edilmesinin
garanti edilmesiydi.
Son olarak ise Afganistan’ýn iþgali ile Çin ve
Rusya biraz daha kuþatýlýyordu.
Irak
Irak’a saldýrmanýn gerekçesi Kitle Ýmha Silahlarý idi. Ne var ki ilk
sürüldüðünde de yalan
olduðu belli olan bu iddianýn tamamen kuru sýký
olduðu iþgalden sonra
açýkça ortaya çýktý.
ABD Irak’ý iþgal ederken
çabuk bir zafer ve Irak
halkýnýn coþkuyla kendisini karþýlamasýný bekliyordu. Yanýldý.
Ýþgalin 3. yýlý tamamlanýyor ve direniþ sürüyor.
Yakýn zamanda da
ABD’nin politik bir çýkýþ
yolu bulmasý pek
mümkün görünmüyor.
ABD ordusunun savaþ
gücü en yüksek 120 bin
askeri Irak’a batmýþ
durumda.
ABD Irak’ý igal ederken
aslýnda Afganistan’dakilere benzer hedeflere sahipti. Petrolün kontrolü,
ülkenin bölünmesi, diðer
orta doðu ülkelerine dönük yeni bir üssün oluþturulmasý ve diðer emperyalist ülkelere karþý
Irak’ýn bütünüyle
ABD’ye ve ortaklarýna ait
çokuluslu þirketlere teslimi ve diðer emperyalist
ülkelerin Irak üzerindeki
etkilerinin azaltýlmasý,

ortadan kaldýrýlmasý.
Nitekim iþgal altýndaki
Irak’ýn ilk sömürge valisi
Bremer görevini “kamu
kurumlarýnýn tam bir
özelleþtirmesi, Irak þirketlerinin yabancýlar tarafýndan alýnmasý için bütün
engellerin kaldýrýlmasý,
bütün ticari engellerin
kaldýrýlmasý, Irak Bankalarýnýn yabancý sermayeye bütünüyle açýlmasý,
yabancý þirketlerin kârlarýnýn ülke dýþýna transferinin önündeki bütün
engellerin kaldýrýlmasý”
olarak tanýmlýyordu.
ABD Irak’ta bataða batmýþ olmasýna raðmen
þimdi de Ýran’a saldýrmak
için hazýrlanýyor. Bu askeri bir hazýrlýk deðil.
Vuruþu yapacak güç zaten komþu Irak’ta. Hazýrlýk esas olarak Amerikan
kamuoyu için.
Amerikan halký bugün
çoðunlukla Irak’ýn iþgalini yanlýþ bulurken Ýran’a
saldýrmayý doðru bulanlar þu anda çoðunluk.
Ýran uzun yýllardýr “molla rejimi” olarak bütün
dünyaya bütün kötülüklerin anasý olarak gösterildi. Bu nedenle Ýran’a
saldýrýrken ABD Amerikan ve Dünya kamuoyunun gözünde daha
haklý olacaðýný düþünüyor ve Ýran saldýrýsý
Irak’taki bataða batmýþ
durumun üstünü örter
diye düþünüyor.
Ýran’a büyük olasýlýkla bir
kara saldýrýsý olmayacak.
Önce Birinci Körfez Savaþý’nda ya da Sýrbistan’da
olduðu gibi havadan Ýran
bombalanacak. Bütün
askeri gücü kýrýlacak. Ardýndan ambargo uygulanacak ve sonra belki bir
kara savaþý ya da baþka
yollarla Ýran’ýn bölünmesi...
Ancak Ýran’a saldýrmak
ABD için çok da kolay
deðil. Herþeyden önce
böyle bir saldýrýnýn maliyeti çok yüksek. Ýkinci olarak Ýran’a ambargo petrol nedeniyle çok kolay
deðil. Petrol fiyatlarýnýn
roket gibi fýrladýðý koþullarda dünyanýn 4. büyük
petrol üreticisine ambargo kolayca delinir.
Afganistan ve Irak’tan
sonra ABD daha saldýrmadan Ýran konusunda
politik olarak bataða batmýþ durumda. Ama
sonuçta çok sayýda Ýranlýnýn caný yanacak. Bu
kesin!
F. ALOÐLU

Hamas iktidarda
Batý’nýn bütün tehditlerine ve Ýsrail’in bir yandan
seçimleri kýsýtlama
çabalarýna, diðer yandan
ise Hamas’ý tanýmadýðýný
ilan etmiþ olmasýna raðmen Filistin Parlamentosu
için yapýlan seçimleri
Hamas kazandý.
Hamas’ýn kazanmasý
sürpriz deðildi ama
Fetih’in de kazanma
olasýlýðý olduðu
düþünülüyordu. Oysa
Hamas Filistin
Parlamentosu’nda büyük
fark yaparak seçimleri
kazandý.
Þimdi ne olacak? Ýsrail
hala Hamas’ý muhatap
olarak kabul etmeyeceðini
ve dolayýsýyla yeni Filistin
hükümeti ile barýþ
görüþmelerine devam
etmeyeceðini söylemeye
devam ediyor.
BM Genel Sekreteri dahil
batýlý devlet adamlarý
Hamas’dan duyduklarý
telaþý açýkça ifadee diyorlar
ve Hamas’ýn en azýndan
silah býrakmasýný istiyorlar.
Hamas ise silah býrakacaðýný ama Filistin’i korumak için bir ulusal ordu
kuracaðýný ilan etti. Þimdi
batýlý devlet adamlarýnýn
istedikleri oldu mu, olmadý
mý?
Bir taraftan Þaron’un
politik hayattan çekilmiþ
olmasý ve onun yokluðunda yapýlacak Ýsrail seçimleri ve diðer taraftan da
Filistin’de artýk yeni bir
dönemin baþlamýþ olmasý
Filistin halký için bir umut
kapýsýnýn aralanmasý olabilir ama acaba Hamas
gerçekten de Ýsrail
karþýsýnda baþarý elde edebilecek ve dünyadan gelen
baskýlara dayanabilecek
mi?
Bilindiði gibi FKÖ ve onu
n temel örgütü El Fetih
Filistin halkýnýn siyonizme

karþý mücadelesini baþlatan ve sürdüren örgüttü.
Bu niteliðini esas olarak
Lübnan’dan çekilirken gösterdi ve daha sonra çok
açýk bir biçimde Filistin
halkýndan gelen baský ile
batýdan gelen basýncý
uzlaþtýrfmaya çalýþan örgüt
durumuna düþtü.
Filistin Bölgesi kurulduðundan beri ise bu
örgüt devlet yönetimini
elinde tutmakta ve çeþitli
kademelerdeki yöneticileri
sayýsýz yolsuzluða
bulaþmýþ durumda. Bu
niteliðine bir yandan da
son iki Ýntifada’daki kaypak tutumlarý eklenince
halkýn gözünde iyice puan
kaybetti.
Arafat’ýn ölümü ise El
Fetih’i tarihinden kopþardý.
Zaten bütün diðer tarihi
önderleri Ýsrail tarafýndan
öldürülmüþ olan El Fetih
Arafat’ýn ölümü ile tarihin-

Portekiz

Sol Blok baþkanlýk
seçimlerinde %5 aldý
Portekiz'de geçtiðimiz
günlerde yapýlan baþkanlýk
seçimlerine Sol Blok'un
adayý olarak katýlan
Francisco Louça %5.3 oy
toplamayý baþardý.
Sosyalist Parti'yle kendi
deyimiyle 'stratejik iþbirliði' yapan Cavaco Silva ise
%50.6 oy aldý.
Ancak Sol Blok
aktivistlerinin
yaptýðý kampanya
sonucu, diktatörlüðe karþý 1974'te
gerçekleþen
devrimden beri
yapýlan en büyük
gösterilerden biri

yaþandý. Ayrýca, 300 bin
oyla, Sol Blok'un kuruluþundan beri (yedi yýldýr)
alýnan en iyi ikinci sonuç
elde edildi. Portekiz'de
önümüzdeki üç yýl baþka
seçim yok. Sol Blok ise iktidarýn toparlanmasýna izin
vermeden solu mobilize
etme kararýný aldý.
Böylece
Avrupa'nýn bir
ülkesinde daha
solun doðru kampanyalarla büyük
baþarýlarýn önünü
açabileceði kanýtlandý.

den iyice uzaklaþtý.
Öte yandan Hamas uzun
bir süredir açýkça satýþ olan
barýþ görüþmelerine karþý
tutum alýrken Filistin
halkýnýn talebini yüksek
sesle söylemeye devam
etti: Mücadele.
Þimdi kim ne derse desin
Hamas Filistin Bölgesi’nin
hükümetini oluþturacak.
Baþtan daha radikal bir
söylemi olacak ama
giderek o da uzlaþmacý
olmaya baþlayacak. O
uzlaþtýkça öne Avrupalýlar,
ardýndan ABD onun ardýndan da Ýsrail’de yumuþamaya baþlayacak ve bir
ucundan yeninden barýþ
görüþmeleri baþlayacak. Bu
arada her iki taraf da son
pazarlýða baþlamadan önce
elden geldiðince fazla
mevzi kazanmaya çalýþacak.
Ýþin bu noktasýnda
Hamas’ýn þansý daha az

gibi görünmekte.
Denebili ki El Fetih bir
önceki döneme ait kurtuluþ hareketi örgütlenmesiydi. Artýk dönemi
kapanýyor ve giderek bir
çok benzeri gibi tarihin
derin sularýna gömülecek.
Hamas ise Müslüman 3.
dünyanýn tipik örgütlenmesi. Anti-emperyalist
söylemli, radikal eylem
tarzýna sahip, bütün
unlara raðmen genç deðil,
tam tersine oldukça yaþlý
önderliklere sahip bir
örgüt.
Birçok yerde olduðu gibi
Filistinde de halkýn
itibarýný o eski ulusal kurtuluþça hareketlerin deðil
de Ýslamcý radikal bir
grubun kazanmýþ olmasý
çok doðal.
Baþka yerlerde de olduðu
gibi Filistinde de asýl sorun
milliyetçiðin bataðýndan
kurtulmuþ bir solun var
olmamasýç
FKÖ’nün yerini
Hamas’tan baþka kim
doldurabilirdi? Sadece ve
sadece sosyalist sol!
Geliþmiþ ülkelerde
reformistlerin krizinin
oluþturduðu boþluðu
doldurmak için solun
yeniden þekillenmesi nasýl
acil bir zorunluluksa
ulusal sorunun da olduðu
az geliþmiþ ülkelerde de
benzer adýmlara acilen
ihtiyaç var.
El Fetih gibi Hamas’da
çok yakýnda uzlaþmacý
poltikalarýn izleyicisi, yeni
liberalizme teslim olmuþ
bir hükümet haline gelecektir.
Filistinliler için tek çözüm
yeni liberalizme ve
emperyalizme karþý uzlaþmaz bir tutum alan, kitle
mücadelesinin üzerinde
yükselen bir kitlesel alternati.fin inþasýdýr.
F. ALOÐLU

Nepal

Demokrasi için genel
grev hayatý durdurdu
Himalaya Daðlarý’nýn
tepesindeki Nepal’de
Krallýða karþý geçen hafta
yapýlan genel grev ülkeyi
baþtan aþaðý sarstý.
Muhakefet partilerinin
geçen perþembe günü
gerçekleþtirdiði genel greve
katýlým çok yoðun oldu.
Genel grev gününde
kralýn mutlaki yönetimine
karþý çok büyük, yýðýnsal
sokak gösterileri gerçekleþti.
Genel grev Nepal kralý
Gyanendra’nýn kendi iktidarýný saðlamlaþtýrmak için
düzenlediði seçimlere aday-

larýný ilan ettiði gün yapýldý.
Polis bütün ülkede göstericilerle çatýþýrken çok
yerde göstericilerin üzerine
ateþ açtý.
Giderek büyüyen yoksulluk ve demokrasinin hiçbir
biçimde olmamasý ülkede
Maocu gerilla hareketinin
büyümesine yol açýyor.
Maocu gerillalar 10 yýllýk
mücadelenin sonucunda
artýk ülkenin %10’unu kontrol ediyorlar.
Seçimler gelecek Çarþamba günü yapýlacak ama
bütün büyük partiler seçimleri boykot ediyor.
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Ariel Þaron

Ölüm saçan “barýþ adamý”!
Mehmet Ali BULUT
Ariel Þaron, ýrkçý ve
katliamlara dayalý Ýsrail
devletinin gelmiþ geçmiþ
en eli kanlý katili bir hastane odasýnda bitkisel hayata hazýrlanýyor. ABD
devlet baþkaný Bush onu
“barýþ adamý” olarak
tanýmlýyor. Oysa o bir dizi
katliamýn ve en önemlisi
Beyrut’taki Sabra Þatila
kamplarýnýdaki katliamýn
sorumlusu.
Þaron’un “barýþ adamý”
olarak sunulmasý yakýn
zamanda Ýsrail’in
Gazza’dan çekilmesini
gerçekleþtirmesi. Oysa o
Gazza neredeyse Filistin’in
çöplüðiü haline gelmiþti ve
bu bölgedeki az sayýda ki
Ýsrail yerleþim bölgesinin
çekilmesi hiç bir biçimde
Ýsrail’in zorla ve
katliamlara, etnik temizliðe
dayalý bir biçimde bölgeye
yerleþmesini saðlayan politikadan bir sapma olarak
tanýmlanamaz.

“Barýþ
Adamý”nýn karþý
koyduðu barýþ
giriþimleri
1979’da Mýsýr’la barýþa
karþý oy verdi
1985’de Güney
Lübnan’dan çekilmeye
karþý oy verdi.
1991’de Ýsrail’in Madrid
Barýþ görüþmeleriþne
klatýlmasýna karþý oy
verdi.
1997’de Hebron
Anlaþmasýna karþý oy
verdi.
2000 yýlýnda Ýsrail’in
Lübnan’dan çekilmesini
þiddetle kýnadý
2002’de Filistin topraklarý
üzerinde 5 yeni markez
kuralým.

Þaron’un Ýsrail Baþbakan’ý
olmasý Ýkinci Ýntifada’nýn
da baþlamasýna neden olan
olay oldu.
Eylül 2000’de Þaron
yanýnda 1000’e yakýn
silahlý adamý ile birlikte
Müslümanlar için kutsal
bir yer olan El Aksa’ya girince Filistin halký ikinci kez
direnmeye baþladý.
Þaron’un El Aksa’ya giriþinden sadece bir kaç saat
sonra Ýsrail niþancýlarý
Filistinlilere ateþe baþladý.
Bush’un “Barýþ Adamý”
böylelikle Filistin tarihinin
en kanlý direniþlerinden

birini baþlattý. Þaron
direniþçilerden gelen her
taþa karþý ateþle cevap
verdi. Atýlan her taþa karþý
20 ev yýktý.
“Teröristleri avlýyoruz”
diyerek Filistin bölgelerine
tanklarla girerek iþgal
baþlattý. Filistin kentleri
yerle bir edildi. Yüzlerce,
binlerce ev yýkýldý.
Þaron El Aksa gezisini
tam da barýþ
görüþmelerinin çöktüðü
anda baþlatarak aslýnda
tam biþr provokasyon
gerçekleþtirdi.
Baþbakanlýðý boyunca

Þaron her türlü barýþ giriþimini engelledi. Her fýrsatta
tanklarla, uçaklarla ve
roketlerle Filistinlilere
saldýrdý.
Sýk sýk Hamas ya da bire
baþka örgütün lider kadrosundan birisinin
öldürülmesi için yapýlan
askeri saldýrýlarda sayýsýz
sivil insan öldü.
Hamas’ýn liderlerinden
Salah Þehada’nýn
öldürülmesi sýrasýnda 9
küçük çocuk da katledildi.
Þaron bu toplu katliamý
“terörizme karþý
mücadelede büyük bir

baþarý, büyük bir zafer”
olarak adlandýrdý.
11 Eylül sonrasýnda
Amerika’nýn “terörizme”
karþý baþlattýðý haçlý seferi
Þaron’un politikalarýnýn
hayata geçmesini hýzlandýrdý ve kolaylaþtýrdý.
Artýk Ýsrail, yýllardýr
bölgede bekçi köpeklþiðini
yaptýðý ABD ile ortak bir
hedefe sahipti.
Þaron uzlaþmaz tutumu
ile Amerikanýn bölgedeki
politikalarý tam bir uyuma
sahipti. Ve þimdi Ýsrail
Ýran’a kafa tutarken aslýnda bütün dünya ile alay

Sabra ve Þatila kasabý
Ýsrail’in Beyrut’u kuþatmasýnýn ardýndan Filistin
Kurtuluþ Örgütü’nün silahlý
güçleri gemilerle
Lübnan’dan ayrýlýyor. Çok
sayýda Filistinli ise karadan
Suriye’ye kaçýyor. Ýsrail
ordusu Beyrut’a giriyor ve
Sabra ve Þatila kamplarýný
kuþatýyor. Ýsrail ordusunun
komutaný Ariel Þaron.
ÞÝaron kamplarda Filistinli
teröristlerin olduðüunu
iddia ediyor ve sonunda 16
Eylül günü Kuzey
Lübnan’daki faþist falanjlar
çevresi Ýsrail ordusu tarafýndan sarýlmýþ olan Sabra ve
Þatila’ya giriyorlar.
“Terörist avý” baþlýyor.
Binlerce Filistinli faþist
falanjlar tarafýndan tecavüze
uðruyor ve katlediliyor. Ölü
Filistinliler sokaklarda birbirlerinin üzerinde yatýyor.
Kamplara giren gazeteciler
sokaklarda yürüyemiyorlar.
Yaklaþýk 3 bin kiþinin bu
katliamda öldüðü tahmin
ediliyor.
Daha sonra Þaron bu
katliamdan sonra Ýsrail’de
yargýlandý ve suçlu bulundu.
Soruþturmayý sürdürenler
Ýsrail askerlerinin
katliamdan kesinlikle haverdar olduðunu saptadý ve

üslerinden “karýþmayýn” talimatýo aldýklarýný da ayrýca
tebit etti.
Daha sonra Þaron Ýsarail
Baþbakaný olunca dünyanýn
dört bir yanýndaki Ýsrail konsolosluklarý Þaron’un
sorumluluðunun dolaylý
olduðunu anlatmaya
baþladýlar.
Ýsraillilerin eðittiði falanjist
lider Hebeika daha sonra
Suriyeliler için çalýþmaya
baþlayýnca Brüksel’de bir
mahkemeye Þaron aleyhinde açýk bir ifade verdi.
Kýsa süre sonra büyük bir
bomba ile öldürüldü.
Ýsrail bomba ile iliþkisinin
olmadýðýný iddia ederken
ABD Savunma Bakaný
Donald Rumsfeld Brüksele
sessizce gelerek eðer
mahkeme devam ederse
Brüksel’deki NATO karargahýnýn baþka bir yere taþýnacaðiýný söyledi ve dava
bitti!
Sabra ve Þatila katlimý
insanlýða karþýu iþlenmiþ bir
suçtur ve Þaron bu
katliamýn örgütleyicisi
olarak suçludur. O, bir savaþ
suçlusudur!
Seneler sonra bu kamplardan sað kurtulanlarýn büyük
çoðunluðunun Ýsrailliler

ediyor. Hem ABD, hem AB
hem de Ýsrail Ýran’ý nükleer
silah yapmaya teþebbüs
etmekle suçlarken Ýsrail
Orta Doðu’da nükleer silaha sahip tek ülke durumunda. Ve kimse Ýsrail’e
bu silahlarýn hesabýný sorumuyor, soramýyor.
Þaron’un getirdiði bir
baþka “yeniklik” ise ýrk
ayrýmcýsý duvar.
Ýkinci Ýntifada ile birlikte
yoðunlöaþan intahar
saldýrýlarýna karþý bir
önlem olarak inþa edildiði
söylenen “güvenlik
duvarý” gerçekte Ýsrail ile
Filistin devletçiðini birbirnden bütünüyle ayýrmakta.
Bir Filistinli bir Filistin bölgesinden bir baþka Filistin
bölgesine gidebilmek için
çok zaman defalarca bu
güvenki duvarýný” aþmak
zorunda. Ayný þekilde
Filistinliler iþlerine ya da
akrabalarýna ya da dostlarýna gidenbilmek için çok
zaman bu duvarý aþmak
zorundalar ve bu da Ýsrail
otoritelerinin izni ile
gerçekleþmekte.
Gazza’dan çekilmekle
“Barýþ Adamý” ünvanýný
kazanan Þaron diðer yandan da Baþbakan olduðu
dönemde Batý Yakasýna
sayýsýz yeni yerleþim birimi
soktu. Þaron’un ele
geçirdiði topraklar
Gazza’da terk edilen
çöplükten daha fazla.

DÝRENEN
FÝLÝSTÝN
Siyonizm, Ýsrail
ve Ýntifada
Doðan Tarkan
Roni Margulies
tarafýndan sorgulandýðýný,
bu sorgulama sýrasýnda aðýr
iþkencelere uðradýðý açýða
çýktý. Ýþkence gören bu

Filistinliler daha sonra
katledilmek üzere falanjlara
teslim edildi vetopluca
katledildi.

Z Yayýnlarý
2 YTL
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Irak’ta neler
Irak’a saldýran koalisyondan Ýspanya Macaristan, Dominik Cumhuriyeti,
Nikaragua ve Honduras çekildi.
Bir Filipinli kamyon þoförünün öldürülmesi üzerine Filipinler koalisyondan çekildi
Norveç, Polonya ve Hollanda çekileceklerini açýkladýlar. Tayland Irak’ý terk edeceðini ilan etti.
Bulgaristan bir-kkaç yüz kiþi olan askeri gücünü azaltýyor. Moldova 42 askerinden
30’unu çekiyor!
Bush: “Ýki yýl sonra yanýmýzda sadece Ýngilizler kalacak. Bir noktadan itibaren tek
baþýmýza da kalabiliriz. Önemli deðil. Biz Amerikalýyýz!”

Yalanlar

1992’de, birinci Körfez
Savaþý’ndan bir yýl sonra
Dick Cheney “Baðdat’ý iþgal
etmeye ve onu yönetmeye
kalkýþmamakla akýllýlýk
ettik” diyordu ve ekliyordu:
“Benim kafamdaki soru þu:
Acaba kaç Amerikan kaybý
Saddam’a deðer. Hiç de o
kadar çok deðil.”
2001 yýlýnda Condoleeza
Rice “Silahlarýný ondan
almayý baþardýk. Ordusunu
yeniden inþa edemedi” diyordu.
Colin Powell ise “Körfez
Savaþý’ndan bu yana kitle
imha silahlarýný yeniden
inþa etme olanaðý olmadý”
diyordu.
9 Eylül saldýrýsýndan iki
gün sonra, 11 Eylül 2001’de
Donald Rumsfeld “Irak’ý
vurmak için bir fýrsat olabilir” diyordu.
Nitekim, 17 Eylül günü
George Bush bir iþgal
planýnýn hazýrlanmasý emrini verdi ve bu hazýrlýk için
700 milyon dolar ayýrdý.
Ardýndan ABD kongresine
yaptýðý konuþmada “Ülkemiz için tehlike büyük.
Tehlike büyüyor. Irak rejimi
nükleer bomba yapmak
istiyor.” diyordu.
Kýsa süre sonra televizyonda yaptýðý Ulusa
Sesleniþ Konuþmasý’nda
“Irak 25 bin litre anthrax,
38 bin litre botulinum toxin
ve 500 ton sarin ve sinir
gazý yapacak malzemeyi
sakladýðýný, Nijerya’dan
uranyum oksid aldýðýný”
söylüyordu.
Bush bütün söylediklerinin maddi dellillerle saptandýðýný da söylüyordu.
ABD baþkaný ve
hükümetin de görevli olan
herkes Amerikan halkýna ve
dünyaya yalan söylediler.
Irak’a saldýrýdan kýsa süre
önce bütün bu ayný aðýzlar
ballandýra ballandýra kitle
imha silahlarýndan bahsettiler ve Irak’ýn elinde kitle
imha silahlarýnýn olmasýný
bu ülkeye saldýrmanýn ve
iþgal etmenin nedeni olarak

gösterdiler.
Oysa ayný günlerde Irak
yetkilileri ve BM yetkilileri
Irak’ta iddia edilen hiç bir
silahýn veya bu silahlarý
yapmaya dönük hazýrlýðýn
olmadýðýný rapor ediyorlardý.
Buna raðmen 160 bin ABD
askeri ve 20 bin Ýngiliz
askeri Irak’a saldýrdý.
Saldýrýnýn ilk günlerinde
yüzlerce Cruise füzesi kullanýldý. Yüzlerce uçak Irak
üzerine on binlerce ton
bomba yaðdýrdý.
Baþta Baðdat olmak üzere
Irak adeta cehenneme
çevrildi.
Donald Rumsfeld
“Amerikan askerilerinin
sevinçle karþýlanmayacaðýna dair hiç bir delil yok”
diyordu ve ekliyordu:
“Afganistan’a bakýn!”
George Bush ise bir televizyon programýnda “Hayýr
hiç kayýp vermeyeceðiz”
derken Tarýk Aziz
“Amerikan askerleri çiçeklerle deðil, kurþunla
karþýlanacaktýr” diyordu.
ABD Baþkan Yardýmcýsý
Dick Cheney ise bu koroya
“kurtarýcýlar olarak
karþýlanacaðýmýza gerçekten inanýyorum” diyerek
katýldý.

Saldýrý

ABD Irak’a saldýrmadan
bir gün önce George Bush
televizyonlarda yaptýðý
konuþma ile Iraklýlara
“Özgürlük gününüz yakýn.
Ülkeniz özgürlüðüne kavuþmadan dinlenmeyeceðiz”
diyordu.
Saldýrý ile birlikte Irak’tan
gelen haberlerde doktorlar
“bütün hastane yaralý ve
ölü dolu” diyorlardý. Bir
Kýzýlhaç yetkilisi de “yol
kenarýnda sadece bir noktada 50 kadar araba vardý ve
her birinin içinde 4-5 kiþi
vardý. Hepsi ölüydü” diyordu.
Bir Amerikan askeri ise
þunlarý söylüyordu:
“Yanýmda bir Dünya Ticaret
Merkezi resmi taþýyorum.

Bu insanlar hakkýnda ne
zaman üzülsem o resme
bakýyorum ve onlar bizi
evimizde vurdu, þimdi sýra
bizde diyorum” diyordu.
Kýzýlhaç ise Baðdat’ta
kayýplar o kadar aðýr ki hastaneler ölü saymayý býraktýlar diyordu.
Baðdat çarþýsýnda iþgalci
Amerikan askerlerine bakan
bir Iraklý da “Saddam
Hüseyin’in en büyük suçu
Amerikalýlarý Irak’a getirmesidir” yorumunu yapýyordu.
Ýþgal baþladýðýnda Iraklý
ölü sayýsý 10.000’e
ulaþmýþtý.

Yalana devam

Ýþgalin getirdikleri

Ýþgalden sonra Colin
Powell “Kesinlikle eminim
ki kitle imha silahlarý var ve
deliller çok yakýnda ortaya
çýkacak” derken George
Bush “Onlarý bulacaðýz,
sadecebiraz zaman lazým”
Donald Rumsfeld ise
“Onlarýn nerede olduðunu
biliyoruz, Tigrit ile Baðdat
arasýndaki bölgede ve
doðuda, batýda, güneyde ve
kuzeydeler” diyordu.
1 Mayýs 2003’de bir askeri
pilot kýyafeti giymiþ olan
George Bush “Irak
muharebesi 11 Eylül günü
terörizme karþý baþlayan
savaþýn bir zaferidir. ABD’ye
saldýrarak savaþ istediler,
ve iþte savaþý aldýlar” diyordu.
Ayný gün 140 Amerikan
askerinin çatýþmalarda
öldüðü açýklandý. Ve gene
ayný gün Pentagon’dan
yapýlan bir açýklamada
2003 yýlýnýn yaz aylarýnda
Irak’taki asker sayýsýnýn
30.000’e düþürüleceði ilan
edildi.

Ýþgalin ilk genel valisi Paul
Beremer ilk iþ olarak 30 bin
memur, polis , öðretmen ve
doktoru iþten çýkardý.
Ardýndan baþka hiç bir
geçim kaynaklarý olmayan
400 bin askeri iþten attý.
Ýþten atýlanlar aileleri ile
birlikte 2 milyon kiþi oluþturuyor.
Baðdat’ta okullar, hastaneler, dükkanlar, devlet
daireleri yaðmalandý. Her
gün 200 kiþi kaçýrýlýyor ve
tecavüze uðruyordu.
Ýþten atýlmalar nedeni ile
elektrik ve su kesintileri
giderilemiyordu. Bir çok
fabrika çalýþmýyordu.
Paul Bremer “Aslýnda
bütün ülkede düzen saðlandý bütün sorun bir kaç
yüz El Kaide teröristin kaynaklanýyor” diyordu.
Ýþgalin birinci ayýnda Iraklý
sivil ölü sayýsý 25.000’e
yükseldi.
Amerikan ordusu köyleri
dikenli tellerle çeviriyordu.
Bu dikenli tellerin üzerinde
ise “Bu teller sizi korumak

Dick Cheney
“kurtarýcýlar olarak
karþýlanacaðýmýza
gerçekten
inanýyorum”

George Bush
Onlarý bulacaðýz,
sadecebiraz zaman
lazým”

içindir. Yaklaþmayýn, geçmeye çalýþmayýn aksi
takdirde vurulursunuz”
yazýyordu.
Amerikan ordusundan
yüzbaþý Todd Brown da
þöyle diyordu: “Arap mantýðýný kavramalýsýnýz.
Onlarýn tek anladýðý þey þiddettir.”
Bir baþka Amerikalý subay,
Albay Nathan Sassaman ise
þöyle diyordu: “Yoðun þiddet ve korku ile birlikte
çeþitli projelere çok para
harcarsanýz, sanýrým bu
insanlarý onlara yardým
ettiðimize ikna edebiliriz.”
Richard Perle ise “Gelecek
sene bugünlerde bölgede
yoðun ticaret ve hýzlý bir
ekonomik geliþme bekleyebiliriz” diyor ve ekliyordu:
“Baðdat’ta bir meydana
Baþkan Bush adýný vermezlerse çok þaþýrýrým.”
Bu arada Amerikan askerleri çeþitli operasyonlar
yapmaya devam ediyor ve
bunlara adlar takýyordu.
Ýçlerinden birisinin adý:
Demir Çekiç Operasyonu
adýný taþýyordu. Nazilerin
Ruslara karþý yaptýklarý bir
operasyondan alýnmýþ bir
isim.
Yapýlan bir açýklamaya
göre ise hava operasyonlarý
eðer sivillerin hayatýna mal
olacaksa Savunma
bakaný’nýn izni alýnmaktaydý. Donald Rumsfeld kendisine yollanan operasyon-

Paul Bremer
“Aslýnda bütün ülkede
düzen saðlandý bütün
sorun bir kaç yüz
El Kaide teröristinden
kaynaklanýyor”
larýn hepsine onay verdi.
Bir denizci albay
“Köprülere napalm bombasý attýk. Ne yazýk
üzerinde insanlar vardý.
Ölmek için hiç de iyi bir yol
deðil” diyordu. Pentagon
ise napalm kullanýlmadýðýný
Mark 77 kullanýldýðýný
söylüyordu. Mark 77 ise
napalm bombasýnýn teknik
adý.
Bir Amerikan askeri ise
þunlarý anlatýyor: “Bize bir
odayý düþmandan desteklerken ölüleri kontrol
etmemiz gerektiði öðretildi.
Ölü kontrolünü yerde
yatanlarýn bir kafasýna bir
de göðsüne ateþ ederek
yapýyorduk.”
Bir baþka Amerikan askeri
ise þunlarý söylüyordu:
“Irak’ý özgürleþtirdik. Þimdi
buradaki inasanlar bizi
istemiyorlar. Biz de burada
olmak istemiyoruz. Bizi niye
eve geri götürmüyorlar:”
Amerikalý askere cevabý
Dýþ Ýþleri Bakaný Colin
Powell veriyordu: “Bu kadar
uzun süreceðini ve yoðun
bir direniþ olacaðýný bek-
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roluyor?
Amerikalý asker:
“Irak’ý özgürleþtirdik.
Þimdi buradaki inasanlar bizi istemiyorlar.
Biz de burada olmak
istemiyoruz. Bizi niye
geri götürmüyorlar:”
lemiyorduk.”

Direniþ

Irak’taki Amerikan kayýplarýnýn yüzde 7’si intahardan kaynaklanýyordu.
Irak’tan Almanya’daki
hastahaneye sevk edilen
Amerikalý askerlerin yüzde
10’ise psikiatri bölümüne
yollanýyordu.
Baðdat’ýn Þii semti
Sadr’da Felluceli Sünniler
için kan baðýþý kuyruðunda
bekleyen Þii Iraklýlar
“Bremer’e teþekkür ederiz,
sonunda Irak’ýn Sünni ve
Þiilerini birleþtirdi” diyorlardý.
Direniþ karþýsýnda George
Bush ise “iþgale uðrasaydým ben de mutlu
olmazdým” diyordu.
Ýþgalden bir süre sonra
Kýzýl Haç çalýþanlarý
“güvenli olmadýðý”
gerekçesi ile Irak’ý topluca
terk ettiler. Ardýndan bürolarý bombalanýnca BM
çalýþanlarý da topluca Irak’ý
terk ettiler.
Ýþgalden bir yýl sonra
Iraklý sivil ölü sayýsý
50.000’e çýktý

Irak’ýn iþsizlik oraný ise
yüzde 70’e ulaþtý. Ýþ
gücünün sadece yüzde 1’i
bombardýmanda yýkýlanlarý
inþa ederken ABD’nin
Irak’ýn yeniden inþasý için
verdiði 18.4 milyar dolarýn
sadece yüzde 2’si bu
yeniden inþa projelerine
harcandý.
Bu arada Iyad Allawi
baþbakan olmasýndan bir
gün önce Baðdat’ta bir
polis karakolunu ziyaret
ettiðinde karakolda bulunan 6 þüpheliyi tabanca ile
baþlarýna ateþ ederek
öldürdü.
Daha sonra seçimlerden
önce ayný Allawi durumun
Irak’ta çok kötü olduðunu,
karakollarda iþkencenin
çok yaygýn olduðunu söyledi.
Irak takýmýnýn
Olimpitalara katýlmasý
üzerine Bush “Dünyanýn
kararlýlýðý ve cesareti
sayesinde bugün
Olimpiyatlara iki özgür ülke
daha katýlýyor: Afganistan
ve Irak” derken olimpiyatlara katýlan Irak takýmýnýn
bir oyuncusu “eðer futbol
oynamasaydým bugün
Felluce’de direniyor olurdum “ dedi.
Ayný günlerde Baþkan
Bush “bu savaþý kazanmak
için ne yaptýðýmý biliyorum”
derken ise Pentagon 1000
Amerikan askerinin
öldüðünü, 7000 askerin
ise yaralandýðýný ilan etti.
Gene Pentagon’a göre o
günlerde ABD birliklerine
karþý günde 87 saldýrý
olmaktaydý. Bu saldýrý
sayýsý bugün daha da
çoðaldý.
Bu açýklama üzerine yeni
Dýþ Ýþleri Bakaný
Condaleeze Rice “Her þey
bizim istediðimiz gibi gitColin Powell
miyor” dedi.C
ise “zorluklarý yanlýþ
hesapladýk” diye ekledi.
Necef’de taþ taþ üstünde
býrakýlmadý. CNN muhabiri
“Ali’nin mezarýnýn çevresi
dümdüz edilmiþ” diyordu.
Necef’in ardýndan
Amerikalý subaylar
“Felluce’deki kanserin ne

Dick Cheney
“kurtarýcýlar olarak
karþýlanacaðýmýza
gerçekten
inanýyorum”

Irak’ta
iþsizlik yüzde
70

zaman kesilip atýlacaðýna
karar vermek zorundayýz”
demeye baþladýlar.
Baþkan yardýmcýsý “böyle
bir düþmanla pazarlýk
yapýlamaz, sadece imha
edilir” dedi ve ardýndan
Felluce saldýrýsý baþladý.
General John Batiste
“Çabuk bir savaþ olacak ve
düþman çabukca
ölecek”diyordu.
Gazetecilerin Felluce’de
konuþtuklarý bir kadýn
“yemin ederim köpekler
ceset yiyiyordu” derken bir
baþkasý “en az 700 ölümüz
var, çoðu çocuk ve kadýn.
Ölülerden çýkan koku
dayanýlmaz” diyordu.
O günlerde Amerika’yý
ziyaret eden Allawi’yi Bush
þöyle tanýtýyordu:
“Amerikan halkýnýn gerçeklere ihtiyacý var. Ýþte gerçek
önünüzde duruyor.”
Etnik çatýþmalar üzerine
sorulan bir soru karþýsýnda
Allawi gerçeði þöyle
anlatýyordu: “Þiiler ve
Sünniler, Araplar ve Kürtler
ve Türkmenler arasýnda bir
sorun yok. Bizim Irak’ta
genellikle dinsel ya da
etnik sorunlarýmýz yok.” Bir
baþka soruya ise þöyle
cevap veriyordu:
“Felluce’deki küçük bir
bölgeden baþka hiç bir
sorun yok!”
Felluce’deki küçük
direniþe karþý 15 bin
Amerikan askeri saldýrdý.
Uçaklardan “asilerin” üzerine 250 kg’lýk bombalar
atýldý.
Kýzýlhaç Felluce’de en az
800 sivilin öldüðünü
söylüyordu. “Gerçeðin
sesi” olan Allawi ise
“Felluce’de sivil kayýp yok”
diyordu.
O günlerde Irak’taki ölü
sayýsý 80.000 oldu. Yapýlan
bir açýklamaya göre savaþ
ve iþgal ABD’ye 225 milyar
dolara mal olmuþtu ve her
ay 40 milyar dolar daha
gidiyordu.
Amerikan birliklerine
günde 130 saldýrý oluyordu.

Nükleer silah

Amerikan ordusu sadece
bir yýl içinde 127 ton seyreltimiþ uranyum içeren

Muhammed Kubaissy
(Esnaf)
Hala demokrasi
dedikleri þeyi
arýyorum”
bomba kujllandý. Bu bombalarýn taþýdýðý radyoaktivite miktarý Nagasaki’ye
atýlan atom bombasýnýn 10
bin katý!
Birinci Körfez savaþý’nda
kullanýlan ayný türden bombalar yüzünden 11 bin
Amerikan askeri radyasyon
yüzünden ölürken 325 bini
ciddi saðlýk sorunlarý
yaþadý.
Birinci Körfez savaþý’na
katýlan Amerikan askerlerinin savaþtan sonra
doðan çocuklarýnýn yüzde
67’sinde ciddi fiziksel
sorunlar görüldü. Aynen
Hiroþima ve Nagazaki’de ya
da Çernobil’de görüldüðü
gibi.
 Yüzlerce ve binlerce
okul yýkýldý.
 Ýnsanlar hala çocuklarýný okula göndermeyi
tehlikeli buluyor.
 Þehirlerde sadece 10
saat elektrik var.
Nüfusun yüzde 60’ý hala
akar suya sahip deðil.
Ýþgalden sonra doðan
270 bebeðe koruyucu aþý
yapýlamadý.
 Irak bebek ölümlerinde
dünyada en çok beþ ülkeden birisi.
Son açýklanan rakamlara göre Irak’ta bugüne
kadar 100.000 sivil öldü.
Bugüne kadar 2100
Amerikan askeri öldü ve 25
binin üzerinde yaralý var.
 ABD birliklerine günde
150 saldýrý oluyor.
Irak’ýn yeni istihbarat
þefi Muhammed Abdullah
Þahvani “200 binden çok
aktif direniþci var” dedi.

Son söz

Irak’ta hala 120 bin
Amerikan askeri var.
ABD 2006 yýlý için
1.500.000.000 kurþun satýn
aldý. Bu her Iraklý yetiþkin
ve çocuk için 58 kurþun
ediyor.
ABD savaþ baþladýðýndan
bu yana 238 milyar dolar
harcadý. Oysa bu para ile
bütün dünya çocuklarý
çeþitli hastalýklara karþý 79
yýl boyunca aþýlanabilirdi.
Bush ve yönetimi hala
yalan söylüyor. Þimdi
Ýran’a saldýracaklar...

GÖRÜÞ
Basitçe milliyetçi
Kemalizm, Osmanlý Ýmparatorluðu'nun çöküþü ve
Cumhuriyet'in kuruluþu yýllarýnda, yeni bir burjuva
devlet yaratma sürecinin ideolojisidir. Tek ve temel
anlamý ve iþlevi budur. Yerli ve Müslüman ticaret
burjuvazisinin kendisini egemen sýnýf olarak oluþturmak ve pekiþtirmek için gerekli gördüðü her þeyi
teorize etmiþ; ulus bilinci olmayan yerde ulus, sýnýr
olmayan yerde millî sýnýrlar ve yerel bir pazar yaratmýþtýr. Bu arada, ülkede yabancý iþgal güçleri
olduðundan, bir de anti-emperyalizmi andýran bir
dil tutturmuþtur. Kemalizmin "sol"
zannedilmesinin; solcularýn Kemalist, Kemalistlerin
solcu olabileceði düþüncesinin tek nedeni budur.
Oysa ne Kemalizm, ne de günümüzün sözde solcularý, anti-emperyalist bile deðil.
Anti-emperyalizm, bir ülkenin baðýmsýzlýðýný özlemek, ülkenin baðýmsýzlýðýný engelleyen dýþ düþmana karþý savaþ vermek anlamýna gelmez.
Baðýmsýzlýk özlemine, ülkede yabancýlarýn deðil
yerlilerin egemen olmasý için verilen savaþa, antisömürgecilik denir. Baþta Afrika olmak üzere,
dünyanýn her yanýnda 1945 ile 1975 yýllarý arasýnda
anti-sömürgeci hareketler Ýngiliz, Portekiz v.s.
sömürgeciliðine karþý baþarýlý mücadeleler vermiþ,
resmî baðýmsýzlýðýný kazanmýþ ve ülkeyi yöneten
yabancýlarýn yerine yerli bir egemen sýnýfýn oturmasýný saðlamýþtýr.
Anti-sömürgeciliðin iþi, ülke resmî baðýmsýzlýðýný
kazandýðý noktada sona erer. Ýkinci Dünya Savaþý
sonrasý dönemde anti-sömürgeci hareketlerin
hemen hepsi "sosyalist" bir söylem kullandýðý,
Rusya veya Çin'den yardým aldýðý için, bu hareketlerin marksist ve sosyalist olduklarý yanýlgýsý yaygýn
olagelmiþtir. Oysa, bilmem söylemeye gerek var mý,
sosyalizm egemen sýnýfýn yerli veya yabancý
olmasýyla deðil, burjuvazi mi proletarya mý
olduðuyla ilgilenir. Nitekim Zimbabwe'den
Angola'ya, Nikaragua'dan Vietnam'a, tüm antisömürgeci ulusal kurtuluþ hareketlerinin muzaffer
mücadelesi yeni ve yerli bir egemen sýnýfýn iktidarýný kurmuþtur; ama ne sosyalizm olmuþtur, ne
baþka bir þey; emperyalizm, kapitalizm ve sömürü
aynen devam etmiþtir. Sözünü ettiðim ülkelerin
bugünkü durumlarýna kýsa bir bakýþ ulusal baðýmsýzlýðýn anlamsýzlýðýný görmek için yeterlidir.
Anti-emperyalizm ise, tek bir ülkenin baðýmsýzlýðýyla ilgili deðildir ve olamaz. Olamaz, çünkü
emperyalizm küresel bir olgudur, tek bir ülkenin
sýnýrlarý içinde yenilebileceðini düþünmek gülünç
bir hayalden ibarettir. Olamaz, çünkü emperyalizm
silâhlý iþgal ordularýndan ibaret deðildir, ordular
yenilgiye uðratýlýp kovulduðunda emperyalizm bitmez. Olamaz, çünkü üretimin küresel olduðu, hiçbir
ülkenin kendine yeterli olmadýðý bir dünyada,
ulusal baðýmsýzlýk uygulanabilirliði olmayan, afakî
bir amaçtýr. Tek bir ülkede emperyalizmin silahlý
güçlerinden kurtulunabilir, ama ekonomik ve siyasi
iliþkiler aðýndan kurtulunamaz. Bu að ya dünya
çapýnda çözülür ya da çözülmez; ulusal çözümü
yoktur.
Emperyalizm, hem ülkeler arasýnda silâh ve sopa
zoruyla dayatýlan bir hiyerarþik sýralanma silsilesi,
ama hem de ve ayný zamanda ekonomik ve siyasi
bir iliþkiler bütünüdür, günümüzde kapitalizmin
küresel örgütlenme biçimidir. Ýkincisine karþý
olmadan birincisine karþý olmak deðirmenlerle
savaþmak demektir, baþarý þansý yoktur ve antiemperyalizm anlamýna gelmez. Angola'daki ulusal
kurtuluþ hareketi MPLA, örneðin, Portekiz sömürgeciliðini yýkmak için mücadele ediyordu, ama
emperyalizmle, kapitalizmle bir alýp veremediði
yoktu. Millî bir hareketti, sosyalist deðildi.
Kapitalizme dünya çapýnda karþý olmadan
emperyalizme karþý olunamaz; olunduðu takdirde,
"ulusalcý sol" deðil, basitçe "ulusalcý", yani daha
doðru ifadesiyle "milliyetçi" olunur. Deniz Baykal,
Ýlhan Selçuk ve Doðu Perinçek gibi.

Roni Margulies
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Bush gözünü Ýran'a dikti

Gözü doysun

Þenol KARAKAÞ
Geçtiðimiz yýlýn son
aylarýnda Ýran'dan çok sýk
söz edildi. Ýran'ýn nükleer
silahlanmada hamle
yapacaðýný ýsrarla açýklamasý, Uluslar arasý Atom
Enerjisi Kurumu'nun
çaðrýlarýna kulak asmýyor
görünmesi, Bush ve ekibini
kýzdýrmýþ görünüyor.
Ýçinde olduðumuz ayýn
baþlarýnda BM Güvenlik
Konseyi'nin daimi
üyelerinin ve Almanya'nýn
temsilcilerinin, Londra'da
Ýran'ýn nükleer programýyla ilgili olarak yaptýklarý
toplantýda konunun konseye taþýnmasý konusunda
görüþ birliðine varýlamadý.
Rusya ve Çin sorunun
çözümünde diplomatik
adýmlarýn atýlmasýný tercih
etiklerini açýklarken Ýran,
konunun Güvenlik
Konseyi'ne havale edilmesi
durumunda, BM denetimlerine son verme
tehdidinde bulundu.
ABD yönetiminden ise
son derece net açýklamalar
geldi.
2005 yýlý içinde de Ýran
bir çok kez gündeme
gelmiþ ve ABD meclislerinde tartýþmalar yaþanmýþtý. Bu tartýþmalarýn
birisinde, ABD Dýþiþleri
Bakaný Condillezza Rice
Suriye ve Ýran'la ilgili sert
bir geliþme olduðunda,
"'savaþ yetkisinin 11
Eylül'den sonra terörizme
karþý savaþ baðlamýnda
baþkanýn elinde olduðunu''
açýklamýþtý.

Bush neyin peþinde?
ABD Ýran'a gerçekten de
saldýracak mý? Bu konuda
kehanetleri bir yana
býrakýp, ABD'nin Ýran'ý

gerçek bir siyasi kuþatma
altýna almýþ olduðunu
görmeliyiz. Michel
Chossudovsky'nin deyimiyle, "Ýran'a karþý nükleer savaþ baþlýklarý kullanýlarak yürütülecek olan
açýk bir savaþý baþlatma
çalýþmalarý þimdi nihai aþamasýna ulaþtý…ABD, Ýsrail
ve Türkiye'den oluþan
koalisyon ortaklarý, "ileri
hazýrlýk" durumundalar."
Ýran'dan yapýlan çeþitli
açýklamalar, bir savaþ
durumu yaþanmasa da, ne
kadar gergin bir dönemden geçtiðimizi kanýtlýyor.
2005 yýlýnýn Þubat ayýnda
Ýran'ýn yaptýðý açýklamada,
eðer saldýrýya maruz kalýrlarsa, Ýsrail'i hedef almýþ
olan balistik füze
vuruþlarýyla karþýlýk vereceðini ilan edildi.
Cebinde savaþ yetkisi
bulunan Bush, bu yetkiyi
gerekli gördüðünde kullanabilir. ABD'nin Irak'ta
neredeyse Ýngiltere ile baþ
baþa kaldýðý, Bush ve kabinesinin inandýrýcýlýðýnýn
ABD kamuoyu nezdinde
giderek azaldýðý bir
dönemde Ýran'a saldýrý
kozu Bush'un elinde güçlü
bir kýlýç gibi durmaya
devam edecek. Sosyalist
Ýþçi'nin 245. sayýsýnda Alex
Collinicos'un dediði gibi,
Bush'un son zamanlarda
aldýðý en güzel haber, Ýran
baþbakanýnýn Ýsrail'i haritadan silmekle ilgili ettiði
sözlerdi. Ýran baþbakanýnýn
açýklamalarý, 11 Eylül'den
beri, ''teröristlerle
terörizme yardým edenler
arasýnda hiçbir fark
gözetmeyeceklerini'' açýklayan Bush'un iþine geldi.
Sorunun ise zaten Ýran
baþbakanýnýn açýklamalarý
ya da Ýran'ýn nükleer silah
geliþtirme yönünde attýðý

adýmlarla bir ilgisi yok.

ABD'nin yeni
muhafazakâr eliti
Gazeteci-yazar Mete
Çubukçu son yazýlarýndan
birisinde, ABD'de 1997
yýlýnda yayýnlanmýþ bir
kitaptan bir alýntý yapýyordu: "Amerika'ný n bakýþ
açýsýyla, Saddam manzaradan çýksa bile uzun
vadede, ABD'nin
Körfez'deki çýkarlarý açýsýndan Ýran da Irak kadar
büyük bir tehdit oluþturabilir. Ve Ýran-ABD iliþkileri
düzelse bile, Amerika'nýn
bölgedeki çýkarlarý
düþünüldüðünde bölgedeki ileri üslerin korunmasý
ABD'nin güvenlik stratejilerinde önemli yer
tutar."(Amerikan Ýmparatorluðu'nun Yeniden
Ýnþasý, Çiviyazýlarý)
1997 yýlýnda yazýlanlar,
ABD emperyalizminin 11
Eylül'den sonra neden bir
þer ekseni tariflediðini çok
iyi açýklýyor. Ne Irak kitle
imha silahlarý yüzünden
iþgal edildi, ne de Ýran
nükleer silahlanmayla ilgili
attýðý adýmlar nedeniyle
tehdit ediliyor.
ABD, küresel hegemonya
kurmak için, þimdiden
önüne çýkacak her türlü
tehdidi engellemek için
adýmlar atýyor.
Irak bu yüzden iþgal edildi. Irak'ta 110 bin Iraklý bu
yüzden öldürüldü.
ABD petrol fiyatlarýný
kontrol etmek istiyor.
Petrole baðýmlý büyük
ekonomilerin hepsini, fiyatýný kontrol ettiði bu
yaðýn sayesinde kendisine
baðýmlý kýlmak istiyor.
Küresel karar verici
mekanizmanýn tartýþmasýz
ABD olduðunu gösteriyor.

Ýran'la 200 milyar dolarlýk
anlaþma imzalayan Çin,
"uluslararasý toplum"
Ýran'a karþý
örgütlendiðinde rahatsýz
olmaya baþlayacak.
ABD Ýran'la ekonomik
iliþkilerini derinleþtiren
Rusya'yý, baþka bir biçimde
tehdit ediyor.
Ýran'da petrol oldukça,
ABD emperyalist güçleri
lider ülke olduðuna ikna
edemedikçe, küresel
ekonomik, siyasi ve askeri
örgütler ABD'nin koþulsuz
denetimi altýna alýnmadýkça, Bush'un Ýran'a
saldýrma emrini vermesi
bir seçenek olarak masada
olmaya devam edecek.
ABD bugün Ýran'a saldýrmýyorsa bunun petrol fiyatlarýnýn zaten yüksek olan
seviyesinin denetimden
çýkma olasýlýðý, Irak
iþgalinin ABD'nin istediði
gibi gitmemesi ve küresel
savaþ karþýtý hareketin
mücadeleyi býrakmamasý
gibi birkaç nedeni birden
var.
"ABD saldýracak mý
saldýrmayacak mý" zarýný
atmaktansa, ABD'nin
saldýrmasýný engelleyen
mevcut nedenleri büyütmek ve sayýsýný artýrmak
gerekiyor. Yani Irak
direniþine yardýmcý olmak,
Irak halkýnýn yanýnda
olmak, direniþi koþulsuz
desteklemek için varýmýzý
yoðumuzu koymamýz
gerekiyor.
ABD Irak'ta kazanýrsa
tüm dünya, tüm anti kapitalist hareket, tüm emekçiler kaybedecek.
ABD Irak'ta yenilirse
"bizim günümüz" baþlayacak.
Küresel intifada zafer
kazanacak.

Ýran'ýn nükleer silahý mý var?
Ýran nükleer silah üretme sürecine
girdiði için Bush tarafýndan öncelikli
tehdit olarak ilan edildi. Irak'ýn kitle
imha silahlarýný tehdit olarak gösterip dünya kamuoyunu yanýna çekmeye çalýþan ve diðer ülkeleri ve
Birleþmiþ Milletler Güvenlik
Konseyi'ni ikna etmeye çalýþan ABD,
þimdi de Ýran'ýn nükleer çabalarýný
yaptýrýmlar ve askeri müdahale için
kullanýyor.
Sadece Ýran'ýn deðil, tüm ülkelerin
nükleer silah, nükleer santral ve nükleer enerji kullanmasýna karþý
olmalýyýz.
Ama Ortadoðu'nun göbeðinde
elinde nükleer bombalarla büyük bir
tehdit olarak bekleyen Ýsrail varken

Ýran'ýn nükleer konusunda attýðý
adýmlarý bir iþgalin gerekçesi olarak
göstermek sahtekarlýk.
Bugün dünyada 30 binin üzerinde
nükleer bomba var. Bunlarýn içinden
5 binden fazlasý istendiði anda kullanýma hazýr bekliyor.
Dünyanýn çevresinde, savaþ gemilerinde ve denizaltýlarda hala
dolaþan 400'ün üzerinde reaktör
bulunuyor.
Üstelik nükleer bomba denilince
akla gelen ilk isim ABD. Toplam
nükleer bombalarýn 15 bini ABD'ye
ait.
Dahasý da var! Ýnsanlýk tarihinde
atom bombasýný kullanan tek ülke
ABD. Hiroþima ve Nagazike'de atýlan

atom bombalarý on binlerce insaný
yok etti. ABD böylesi bir silahý acýmasýzca kullanabiliyor.
Irak'ta kitle imha silahý kullanan da
ABD.
Felluce'de soykýrým yapan da.
Ýran'ýn nükleer araþtýrmalarý
kuþkusuz tedirginlik verici. Ama
ABD, Rusya ve Ýsrail'le
kýyaslandýðýnda hiçbir önemi yok.
Ýran mahallede bakkaldan sakýz
çalan küçük çocuða benziyor. ABD
ve Ýsrail ise her gün adam öldüren,
soygun yapan, silah kullanan çete
gibi.
Sakýz çalana kýzmalýyýz ama gerçekten mücadele edilmesi gerekenin çete
olduðunu da bilmeliyiz.

Mollalarý mý savunacaðýz?
ABD'nin Ýran'a yönelik tehditleri, Ýran rejiminin geçmiþi
ve bugünkü Ýran baþbakanýnýn zaman zaman yaptýðý
berbat açýklamalar nedeniyle gereken sertlikte bir tepkiyle yanýtlanmýyor.
Doðrusu, Ýran baþbakanýnýn yaptýðý bazý açýklamalar
tüyleri diken diken ediyor. Özellikle Yahudi düþmanlýðý
yapan sözleri bütünüyle ýrkçý.
Ýran'da bugünkü rejim 1979 Ýran devriminin üzerinde
yükseldi. Ayetullah Humeyni'nin iktidarý, Ýran'da sosyalistler, iþçiler ve kadýnlar için çok acýydý. Binlerce sosyalist
rejim tarafýndan yok edildi. Sendikalar baský altýna alýndý
ve saçýnýn perçemi görünen kadýnlar öldürüldü.
Bu türden veriler arka arkaya getirildiðinde, iki tür
görüþ öne çýkýyor. Birisi, bu rejimden kurtaracaksa
ABD'nin müdahalesini meþru görüyor. Diðeri ise hem
ABD'ye hem de Ýran rejimine ayný anda mesafe koyuyor.
Irak iþgali, Irak halkýnýn Saddam'dan nasýl kurtulduðunu gösterdi. Irak, tüm alt yapýsý, tarihi kültürel
mirasý ve onbinlerce insaný ile birlikte sistematik olarak
imha edildi. Irak'ta yaþananlar, iþgalin demokrasisinin
iþgalin bütün sertliðini, militarizmini, vahþiliðini içermek
zorunda olduðunun güncel bir kanýtý. Ýþgalin adý, "Þok ve
Dehþet Operasyonu"ydu. "Þok ve dehþet" bugün Irak
demokrasisinin de adý.
Peki hem ABD'ye hem Ýran rejimine ayný anda karþý çýkmalý mýyýz?
11 Eylül'den hemen sonra geliþen Afganistan iþgalinde
solun bazý kesimleri Taliban'a da Bush'a da ayný anda
karþý çýkmaya çalýþtýlar. Irak iþgalinden önce "Ne Sam ne
Saddam" gibi güzel bir sloganýn ayný zamanda doðru da
bir slogan olduðunu düþünenlerin sayýsý çoktu.
Bu, Bush'un tuzaðýna düþmenin en kolay yoludur.
Venezüella'da gerçekleþen Dünya Sosyal Forumu'nda
konuþan bir Iraklý, 1990'larýn baþýndan itibaren uygulanan ambargonun, Irak halkýný bitkin düþürdüðünü, yorduðunu ve Saddam'a karþý çýkacak gücü yok ettiðini
anlatýyordu. Ambargo, savaþ ve iþgal, esas olarak milyonlarca sivili etkiler, yok eder, aç býrakýr ve yorgun düþürür.
Ýþgal, rejim deðiþtirmez, rejim altýnda yaþayan milyonlarý yok ederek deðiþtirir. Irak'ta bir kuþak tüm birikimiyle
ortadan kayboldu. Artýk yoklar. Ve yeni kuþaðýn da geleceði çok karanlýk.
Doðru. Ýran rejimi ýrkçý açýklamalar yapýyor.
Doðru. Bu rejimin kökeninde komünizm düþmanlýðý var.
Bu rejim kadýnlarýn tüm haklarýný geriletti.
Bu gerçeklerin hiçbirisi, bugün Ýran'ýn yanýnda yer
almamýzý engelleyemez.
Irkçýlýðý bugün küresel bir sorun haline getiren Bush ve
kabinesidir.
Ýþçi düþmanlýðýnda, demokrasi düþmanlýðýnda ABD
emperyalizmiyle bugün hiç kimse yarýþamaz. 11 Eylül'den
sonra, küresel iþkencehaneler, Guantanamo benzeri
cezaevleri, demokrasiyi askýya alan ýrkçý yasalarýn uygar
dünyada geçerli olmaya baþlamasý tehdidin kaynaðýnýn
ne olduðunu gösteriyor.
Dünyayý bugün tehdit eden Ýran rejimi deðildir.
Irkçýlýðý yaygýnlaþtýran Ýran rejimi deðildir.
Ýþçi ve kadýn düþmanlýðý yapan sadece Ýran rejimi
deðildir.
Dünyayý kan gölüne çeviren bugün Ýran rejimi deðildir.
Ýran'daki rejimle Ýran iþçileri, Ýranlý kadýnlar ve sosyalistler mücadele ederler, ediyorlar da.
Bush engellenmeden Ýranlýlarýn rejimleriyle uðraþmalarý
olanaksýz.
Küresel terörün kaynaðý ve tam adý olan ABD emperyalizmine karþý, hiçbir þüpheye yer býrakmadan, Ýran
halkýnýn yanýnda koþulsuz tutum alarak karþý çýkmak
zorundayýz.
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Mike HAYNES
Kasým ayýndan beri Gürcistan,
Ukrayna ve Kýrgýzistan'daki
"devrimler" Vladimir Putin'in
yaþamýný daha da zorlaþtýrýyor.
1991'de SSCB 15 parçaya
bölündüðünde Rusya'nýn
komþusu olan bu yeni devletlerin
yeni liderliklerinin Rusya'ya dost
olmasý ve onun etki alanýnda
olmasý bekleniyordu. Putin iktidara geldiðinde Rusya'nýn bu
ülkeler üzerindeki etkisini arttýrmasý bekleniyordu. Ama baþarýlý
olamadý.
Gösteriler
Rusya Batýsýnda NATO'nun
geniþlemesine ve güneyindeki
eski SSCB cumhuriyetlerinin
Amerika'nýn etkisi altýna girmesine ses etmedi. Ama þimdi bunlardan bazýlarýnda tepedeki
ayrýþma ile aþaðýdan gelen
protestolar birleþmekte ve bazen
Rusya'ya karþý düþmanca ya da
en azýndan Rusya'ya mesafeli ve
Avrupa Birliði'ne ve
Washington'a dost rejimler doðmakta.
Gürcistan, Ukrayna ve
Kýrgýzistan'ýn ayný geliþmenin
biçimleri mi? Amerikalý bazý
politikacýlar böyle düþünüyor
ama aslýnda her biri birbirinden
farklý. Özellikle de Kýrgýzistan.
ABD Gürcistan ve Ukrayna'da
geliþmeleri hýzlandýrmaya
çalýþtýysa da etkisi abartýlmamalý.
Ýnsanlarýn gösterilere katýlmasýný
saðlayan nedenler gerçek sorunlar. Sorun kendilerine güvenmek
yerine beklentilerinin tepedeki
egemen sýnýfýn bir baþka fraksiyonunda olmasý.
Buna raðmen Moskova'da ki
bazýlarý için komþularýnda sokaklarda çok sayýda insanýn bulunmasý Rus halkýnýn kendi sorunlarýný çözmek için bazý "yanlýþ
fikirlere" ulaþmasýna neden olabilir.
Putin'in zaten son derece kýsýtlý
olan sosyal yardýmlarý, konut
sorununu ve diðer yardýmlarý
kýsýtlamasý karþýsýnda böyle bir
sürecin yavaþtan baþladýðý
söylenebilir. Put,n!in almaya
çalýþtýðý yeni tedbirler Rusya'nýn
baþta emekliler olmak üzere en
yoksul kesiminin yaþam standartlarýný büyük ölçüde etkiliyor.
Bunun sonucunda Moskova, St
Petersburg'da ve diðer büyük
kentlerde gerçekleþen protesto
gösterilerinin boyutlarý gözlemcileri þaþýrtýyor.
1990'larýn baþýndan beri
Rusya'daki kriz o kadar derin ki
insanlarý ciddi bir biçimde þok
ediyor. Gösteriler oluyor ama
bir-iki istisna hariç genellikle etkileri sýnýrlý. Þimdi Rus ekonomisi
bir süredir büyüyor. Birçoklarý,
hatta halkýn büyük çoðunluðu
bu büyümeden çok az yararlanýyor ama insanlar artýk seslerini çýkartmakta daha kendilerine
güvenliler.
Peki, Rus ekonomisi neden bu
kadar güçlü bir biçimde büyüyor? 1998 yazýnda ekonomi küresel krize yakalanmýþ ve dibe vurmuþtu. Ruble ve onunla birlikte
bankacýlýk sisteminin bir kýsmý
da çökmüþtü. Tasarruflar yok
olmuþ, borçlar ödenememiþ ve
þirketler batmýþtý. Þimdi yýllýk
büyüme yüzde 6-7, henüz 15 yýl
önceki düzeye dönülmesinden
çok uzak bir durum var ama
gene de oldukça etkileyici.
Bu büyümenin üç açýklamasý
var. Birincisi krizden çýkmanýn
doðal sonucu. Eninde sonunda
ruble 1998 krizinden sonra
gerçekleþen devalüasyonun da
yardýmý ile yeniden yükselecekti.

Yeni dünya düzeninde

Putin'in yeri
Radikalleþme
Gürcistan, Ukrayna ve
Kýrgýzistan'ýn gösterdiði gibi çok ani
olabilir
Þimdi bir toparlanma yaþanýyor.
Ýkinci açýklama hýzlý geliþmenin
yükselen petrol fiyatlarýnýn rüzgarý olabilir. Bunun için Putin
sadece Irak'ý iþgal ettiði için
George Bush'a ve Batýlý petrol
spekülatörlerine teþekkür edebilir.
Üçüncü açýklama reformlarýn
sonunda iþe yaramaya baþladýðý
olabilir. OECD gibi örgütler
bunun olmakta olduðunu
söylüyorlar fakat kanýtlar
oldukça zayýf.
Gerçek açýklama ilk iki açýklamanýn bir bileþimi gibi görünüyor.
Rusya'nýn daima çok büyük
doðal kaynaklarý vardý. Bugün
dünyanýn en büyük doðal gaz,
ikinci en büyük kömür ve sekizinci petrol rezervlerine sahip
olduðu hesaplanýyor. Doðal gaz
ve petrol üretimin yüzde 2025'ini ve ihracatýn büyük kesimini oluþturuyor. Rusya dünyanýn
en büyük gaz üreticisi ve Suudi
Arabistan'dan sonra en büyük
petrol üreticisi. Petrol fiyatýnda
varil baþýna 1 dolarlýk deðiþim
Rusya için 1.4 milyar dolar
anlamýna geliyor. Bu çok büyük
bir rüzgâr.
Putin hükümeti petrol fiyatlarýnýn düþmesi karþýsýnda uygulanacak bir istikrar fonu oluþturdu. Bu arada petrol kârlarý
sadece Rus zenginlerine gitmiyor
fakat Rusya dýþýndaki güvenli
yerlere, örneðin bazýlarýnýn
"Thames kýyýsýndaki Moskova",
bazýlarýnýn Chelsea Futbol
Kulübü diye adlandýrdýðý yerlere
kaymakta.
Ancak petrolden baðýmsýz ve
hatta petrolle bile birlikte devamlý bir ekonomik düzelme oldukça
zor. Yeni zenginliðin daðýlýmý
oldukça dar. Daha da önemlisi
daha yaygýn bir yatýrým eksikliði
ve eþitsizliði var ki bütün bunlar
çözülmemiþ uzun dönem sorunlarý oluþturuyor.
Ýþte bütün bunlar Putin ve
taraftarlarýnýn ekonomiyi

deðiþtirmekte daha çok yol
almalarý gerektiðini düþündürüyor ve bu nedenle de Rus halkýnýn
sýrtýna daha fazla yük yüklemelerine ve baský altýna
almalarýna neden oluyor. Ama
acaba Putin'in daha geniþ bir
planý var mý?
Son zamanlarda çýkan Andrew
Jack ve Peter Truscott'un yazdýðý
biyografiler böyle bir planýn
olmadýðýný anlatýyor. Putin eski
rejime deðil ileriye doðru
yürümek istiyor ama tam da yolunu bulamýyor.
Putin Rusya'da bir temel oluþturmak zorunda. Bunun için üç
þey lazým. Biri Duma'da kendisini destekleyecek bir çoðunluk.
Ulaþýlmasý gereken en kolay
hedef buydu. Politik partiler
zayýf ve kökleri yok. Bu nedenle
Putin anayasayý deðiþtirerek
üçüncü bir dönem daha baþkan
olmak istiyor ve bunun için
Duma'da oldukça büyük bir
desteði var.
Ýkinci hedef Rusya devletine bir
tür düzen getirmekti. Yeltsin
döneminde devlet öylesine farklý
yönlere doðru çekildi ki merkeze
çok az kaynak geliyordu. Ruslar
buna "dikey" komuta yapýsýnýn
kurulmasý diyorlar. Bazýlarý buna
geçmiþe dönmek diyorlar ama
her modern devlette böyle bir
yapý gerekli. B una raðmen böyle
bir yapý hala tam kurulabilmiþ
deðil. Bazýlarý onun çabalarýna
"sen yapýyormuþ gibi yap bizde
sana uyuyormuþ gibi yapalým"
diyorlar.
Rus devletinin yeteneksizliðinin
en iyi göstergelerinden birisi
2004 Eylül ayýnda Kafkaslarda
Beslen'deki okul iþgalinde
yüzlerce insanýn ölmesidir.
Putin'in özel görevlileri ve Rus
devletinin en elit birliklerine raðmen her iki tarafýn hedef
gözetmeksizin ateþ etmesi tam
bir katliama yol açtý. Merkezi
hükümet her ne kadar tartýþmalarý bastýrmaya çalýþtýysa da
kaçýnýlmaz olarak suþ hükümetin

beceriksizliðine yüklendi.
Beslen trajedisi ve Moskova'da
neredeyse düzenli bir biçimde
devam eden "terörist" saldýrýlar
Putin'in çözeceðini söylediði ama
çözemediði Çeçenistan sorunundan kaynaklanýyor. Yerel halkýn
muazzam kayýplarýna raðmen
saldýrýlar devam ediyor.
Putin içerde ve dýþarýda "Ýslami
terör" kartýný oynamayý seviyor.
Rus hükümeti bir çok açýdan
eleþtirilse bile bu konuda destek
görüyor.
Putin'in üçüncü politik hedefi
Yeltsin döneminin kaosunda
oluþan politik iktidar daðýlýmýný
istikrarlý hale getirmek. Putin
iktidara Yeltsin'in çevresindeki
"aile" tarafýndan getirildi.
Onlara karþý geldiði için yerini
kaybeden Yeltsin'in baþbakanlarýndan Yevgeny Primakov
"aile"yi net hedefleri olan,
zenginliklerini korumak isteyen
özel bir grup insan olarak tanýmlamakta.
Rus ekonomisi çökerken egemen sýnýfýn bir kýsmý bu
ekonomiyi çok ucuza kendilerine
mâl ettiler. IMF Rusya'nýn petrol
zenginliðinin gerçek deðerinin
%10'una alýndýðýný söylüyor.
En baþarýlýlar oligarklar denen
bir avuç isim. Bu oligarklarýn bir
kýsmý Yeltsin ve çevresi ile iyi
iliþkiler kurdular. Ama "aile"nin
ve daha geniþ oligarklar
grubunun arkasýnda asýl iþi
yapan, Rus ekonomisini iþleten
kesim var onlar da güvenlik
istiyorlar.
Putin bu daha geniþ kesimi
gözetiyor. Temmuz 2000'de oligarklara politik uzak dururlarsa
servetlerini koruyabileceklerini
söyledi. Bunlarýn bazýlarý mesajý
tam almadýlar. Vladimir
Gusinsky ve Boris Berezovsky
zenginlikleri ile medyanýn kontrolünü ve politik etkinliði birbirine karýþtýrdýlar ve Putin ile
çatýþýnca Rusya'dan kaçmak
zorunda kaldýlar.
Jack Straw'un gayretleri ile
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Berezovsky Ýngiltere'den politik
iltica aldý ve Putin'i Rus kapitalizminin demokratik geliþimini
engellemele suçladý.
Mikhail Khodorkovsky bir
zamanlar Yukos Petrol olan þirketin baþý hapse girdi fakat o
daha ileri giderek Putin'e karþý
politik bir çýkýþ yaptý.
Rusya'da sistem o denli
yozlaþmýþ ki Rusya'nýn zenginlerinin çoðunun aleyhine dava
açýlabilir.
Roman Abramovich durumu
fark etti ve bir yandan Putin ile
iyi iliþkiler sürdürürken diðer
yandan da karanlýk geçmiþine
karþý bir tür sigorta olarak dýþarýda positiv bir görüntü yaratmaya
çalýþýyor.
Putin'in yaratmaya çalýþtýðý sisteme "liberal otoriterlik" gibi
isimler veriliyor. Seçimler hileli
ama herhalde Yeltsin döneminden daha fazla hile yok. Batý
o vakit te, þimdi de bu hilelere
gözlerini kapatýyor.
Baský sadece oligarklara deðil
kampanya yapan gazetecilere ve
rejimin muhaliflerine karþý da
uygulanýyor. Ancak Putin'in iþi
de zor. Bir Ýngiliz gazetesine
þöyle demiþti: "Etkili bir polis
gücü olmadan polis devleti kurmak"
Sonuç olarak Putin'in Rusyasý
bugün dünyada nerede duruyor?
Rus ekonomisi hala çok zayýf
ama BM Güvenlik Konseyi'nin
daimi üyeliði ve hýzla eskiyen
binlerce nükleer bomba ile Putin
aðýrlýðýndan daha büyük bir etki
yaratabiliyor.
Bunu daha milliyetçi bir arka
plana dayanarak yapýyor. Bugün
Rusya egemen sýnýflarý 1990'larýn
ilk yarýsýndaki dýþ politikaya
bakarak kýzýyorlar. O zamanlar
Batý'nýn yeni dünya düzeni
kavramýnda ciddi olduðuna
inanýyorlardý.
Ama Rusya'nýn dünya
ekonomisine daha fazla katýlmasý
gerektiðini düþünen bir kesim de
var. Dünya ekonomisine daha
fazla entegre olmaya, daha fazla
yabancý sermayeye ve pazarlara
ihtiyacý var.
Dolayýsýyla Rusya'nýn liderliði
kaybettiði alanlarý geri kazanmalý ama bunun için daha fazla
zamana ihtiyacý var.
Batý'da daha talepkâr bir Rusya
daha zor bir Rusya olarak
görülüyor ve bu nedenle Putin
Yeltsin'den daha fazla eleþtiriliyor.
Bu nedenle Gürcistan'da,
Ukrayna'da ve Kýrgýzistan'da
olduðu gibi bu rejimlere gerçekten karþý olanlarýn deðiþimi
aþaðýdan deðil de yukarýdan beklemeleri veya dýþarýdan destek
aramalarý tamamen aptalca.
Önemli olan ne yazýk ki bu
konuda çok az insan böyle
düþünüyor olsa da b ir alternatif
yaratmaya aþaðýdan baþlamak
gerekiyor.
Ancak radikalleþme Gürcistan,
Ukrayna ve Kýrgýzistan'ýn gösterdiði gibi çok ani olabilir. Ve
insanlar böyle büyük sayýlarda
protesto etmeye baþlayýnca
diðerlerini de etkiliyorlar ve
bütün bir bölge etki altýna giriyor. Böyle bir geliþme periferide
deðil de merkezde olursa çok
daha sismik bir etki yaratabilir.
Ne zaman ve nasýl olacaðýný
tahmin etmek mümkün deðil
ama Putin'in bütün çabalarýna
raðmen istediði kontrolü
saðlayamayabilir. Dolayýsýyla
aþaðýda eskiden olduðundan
daha etkili bir biçimde kullanýlabilecek bir alan açýlabilir.
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Milliyetçi olmayan bir parti
Roni MARGULÝES
Her yýl 1 Mayýs gösterilerinde ayný
sahneye tanýk olur ve hayret ile öfke
arasý bir hisse kapýlýrým. Koca bir kortej,
elinde kocaman Türk bayraklarýyla
caddede yerini alýr. Gün, uluslararasý
iþçi günüdür; kortej, Ýþçi Partisi adýný
taþýyan bir partinin kortejidir. Sonra, her
zaman yaptýðým gibi, gösterinin
kenarýndan bir uçtan bir uca yürürüm.
Türk bayraklarýnýn dalgalandýðý birkaç
kortej daha vardýr. Bunlar da Türk-Ýþ'e,
Türkiye Ýþçi Sendikalarý
Konfederasyonu'na baðlý bazý
sendikalarýn kortejleridir.
Denebilir ki, burada þaþýlacak, öfkelenecek bir durum yok; alt tarafý, sözü
geçen parti Doðu Perinçek'in Ýþçi Partisi,
sendika ise Türk-Ýþ. Biri artýk faþistlerle
birlikte gösteriler düzenleyen, orduyu
'göreve' davet eden, kantarýn topuzunu
tümüyle kaçýrmýþ bir parti; diðeri de
Amerikalýlar tarafindan 1950'lerde
kurulduðundan beri 'sarý' olduðu iddia
edilen bir sendika.

Kemalizm'in etkisi
Keþke Türk solunun onulmaz milliyetçiliðini bu kadar kolay açýklayabilsek, bir partiyle bir sendikanýn sýrtýna
yükleyip kurtulabilsek. Heyhat, bu
kadar kolay deðil. Türk solunda, "Ýþçi
sýnýfýnýn vataný yoktur" diyen Karl
Marks'a nazire yaparmýþçasýna, Vatan
adlý gazeteler çýkar; 'ulusal onur'
kavramý önemli bir yer tutar; 'ulusal
deðerler' savunulur, asker cenazeleri
kaldýrmak ve parti bürolarýna Türk
bayraðý asmak gerektiði iddia edilebilir;
ülkenin komünist partisinin gençlik
gazetesinin adý Ýlerici Yurtsever Gençlik
olabilmiþtir; çoðu parti ve örgütün adý
Komünist/Sosyalist/Ýþçi/Köylü
kelimeleriyle deðil, "Türkiye" kelimesiyle baþlar ve bunun böyle olmasý
doðal ve doðrudur çünkü çoðu parti ve
örgütün temel amacý proletaryanýn iktidarý deðil, Türkiye'nin baðýmsýzlýðýdýr.
Bunlar gündelik, anekdot düzeyinde
göstergeler. Hepsinin temelinde ayný
gerçek yatýyor: Türk solu, küresel kapitalizm ile ve hem bu sistemi devirebilecek hem yerine sosyalizmi kurabilecek
özelliklere sahip olan dünya iþçi sýnýfý
ile ilgilenmez, Türkiye kapitalizmiyle ve
Türk iþçi sýnýfýyla ilgilenir; kapitalizmin
bir dünya sistemi, iþçi sýnýfýnýn dünya
çapýnda tek bir sýnýf olduðunu bilmez
veya kabul etmez, deðiþtirmek istediði
sistem ve bu sistemi deðiþtirecek olan
sýnýf Misak-ý Milli sýnýrlarý ile kýsýtlýdýr.
Türk solunun ezici çoðunluðu, 'sosyalizm' derken iþçi sýnýfýnýn kendi kitlesel
eylemi ile, kendi iktidar organlarýný
kurarak yarattýðý ve sadece baskýnýn
deðil, teknik anlamýyla sömürünün
ortadan kaldýrýlmaya baþlandýðý bir
düzeni kastetmez. Mevcut düzene
kýyasla daha eþitlikçi, daha özgürlükçü,
daha adil bir düzeni kasteder elbet, ama
kastettiði, son tahlilde, baðýmsýz, sanayileþmiþ, geliþmiþ ve hýzlý geliþmenin
meyvelerinin eþit bir þekilde daðýldýðý
bir Türkiye'dir. Kýsacasý, Türk solunun
ezici çoðunluðu devrimcidir, ama
Marksist deðildir, antiemperyalisttir,
ama antikapitalist deðildir.
Bu özellikler sadece Maocu bir partiye,
Ýþçi Partisi'ne özgü olsa, Üç Dünya

"Teori"sinden kaynaklandýðý
düþünülebilirdi. Dünyayý sýnýflara deðil,
Avrupa, Amerika ve Üçüncü Dünya
ülkelerine bölünmüþ olarak yorumlayan
ve Amerikan emperyalizmine karþý
çýkacak gücün dünya iþçi sýnýfý deðil,
Üçüncü Dünya ülkeleri olduðunu savunan bir "teori", doðal olarak, iþçisi,
köylüsü ve egemen sýnýfýyla "kendi"
ülkemizi Amerika'ya karþý örgütlemeyi
gerektirir. Egemen sýnýfý bu amaca
kazanabilmek antikapitalist olmamayý
gerektirir; bu amaca kazanýlmasý
düþünülen tüm kurumlarla (baþta silâhlý
kuvvetler olmak üzere) iþbirliði yapmak
gerekir; bu kurumlarý egemen sýnýfýn
araçlarý deðil, ülkenin milli araçlarý
olarak anlamak ve anlatmak gerekir.
Kýsacasý, milliyetçi olmak, tüm milliyetçi güçlerle iþbirliði yapmak gerekir.
Demek ki, Ýþçi Partisi kendi dünya
görüþü doðrultusunda tutarlý davranmaktadýr. Yaptýklarýnýn sosyalizmle,
Marksizmle hiç bir iliþkisi yoktur, baþka
mesele.

Stalinizm'in etkisi
Yeni bir parti mevcut sol
partilerin bir araya gelmesiyle,
sosyalistlerin birleþtirilmesiyle,
herhangi bir "yeniden yapýlanma" ile yaratýlamaz. Bir dizi
Kemalist, Stalinist, milliyetçi
parti ve örgütün bir araya gelip
daha büyükçe bir Kemalist,
Stalinist, milliyetçi parti yaratmasý hiçbir soruna çözüm
getirmez

Ama sorun Ýþçi Partisi deðil. Türk solunun hemen hemen tümü, tarihsel
olarak ilk kitleselleþtiði dönem olan
1960'lara "ilericiliði", "devrimciliði" Karl
Marks'tan deðil, Mustafa Kemal'den
öðrenmiþ olarak girdi; Kemalizmin yeni
bir burjuva devlet yaratmanýn deðil,
dünyayý deðiþtirmenin ideolojisi,
Kemal'in ise bir burjuva devrimcisi
deðil, adeta bir "sosyalist önder"
olduðunu zannederek girdi; sosyalizmin proleteryayla ve sýnýf mücadelesiyle deðil, ulusal baðýmsýzlýkla ve
ülkelerarasý iliþkilerle ilgili bir þey
olduðuna inanarak girdi; sosyalizmin
baðýmsýzlýk, sanayileþme ve ülkenin
"muasýr medeniyet seviyesine" çýkmasý
anlamýna geldiðine, dolayýsýyla sýnýfsal
deðil, ulusal bir mesele olduðuna kani
olarak girdi. Bu temelin üzerine, 1960 ve

70'lerde Moskova Bilimler
Akademisi'nin süzgecinden geçirilmiþ
bir "marksizm" oturdu. Yüzyýlýn ilk
çeyreðinde yaþamýþ hiçbir marksistin
tanýyamayacaðý bu öðreti, yani
Stalinizm, Türk solunun Kemalizm'den
öðrendiði her þeyle örtüþtü: elbet milliyetçi olmak gerekirdi, sosyalizm zaten
tek ülkede inþa edilirdi, geri bir ülkeyi
süpergüç düzeyine getirmenin tek yolu
da zaten sosyalizmdi. Dahasý,
Kemalizm'den öðrenilen "halka raðmen
halk için", tepeden inmeci "devrimcilik",
Stalinizm'den öðrenilen, her zaman her
koþulda haklý olan parti ve kitlelerin
edilgen rolü ile bire bir uyuþuyordu.
Türk solu, kitlesel bir hareket olarak
doðduðu yýllardan bu yana, ana öðeleri
Kemalizm ile Stalinizm olan bir hareket
olagelmiþtir. (Marksizm ile iliþkisi
pamuk ipliðinden ibaret olan bu
karýþýmý belki de en çarpýcý þekliyle
kendi kiþiliðinde simgeleyen kiþi,
kanýmca, Mihri Belli'dir. Günümüz solunun geri kalanýndan farklý olarak, Belli
önce Kemalizm'i, sonra Stalinizm'i
deðil, ikisini ayný anda öðrenmiþ, ikisini
ayný anda savunmanýn tutarlýlýðýna
inanmýþ, bu inancý açýkça ifade etmiþ ve
1968 kuþaðýna geçirmekte önemli bir rol
oynamýþtýr. Bkz. Mihri Belli'nin Anýlarý Ýnsanlar Tanýdým, Doðan Kitap, 1990).
Ýþçi Partisi bu hareketin yabancýsý deðil,
en keskin ve acýmasýz mantýksal
sonuçlarýný çýkaran aþýrý ucudur sadece.
Buraya kadar söylediklerimi, CHP'nin
solundaki sol için söyledim. CHP'nin
kendisi ve bu partiden çeþitli zamanlarda kopmuþ olan diðer sosyal demokrat
siyasi oluþumlar hakkýnda ise, çok söz
etmek fuzuli olsa gerek. Her söze, her
iþe, önce Mustafa Kemal'in adýný anarak
baþlamayan bir sosyal demokrasi henüz
Türkiye'de görülebilmiþ deðil.
Bir ülkede devletin egemen ideolojisi,
ideolojik çimentosu, en sol kanadýndan
en sað kanadýna kadar tüm "sol" tarafýndan kabullenilmiþ ve içselleþtirilmiþse,
kýrýlacak deðil korunacak bir þey olarak
anlaþýlýyorsa, bu sol girdiði her
mücadeleye silâhsýz ve baþtan yenik
olarak giriyor demektir.

Yeni bir sol parti
Bütün bunlarý, Avrupa'nýn çeþitli
ülkelerinde kurulmakta olan yeni sol
partileri gözden geçirirken düþündüm.
Türkiye'de de yeni bir sol parti ihtiyacý
çok açýk ve çok acil. Zaman zaman bu
doðrultuda yapýlan giriþimlerin çokluðu
da bu ihtiyacýn yaygýnca hissedildiðini
gösteriyor.
Yukarýda söylediklerimden, olasý bir
yeni sol parti ile ilgili net bir sonuç
çýkýyor.
Yeni bir parti mevcut sol partilerin bir
araya gelmesiyle, sosyalistlerin birleþtirilmesiyle, herhangi bir "yeniden
yapýlanma" ile yaratýlamaz. Bir dizi
Kemalist, Stalinist, milliyetçi parti ve
örgütün bir araya gelip daha büyükçe
bir Kemalist, Stalinist, milliyetçi parti
yaratmasý hiçbir soruna çözüm
getirmez. Gerekli olan, Kemalizm'le ve
milliyetçilikle arasýna net çizgiler çekmiþ, yeni ve genç güçleri heyecana
getirebilecek, onlarýn katýlýmýný saðlayabilecek bir parti yaratmanýn yollarýný
aramaktýr. Yeni bir CHP veya yeni bir
MKLPC yaratmak deðil.
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Ýþçi demokrasisi:

Ýnsanlýðýn gerçek tarihinin
baþlangýcý
Rýfat SOLMAZ
Karþý karþýya olduðumuz belalar gerçekten çok büyük. 20.yüzyýl savaþlarla geçti.
Milyonlarca insan öldü. 21. yüzyýla da
savaþlarla girdik. Yüz binlerce insan yok
oldu. Irak'tan sonra sýranýn hangi ülkede
olduðu tartýþýlýyor.
Belalar savaþlarla sýnýrlý deðil. Bu hafta
Ýngiltere hükümeti küresel ýsýnmanýn
engellenemez boyutlara geldiðini sinirli
bir tonla açýkladý. Gezegen üzerindeki
tüm canlýlarýn yaþamý büyük bir tehdit
altýnda.
Ya yoksulluk! Milyonlarca insanýn temiz
suya ulaþamadýðýný, bir milyardan daha
fazla insana elektrik ulaþmadýðýný, çeþitli
kýtlarda yüz binlerce insanýn açlýktan
ölme tehlikesiyle karþý karþýya olduðunu
biliyoruz. Yetersiz beslenmeden her gün
on binlerce çocuk ölüyor.
Irkçýlýk çaðdaþ dünyanýn ayrýlmaz bir
parçasý gibi.
Ortaçað hastalýklarý ya da bu hastalýklara benzeyen salgýnlar hayvanlarý ve
insanlarý tehdit ediyor.
Dünyada 5 bin tanesi her an kullanýlmaya hazýr 30 binden fazla nükleer silah
mevcut.

Ortak gelecek umudu
Bir yandan da insanlýðýn ulaþtýðý ilerleme aþamasý, bütün bu çeliþkilerin ne
kadar saçma olduðunu gösteriyor.
Ýnsanýn top0lumsal üretici güçleri öylesine bir geliþme kaydetti ki, örneðin kuþ
gribinde olduðu gibi çok büyük bir
felaketi, gerçekten büyük ve milyonlarca
insan ve hayvaný yok edebilecek bir salgýný önceden kestirebildi. Þimdi bu salgýný, hayvanlarý da yok etmeden engellemenin yollarýný bulmak aslýnda çok kolay.
Týpký kanser hastalýðýnýn, HIV
virüsünün çarelerini bulmanýn kolay
olmasý gibi. Sorun þu: bir milyardan fazla
insana hala elektriðin ulaþmadýðý, dünya
nüfusunun neredeyse altýda birinin temiz
suya ulaþamadýðý bir dünya, bu
felaketlere çare bulabilir mi? insanlýðýn
ortak ve umut dolu bir geleceði olabilir
mi?

Kapitalizm varken asla
Ýnsanlýðýn üretici güçleri büyük sýçramalarla geliþse de üretimin içinde gerçekleþtiði toplumsal örgütlenme, bu
geliþmelerin insanlýða yarar saðlamasýnýn
önünde engel. Apaçýk bir kapitalist dünya
sistemi içinde yaþýyoruz. Zenginin parasý
hala züðürdün çenesini yormaya devam
ediyor.
Bu hafta Ýstanbul'a gelen Microsoft'un
her þeyi olan Bill Gates'in serveti, bir kaç
ülkenin toplam servetinden daha fazla.
Üretim, her zaman olduðundan daha
toplumsal, daha kolektif bir biçime
ulaþmýþ olmasýna, üretimin her bir departmaný hiç olmadýðý kadar birbiriyle
baðlantýlý olmasýna raðmen, üretim
araçlarý üzerinde özel mülkiyet devam
ediyor.
Kendi içinde acýmasýz bir rekabet içinde
olan, gözleri daha fazla kardan baþka bir
þey görmeyen, dünya çapýnda küçük bir
azýnlýk olan sermaye sýnýfý, üretici güçler
giderek daha kolektif bir biçime ulaþsa da

Hangi yönetim biçimiyle çalýþýyor olursa olsun, devlet, egemen sýnýf
adýna çalýþan bir komiteden baþka bir þey deðildir. Demokrasi de kapitalizm altýnda egemen sýnýfýn toplumun daha fazla iknasýna dayalý
baský rejiminden baþka bir þey deðildir.
Küçük bir azýnlýðýn, büyük bir çoðunluðu, çalýþmadan elde ettiði
zenginliðinin devamýna göz kapamaya, bu büyük çoðunluðun
emeðinin karþýlýðýný ödemediði kýsmýyla egemenliðini devam
ettirmesinin olaðan bir durum olduðuna ikna etmesi
mümkün deðildir.
tüm zenginliðin sahibi olmaya devam
ediyor. Küresel kapitalist sistemin tüm
tarihi, küçük bir egemen sýnýfýn sermaye
birikimi güdüsünün insanlýða ödettiði
maliyetlerin toplamýndan baþka bir þey
deðil. Bir yandan önceki çaðlarda
düþünülemeyecek bilimsel ilerlemeler
gerçekleþir, üretim tüm dünya çapýnda
baþ döndürücü bir hýzla yaygýnlaþýr ve
devasa bir dünya pazarý oluþurken, ayný
anda bu hýzlý küreselleþme, kanlý bir tar,h
de yarattý. Her ülkede azýnlýk olan, hatta
nüfusun küçük bir kýsmýný oluþturan sermaye sýnýflarý, emekçi, büyük ve yoksul
çoðunluðu, devlet adý verilen çeþitli
biçimlerde baský örgütlerinin toplamý olan
bir mekanizmayla sermaye birikimine
dayalý sistemi sürdürmeye zorladýlar.

Azýnlýk demokrasisi
Hangi yönetim biçimiyle çalýþýyor olursa
olsun, devlet, egemen sýnýf adýna çalýþan
bir komiteden baþka bir þey deðildir.
Demokrasi de kapitalizm altýnda egemen
sýnýfýn toplumun daha fazla iknasýna dayalý baský rejiminden baþka bir þey
deðildir.
Küçük bir azýnlýðýn, büyük bir çoðunluðu, çalýþmadan elde ettiði zenginliðinin
devamýna göz kapamaya, bu büyük
çoðunluðun emeðinin karþýlýðýný
ödemediði kýsmýyla egemenliðini devam
ettirmesinin olaðan bir durum olduðuna
ikna etmesi mümkün deðildir.
Demokrasinin kapitalizm altýnda ayný
zamanda baský aygýtlarýnýn büyük çoðunluk üzerinde estirilen terörle atbaþý
gitmesinin nedeni budur.
Burjuva sýnýfýnýn tarih sahnesine egemen
bir olarak çýkmasýyla sürekli kan
dökülmesi, sürekli savaþýlmasý ve bu
savaþlarda milyonlarca insanýn
öldürülmesi arasýnda sýký bir iliþki var.
Hapishaneler, hukuk sistemi, akýl hastaneleri, iþkence teknolojisinin geliþmesi,
kimyasal silahlar, kitlesel ölümler, kapitalist üretimin neden olduðu kitlesel
felaketler ve bütün bu felaketlerin
karþýsýnda burjuva sýnýfýnýn esas olarak
ceset torbasý üreten ve geliþtiren teknolojide devrim yaratmasý, "kapitalizm varken
asla" dememizin en büyük nedenidir.
Kapitalist sistem, tarihsel olarak ömrünü
doldurdu. Artýk sadece bir sorun
yumaðýdýr. Burjuva sýnýfý, yüzyýllardýr
insanlýðý yönetmeye yeteneði olmadýðýný
kanýtlamýþtýr. Küresel sermaye insanlýk
adýna bir ölüm fermaný gibi çalýþýyor. Bu
yüzden kapitalizm varken asla! Bu yüzden Kuþ Gribi'nin milyonlarca insaný ve
canlýyý yok eden bir felakete dönüþmesine
ramak kaldý. Deli dana hastalýðý bu yüz-

den. Burjuva sýnýfýnýn diktatörlüðüyledemokrasisiyle insanlýða bir armaðaný
bunlar.

Ýþçi demokrasisi
Oysa baþka bir dünya bu sorunlara bambaþka çareler bulabilir. Alman devrimci
Karl Marx, zorunluluklarýn deðiþmeyeceðini, sadece içinde ifade bulduklarý
toplumsal örgütlenmenin deðiþeceðini
söylüyordu.
Sosyalizmde de Kuþ Gribi, sosyalizmde
de depremler, Tsunami felaketleri yaþanabilir, hatta yaþanacaktýr. Bu sorunlarýn
yaþanýp yaþanmayacak olmasý deðil
önemli olan. Önemli olan, bu tür sorunlara hangi reflekslerle yanýt verileceði.
Kuþ Gribi gibi küresel bir felaketi önceden gören bir iþçi demokrasisi, tüm iþlerini bir kenara býrakarak, bu felaket tek bir
insaný, tek bir canlýyý öldürmeden önce
hangi önlemlerin alýnabileceðini küresel
bir tartýþma halinde yapabilir. Ýþyerlerinde, mahallelerde, okullarda oluþmuþ
olan demokratik özyönetim organlarýnda
bu tartýþma tüm derinliðiyle yaþanabilir,
konuyla daha yakýndan ilgilenen insanlarýn açýk bir tartýþma ortamýnda önerileri
dinlenebilir. Alýnacak önlemlere kolektif
ve þeffaf bir biçimde karar verilir. Kuþlar
katledilmeden hastalýðýn nasýl yenilebileceði, bu kadar büyük bir salgýn tehlikesine karþý hayvancýlýkla uðraþan insanlarýn toplumun kopmaz bir parçasý olarak
hangi yardýmlarýn yapýlacaðý belirlenebilir. Hastalýðýn aþýlmasý için yapýlacak yatýrýmým düzeyi ana hatlarýyla
ölçülüp, fedakârlýk yapýlmasý gereken
baþka alanlarda yatýrým kýsýtlamasýna
gidilebilir.
2004 yýlýnýn sonlarýnda Uzak Asya'da
yaþanan Tsunami felaketinin 400 bine
yakýn insanýn ölümüyle sonuçlandýðýný
biliyoruz. 400 bin insan. Gölcük deprem
sýrasýnda ölenlerin unutulmasý gibi
unutulan 400 bin kiþi. Baþka bir dünyada
da, sosyalist bir dünyada da depremler
olacak kuþkusuz. Marks'ýn dediði gibi,
önemli olan bu doðal felaketlerle hangi
toplumsal örgütlenmeyle karþýlaþacaðýmýz.
Büyük tsunami dalgalarýndan sonra
biliyoruz ki erken deprem uyarý sistemleri
geliþtirilebilir ve dev ve öldürücü dalgalar
kýyýya vurmadan önce onbinlerce insan
korunaklý bölgelere sýðýnabilirdi. Ýnsan
yaþamýný daha fazla kâr elde etmekten
öncelikli gören bir sistemde yaþasaydýk.
Kapitalist uygarlýðýn zirvesi ABD'de
2005 yýlýnda yaþanan Katrina felaketi de
benzer bir sonuca iþaret ediyor. Özel otobüs þirketleri, tayfunun araçlarýna zara

vermesini engellemek için bir hafta önceden otobüsleri bölgeden kaçýrdýlar. Zaten
betonarme evlerde oturacak kadar parasý
olmayan onbinlerce yoksul, tayfundan
kaçmak için de hiçbir þansa sahip olamadý. Ölümü beklemek zorunda kaldýlar.
New Orleans'ta büyük bir tayfunun
yaþanmasý olasýlýðý çok uzun yýllardýr
biliniyordu. Kar güdüsü tarafýndan deðil,
yaþanabilir bir dünyada, eþitliði ve özgürlüðün tüm toplum tarafýndan güvence
altýna alýnýþ olduðu bir iþçi demokrasisinde, kýsacasý kara deðil, insanlýðýn ve,
tüm ekosistemin korunmasýný, standardýnýn yükselmesini hedefleyen baþka bir
dünyada, Katrina felaketinin sonuçlarý
bambaþka olurdu.
Katrina felaketi, iþçi demokrasisi ile kapitalist demokrasi, servet sahibi azýnlýðýn
demokrasisiyle yoksul çoðunluðun
demokrasisi arasýndaki ayrýmý net bir
biçimde gösterdi. Katrina felaketinden
sonra New Orleans'a giden ilk güç bir
yardým ekibi miydi? Hayýr! Saðlýk ekipleri
miydi? Hayýr! Giden ilk ekip ABD'nin en
üst düzey silahlý güçleriydi ve yaptýklarý
ilk iþ felaketin ardýndan açlýk da yaþayan
insanlarýn maðazalarý yaðmalamasýný
silahla engellemek, gerekirse bu insanlarý
öldürmekti.
Bir iþçi demokrasisinde, her þeyden bu
türden silahlý güçlerin olmasý
olanaksýzdýr. Ýþçi demokrasisi, azýnlýðýn
çoðunluðu yönetmesinden bambaþka bir
siyasal-toplumsal örgütlenmedir. Bir azýnlýðýn büyük bir çoðunluðu yönetmesi için,
bu çoðunluðun koþullara baþkaldýrmasýný
engellemek için kendisine baðlý silahlý
insanlardan kurulu düzenli ordu ve polis
örgütlenmesine ihtiyacý vardýr. Çoðunluðun, doðrudan demokratik özyönetim
mekanizmalarýyla, aþaðýdan yukarýya
örgütlenmesinde, ayrýcalýklý bir bürokrasi
olamayacaðý gibi, düzenli, bir baský ve
þiddet aracýna da gereksinim yoktur.
Sadece, halkýn kendisini korumak
amacýyla oluþturacaðý örgütlenmelere
gereksinim vardýr. Bu tür örgütlenme, bir
baský aracý olarak deðil, ayný zamanda bir
yardým örgütlenmesi olarak da çalýþmak
zorundandýr.
Bunun en baþarýlý örneklerinden birisi
1917 yýlýnda devrimci Rusya'da gerçekleþti. Çarlýk rejimini deviren iþçiler,
düzenli ordudan bambaþka bir biçimde,
iþyerlerinde, mahallelerde ve hatta
ordunun tabanýnda örgütlenerek, baþka
türden bir yapýlanmaya gittiler. Irkçýlýðý
Çarlýk'tan devralan güçler Yahudi mahallelerinde katliam yapmaya hazýrladýklarýnda, karþýlarýnda iþçilerin kendilerini
silahlanmalarýyla oluþturduklarý ve
demokratik mekanizmalarla çalýþan güçleri buldular. Kanlý bir soykýrým iþçilerin
kendi örgütlenmesiyle engellendi.

Mücadele etmeye deðer
Kapitalist sistemin bir manyaklýk olduðu
ortada. Bir alternatifimiz var. Zorunlu
askerliðin olmadýðý, kaynaklarýn silahlanmaya, militarizme deðil, doðayla uyumlu
bir örgütlenme içinde olan insana odaklayan, dayanýþmanýn, uluslararasý birleþik
demokratik planlamanýn, insanlýðýn ortak
çýkarlarýnýn ýrkçýlýða ve milliyetçiliðe
galebe çaldýðý bir demokrasi, iþçi
demokrasisi için mücadele etmeye deðer.

KÜLTÜR SANAT
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Münih

Ezenlerin sorunlu bilinci

Siyasal filmler

John ROSE
Steven Spielberg’in
tartýþmalý yeni filmi
Münih Ýsrail gizli servisi
Mossad’ýn Filistinli Kara
Eylül adlý “terör
çetesi”nin üyelerini teker
teker öldürmesini anlatýyor.
Filistinli grup 1972
Münih Olimpiyatlarý’nda
11 Ýsrailli atleti öldürmüþtü.
Film Ýsrail’in hiçbir
zaman hata yapmayacaðýna inanan Kuzey Amerika
ve Batý Avrupa!daki
Yahudiler için yapýlmýþ ve
bu nedenle filmin olgularý
doðru kullanýp kullanmamasý yapýmcýsý için çok
önemli deðil..
Bu olay hakkýnda doðru
olgulara dayanýlarak
yapýlan ve Oscar kazanan
Eylül’de Bir Gün adlý
filmin yapýmcýsý Kevin
Mcdonald Spielberg’i
cesareti nedeniyle övüyor
ve onu Hollywood’un en
önemli film yapýmcýsý
olarak tanýmlýyor.
Spielberg’de Yahudi ve
Yahudi katliamý üzerine
gene tartýþmalý bir film
olan Schlinder’in
Listesi’ni yaptý.
Film çok büyük bir
baþarýkazandý ve
Spielberg filmin bütün
kazancýný Holokost’tan
kurtulanlarýn verdikleri
ifadelerin kaydý için harcanmasý için verdi.
Spielberg bir Siyonist.
Observer gazetesi
yazarlarýndan Neal
Ascherson’un dediði gibi
bu nedenle siyonist
çevreler dýþýnda saçma ve
çok zaman saldýrgan
bulunan sorular sorabiliyor filmlerinde.
Yasa olarak haklýlýk
kavramýný keþfeden antik
Ýsrail’e ne oldu? Modern

Hollywood’un cesur çýkýþý

Ýsrail bu tür ideallere
sahip mi?
Spielberg baþarýlý oldu
mu? Bir anlamda cevap
evet. Münih ABD’li siyonistler, özellikle de gençler
arasýnda daha önce hiç
düþünmedikleri tartýþmalarý açýyor.
Öte yandan filmin sýnýrlýlýðýnýnfarkýnda
olmalýyýz. Bazen bu sýnýrlýlýk o denli keskin ki
filmin amacý ortadan kayboluyor.
Film baþtan sona
Mossad’ýn suikastleri ve
patlayan bombalarla dolu.
Bu aslýnda oldukça banal
ve hatta sýkýcý.
Spielberg Hollywood’un
özel efektlerdeki en usta
yapýmcýsý.
Patlamalar film boyunca
o kadar hakim ki Mossad
vurucu takýmýnýn konuþmalarý neredeyse duyulmuyor.
Daha da kötüsü Mossad
daima kazanýyor
görünüyor. Bir iki istisnasý olsa da Filistinliler ise
asýl olarak “terörist” ve

KÝTAP

Kim bu
Amerikalýlar?
George W. Bush neyin devamcýsý?
Babasý neyin devamcýsýydý? Bu
adamlar ve etraflarýnda biriken
yeni muhafazakârlar nereden
türediler?
Sadece bu sorulara yanýt vermek
için deðil, bugün dünyanýn süper
gücü olan ABD'nin, Colombo'dan
bu yana, kýtanýn keþfinden bugüne
kadar geçirdiði evrimi anlamak için
Howard Zinn'in çalýþmasý
olaðanüstü bir hazine gibi.
Kitabýn önemi, iki iþlevi birden

kurban ya da ikisi birden
olarak gösteriliyor.
Film politik olarak o
kadar kaba ki bazen
dürüst de deðil. Filmin
baþýnda Ýsrail baþkaný
Golda Meir ile Mossad
suikat takýmýnýn lideri
Avner arasýnda bir konuþma var.
Meir Filistinlileri kast
ederek baðýra çaðýra “bu
manyaklarýn nereden
geldiðini bilmiyorum”
diyor. Oysa nereden
geldiklerini tabii ki biliyor.
Onun kuþaðýnýn Siyonist
liderleri baþarýlý bir
biçimde Filistinlileri
topraklarýndan kovarak
Ýsrail’i oluþturdular ama
tarihten silip atamadýlar.
Aslýnda Meir “Filistinli
diye birþey yok ki” diyor.
Bu o sýrada siyonistlerin
baþlýca argümanlarýndan
birisi.
Yerlerinden kovulan
Filistinlilerin çoðu Ýsrail’in
Ürdün hududuna
sürüldüler. 1970’de bu
Filistinlilerin onbinlercesi

Ýsrail yanlýsý Ürdün kralý
Hüseyin’e karþý ayaklandýlar.
O yýl Eylül ayýnda Ýsrail
baþbakaný Meir’in ve
Amerika’nýn desteði ile
Kral Hüseyin Filistin
ayaklanmasýný bastýrdý ve
büyük bir katliam gerçekleþtirdi. Kara Eylül
bukatliamýn intikamýný
almak için kuruldu. Evet,
Golda Meir bu olayýn
aslýný bütün ayrýntýsý ile
biliyordu.
Kara Eylül örgütünün
hala yaþamayý baþaran v e
kaçak yaþayan
üyelerinden Muhammed
Davud Spielberg’e haber
yollayarak görüþmek istediðini söyledi.
Spielberg bu öneriyi reddetti. Eðer bir “terörist”
ile görüþmüþ olsaydý filmi
ulaþmak istediði seyirci
açýsýndan bütün itibarýný
kaybedecekti.
Ama tam da bu olay
ezenin sorunlu bilincini
ve ezilenin hala sessiz
kalmak zorunda oluþunu
göstermiyor mu?

Amerika Birleþik Devletleri halklarýnýn tarihi
ayný anda görmesinde yatýyor.
Biryandan ABD egemen sýnýfýnýn
oluþumu anlatýlýyor. Ama ayný
anda ABD küresel kapitalizmin
efendisi durumuna gelirken,
gerçekten de ABD halklarýnýn
mücadelesi ayný anda ve çok renkli
bir dille anlatýlýyor.
Bir yandan resmi tarihin anlattýðý
kahramanlarýn ellerinin ne kadar
kanlý olduðunun altý çizilirken,
ayný anda, Amerika'nýn gerçek
sahiplerinin, Afrika'dan kopartýlýp
köleleþtirilen insanlarýn, beyaz yoksullarýn, iþçi sýnýfýnýn, sosyalistlerin,
kadýnlarýn, lezbiyenlerin acýlarý ve
mücadeleleri de çok öðretici bir
biçimde gösteriliyor.
En umutsuz görünen durumlarda
bile ezilenlerin verdiði mücade-

lenin öneminin anlatýldýðý bölümler
çok çarpýcý. Yoksul beyazlarýn,
yerlilerin ve Afrika kökenli
Amerikalýlarýn mücadeleleri,
eylemlerini birleþtirmek için gösterdikleri kahramanlýklar ABD'nin tarihine baþka bir açýdan ýþýk tutuyor.
Kitabý okuduðumda
düþündüðüm tek þey, bu kitabýn
bir baþucu kitabý olduðu ve sadece
ABD'nin tarihini deðil, bugünü
anlamak için, ABD uygarlýðýnýn
kökenlerini anlamak ve tarihin
sýnýflar mücadelesi tarihi olduðunu
bir kez daha kavramak için mutlaka okunmasý gerek bir eser
olduðuydu.
Amerika Birleþik Devletleri halklarýnýn
tarihi, Howard Zinn, Ýmge Kitabevi

Annie Proulx’un kýsa hikayesi temelinde yazýlan bu
filmde iki eþcinsel erkek kendilerini toplumun baskýsýndan kurtarabilmek için alternatif bir alan buluyorlar.
Tekaslý Jack (Jake Gyllenhaal) ve Wyoming’li Ennis
(Heath Ledger) peþ parasýz iki kovboydur ve ilk kez
Brokeback daðlarýnda koyun otlattýklarý sýrada
karþýlaþýrlar.
Önce daðýn tepesinde, zor koþullarda ve bütün gözlerden uzakta iliþkilerinin nasýl geliþtiðini izliyoruz.
Sonunda ateþin baþýnda bir þiþe viski içtikten sonra
çadýrý da paylaþýrlar. Ardýndan romantik bir yaz geçirirler.
Sonra ikiside evlenirler, çocuklarý olur. Aradan dört yýl
geçer ve birgün Ennis Jack’dan bir kart alýr, “buluþalým”
der Jack.
Gene daða giderler ve eski iliþkilerine devam ederler.
Bu kez balýkçýlýk yapmak için daða giderler. Daðýn
muhteþem havasý þehirde yaþadýklarý kapalý ortam ile
tezat içindedir.
Jack ve Ennis’in cinsel özgürlükleri 1960’larýn cinsel
devriminin etkisi ile geliþmez. Çevrelerindeki dünya
deðiþmektedir ama onlarýn küçük kasabalarý deðiþmez.
Brokeback Daðý eþcinsellik gibi “tehlikeli” bir konuyu
oldukça cesur bir biçimde ele alan çok istisnai bir
Hollywood filmi.

Kar ve kaplan
Roberto Benigni hem yönettiði hem de baþrolünü
oynadýðý bu filmde bir yandan korkunç bir trajedinin
ortasýnda ki bir romantiði anlatýyor.
Attilio (Benigni) sevdiði kadýnýn peþinden iþgal altýndaki Baðdat’a gidiyor. Saf, dünyada neler olduðunu
bilmeyecek, Baðdat’ýn igal altýnda olduðunu bilmeyecek
kadar saf bir adam. Sadece þiirle ve aiký ile ilgileniyor.
Baðdat’ta dünyanýn kaç bucak olduðunu film boyunca
izliyoruz. Ýþgalin çirkinliði bütün filmi dolduruyor.
Hastanelerde ilaç yok. Saðlýk sistemi çökmüþ.
Yollar kapalý. Amerikan askerleri bir haydut gibi
davranýyorlar. Ölüm her tarafta.
Üstelik Baðdat sadece iþgalle birlikte deðil, çok daha
önceden derin bir karanlýða düþmüþ Ambargo yüzbinlerce Iraklý çocuðun ölmesine neden olmuþ.
Kar ve Kaplan yumuþak ve hoþ bir film ama bu film
boyunca Irak’ta yaþananlarý çok canlý bir biçimde izleyebilirsiniz.
Kar ve Kaplan
Yönetmen: Roberto Benigni, Oynayanlar: Roberto Benigni,
Nicoletta Braschi, Jean Reno
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Pakistan

ABD'nin
saldýrýsý
insanlýk
suçudur
BAK’ýn ABD’nin Pakistan’a
saldýrýsý üzerine yaptýðý basýn
açýklmasý:
Bush'un ekonomik ve askeri
gücüne dayanarak küresel bir
kabadayý gibi hareket etmeye hakký yoktur. ABD
saldýrganlýðý dünya barýþýnýn
önündeki en büyük engeldir.
ABD, Afganistan ve Irak'ta
onbinlerce askeriyle hala
savaþýyor, Ýran ve Suriye'yi
askeri müdahaleyle tehdit
ediyor ve caný istediði zaman
istediði ülkede yerleþim yerlerini bombalayýp sivilleri
öldürüyor.
Dünyayý kanlý bir týmarhaneye çevirmeye çalýþan Bush
ve onun haydut çetesini durdurmak, bizim elimizde.
Tüm dünyanýn savaþ karþýtlarýnýn ellerinde. Dünyanýn
gözden ýrak köþelerinde her
gün üzerlerine ölüm
yaðdýrýlan insanlarýn tek
umudu savaþ ve iþgal karþýtlarýnýn mücadelesidir.
ABD'nin ve Bush yönetiminin cinayetlerine sessiz
kalmayalým.
Pakistan'da yapýlan ABD
bombalamasý, açýk bir insanlýk suçudur.
Sivillere karþý yapýlan bu
alçakça saldýrýyý kýnýyor,
suçlularýn yargýlanmasýný
talep ediyoruz.

Kürdistan'ýn
Orhan Pamuk vakasý
Kemal Seyit Kadir bir
Kürt gazetecisi. Irak
Kürdistan'ýnda ABD'nin
desteklediði hükümeti
eleþtirdiði için 30 yýl
hapse mahkûm edildi.
Bush ve Blair sürekli
olarak Kürdistan'a özgürlük getirdiklerini söylüyorlar. Ýþte onlarýn Irak'a
getirdiði özgürlük!
Kemal Seyit Kadir KDP
lideri Mesud Barzani'yi
eleþtirdiði için 30 yýl
hapse mahkum edildi.
Viyana'da yaþayan
Kemal Seyit Kadir 2005
Ekim ayýnda Irak
Kürdistan'ýna geldi ve
burada KDP'nin gizli
polisi Parastin tarafýndan
kaçýrýldý.
Kadir kaçýrýldýðý güne
kadar Kürdistan'daki
yolsuzluklarý cesur bir
biçimde eleþtirmekteydi.
Geçen sene "Kürt partileri Irak Kürdistan'ýný
baský, hýrsýzlýk ve ciddi
hak ihlallerinin yaþandýðý
ve cinayet, iþkence, kulak
ve burun kesilmesi,
tecavüz gibi insan haklarý
ihlallerinin bir yer hakline getirdiler." Diye
yazmýþtý.
16 Aralýk günü
Erbil'deki cezaevinden
yazdýðý mektupta "23

Ekim günü Erbil'de bir
grup silahlý adam tarafýndan gözaltýna alýndým.
Ýsmimi dahi sorulmadan,
neden gözaltýna alýndýðým, nereye götürüldüðüm söylenmeden gözaltýna alýndým. Ve þu ana
kadar hala kimin benim
gözaltýna alýnmamý istediðini bilmiyorum."
Kemal Seyit Kadir'in bir
avukat dahi tutmasýna
müsaade edilmedi ve
"Kürt ulusuna hakaret
etmek" suçundan 30 yýl
ceza verildi. Türkiye'de
de Orhan Pamuk, Hrant
Dink ve birçok baþkasýna
ayný iddia ile cezalar verilmekte.
Hapishane hücresinden
"Baský insanlýk tarihinin

baþlýca olgularýndan birisidir… ve ben þimdi hiç
bir temel hakka sahip
olmadýðým için, bu
baskýnýn küçük bir örneði
haline geldim."
Kemal Seyit Kadir þu
anda açlýk grevi yapýyor.
2003 yýlýnda ABD ve
Ýngiltere Irak'ý iþgal
ettiðinde Kadir bu iþgali
kýnayan bir yazý
yazmýþtý: "Belki de
tesadüf olarak modern
Irak tarihi baþladýðý gibi
bitti. Birinci Dünya
Savaþý bittiðinde Ýngilizler Irak'ý güneyden iþgal
etmeye baþlamýþlardý, bu
defa da Amerikalý müttefiklerinin peþinden Irak'a
gene güneyden girdiler."
"Eðer küstah bir iþgalci
gibi davranýrlarsa ve
halkýn geleneklerine ve
isteklerine saygý göstermezlerse çok kýsa zamanda Irak halkýnýn direniþi
ile karþýlaþýrlar ve 25
milyon insana hükmetmek pek de kolay bir iþ
deðil."
Ailesi Kemal Seyit
Kadir'in saðlýðýndan
endiþe ediyor
Türkiye'de ve
Kürdistan'da söz ve
düþünce özgürlüðü ortak
bir mücadeledir.

Kendin piþir, kendin ye!

Özgürlükler
için bir imza
da siz atýn
Orhan Pamuk aleyhine
açýlan dava beklendiði gibi
Adalet Bakanlýðý’n ýn
isteði ile kapatýldý.
Ne var ki Türk Ceza
yasasý’nýn 301’inci maddesinden açýlmýþ bir çok
dava devam ediyor ve
insanlar düþüncelerinden
dolayý ceza almaya devam
ediyorlar. Bu arada
301’den yeni davalar da
açýlýyor.
Orhan Pamuk davasý
üzerine bir grup yazar,
sanatçý ve sendikacýnýn
açtýðý 301’e karþý kampanya imza topluyor. kampanyada toplanan
imzalarla birlikte yakýnda
TBMM’ye 301’in kaldýrýlmasý için baþvurulacak.
301hayir.net adresine girerek kampanyaya sizde
katýlabilirsiniz.

AKP tanýtým ve medya
baþkanlýðý, "kendin yýka,
kendin yaðla" düsturuyla
hareket ediyor olsa gerek;
hükümeti tanýtan bir
kitapçýk yayýnladý.
Kitapçýðýn adý; "3 Yýlda AK
Parti Farký".
Broþürde, hükümetin
"olumlu" icraatlarý sýralanýrken; özelleþtirmelere
övgüler yaðdýrýlýyor, maaþlarýn arttýðý anlatýlýyor.
Ancak, broþürü hazýrlarken eklemeyi unuttuklarý birkaç kýsmý da biz
ekleyelim:
z Ankara-Ýstanbul arasýnda hýzlandýrýlmýþ tren adý
altýnda alt yapý hazýrlanmadan yapýlan düzenleme
sonucu; resmi rakamlara
göre 37 kiþi hayatýný kaybetti. Baþbakan, "Ulaþtýrma
Bakaný'nýn istifasý gündemde mi" sorusunu

yönelten bir gazeteciye ise;
"haddini bil" diyerek cevap
verdi.
z 2003-2005 yýllarý arasýnda Türk-iþ'in açýklamasýna
göre; 15.531 iþçi sendikalý
olduklarý gerekçesiyle iþten
çýkarýldý.
Sendikasýzlaþtýrma
operasyonunun birinci
sýrasýnda ise belediyeler
yer alýyor.
z "Ben bu ülkeyi pazarlamakla sorumluyum" diyen
Pazarlamadan sorumlu
Erdoðan'ýn baþkanlýðýndaki hükümet; Telekom,
Tüpraþ, Erdemir, Tekel
baþta olmak üzere onlarca
kamu kuruluþunu arsa
bedelinin bile altýna sermayeye sattý. Binlerce
iþçinin akýbeti belirsiz.
z En son kuþ gribi salgýný
hakkýnda, AKP hükümeti
yetkilileri; açýklamada

bulunan saðlýk görevlilerini iþgüzarlýkla suçladý.
Yeterli önlem alýnmadýðý
için hala ölümler devam
ediyor.
z AKP hükümeti,
Amerikan iþgal güçlerine
destek verdi, TBMM'de
tezkere oylamalarýný etkilemek için bin takla atýp;
onlarca görüþme yaptýysa
da baþarýlý olamadý. Yine
de yýlmadý; "ABD'nin
stratejik ortaðýz olum biz"
açýklamalarý ile ABD dýþiþleri bakaný, savunma
bakaný, bölge komutanlarý
baþta olmak üzere iþgalcilerle her fýrsatta görüþtü;
Ýncirlik Üssü'nü iþgalcilerin
hizmetine sundu. Olasý bir
Ýran veya Suriye iþgalinde
ortaðýnýn yanýnda olmak
için görüþmelere devam
ediyor.
Ersin TEK

sosyalist iþçi
ne savunuyor?
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 sistem
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 konseylerinin ve iþçi milislerinin
üzerinde yükselen tamamen
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 dayanýþma içindedir.
-Sosyalistler kadýnlarýn tam
bir sosyal, ekonomik ve politik eþitliðini savunur.
-Sosyalistler insanlarýn cin-
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sel 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 hareketlerini
desteklerler.
-Rusya deneyi göstermiþtir
ki, sosyalizm tek bir ülkede
izole olarak yaþayamaz.
Rusya, Çin, Doðu Avrupa ve
Küba sosyalist deðil, devlet
kapita-listidir.
-Sosyalistler bu ülkelerde
iþçi sýnýfýnýn iktidardaki
bürokratik egemen sýnýfa
karþý mücadelesini destekler.

Devrimci parti
-Sosyalizmin gerçekleþebilmesi için, iþçi sýnýfýnýn en
militan, en mücadeleci kesimi
devrimci sosyalist bir partide
örgütlenmelidir. Böylesi bir
parti iþçi sýnýfýnýn yýðýnsal
örgütleri ve hareketi içindeki
çalýþma ile inþa edilebilir.
-Sosyalistler pratik içinde
diðer iþçilere reformizmin iþçi
sýnýfýnýn çýkarlarýna aykýrý
olduðunu kanýtlamalýdýr.
-Bu fikirlere katýlan herkesi
devrimci bir sosyalist iþçi partisinin inþasý çalýþmasýna
omuz vermeye çaðýrýyoruz.
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Dünya Sosyal Forumu’nda en çok duyulan söz

DEVRiM

Altýncý Dünya Sosyal Forumu ve Ýkinci Güney
Amerika Forumu'nun Caracas'ta yapýlmasý
gerçekten çok iyi oldu. Latin Amerika'daki sol
partilerin baþarýsýnýn etkisiyle sosyal forumun
politik havasý oldukça radikaldi. Özellikle
Venezüella, Bolivya ve Kübalý konuþmacýlar
kendi deneyimlerinden yola çýkarak "baþka bir
dünya mümkün" sloganýnýn gerçekleþmesinin
yollarýný tartýþtýrdýlar. Caracas'ýn atmosferi ise
baþlý baþýna iyiydi. Yýllar süren askeri diktatörlükten çýkmýþ olmanýn, yeni bir sosyal
düzen kurmanýn heyecaný herkesin üstünde
var. Sokaklarda insanlar Chavez tiþörtü, þapkasý, rozeti, yaka kartýyla dolaþýyor. Caracas'in
her yeri Chavez posterleriyle dolu. Sokakta
Chavez adýný duyan herkes gülümsemeye ve
bir þeyler anlatmaya baþlýyor. Milyonlarca
yoksul için Chavez bir umut. Yoksullara toprak
ve ev verme projeleri büyük destek buluyor.
Saðlýk ve eðitim alanýndaki reformlar durumu
önemli ölçüde düzeltmiþ. Ancak özellikle orta
sýnýf ve büyük burjuvazi Chavez düþmanlýðý
yapýyor. Pazar günü Chavez karþýtý gösteriye
10-20 bin arasý insan katýlmýþ. Bazý yoksullar
ve iþçiler de reformlarýn istedikleri hýzda olmamasýndan ve ortalýðýn militarize olmasýndan
þikâyetçiler. Ama bunlar küçük bir azýnlýk.
Büyük çoðunluk Chavez'i destekliyor. Seçimde
Chavez'i sekiz öðretmen sendikasýndan
sadece biri desteklerken, þimdi desteklemeyen sadece bir tanesi. Chavez için 10 milyon oy kampanyasý oldukça iyi gidiyor. Bütün
bu iþaretler normal demokrasi koþullarýnda
Chavez'in 2012 yýlýna kadar yönetimde kalacaðýný gösteriyor. Halkýn en büyük korkusu
bürokrasinin veya burjuvazinin Chavezi ikna
etmesi ve Chavez'in halka sýrtýný dönmesi.
Ancak bu yakýn zamanda uzak bir ihtimal gibi
gözüküyor. Bolivar meydaný trafiðe kapatýlmýþ
ve rengarenk stantlar, müzik gösterileri ve
politik tartýþmalarla dolu.
Forum süreçlerinin siyasi partilerden baðýmsýz olmasý gerektiði ilkesi burada hiçbir anlam
ifade etmiyor. Burasý yeni Latin Amerika politikasýnýn zaferinin kutlandýðý bir festival
görünümünde. Chavez veya Bolivar devriminden bahseden herkes alkýþlanýyor.
Kübalý konuþmacýlar her platformda söz alýyor ve dakikalarca sloganlarla dinleniyorlar.
Morales'ten bahsedildiðinde ise Forumcular
neredeyse kendilerini kaybediyorlar. Ancak
yeni politikanýn nasýl tanýmlanacaðý konusunda farklýlýklar ve gerilimler var. Bazýlarý bu
politik harekete Brezilya ve Arjantin'i de katýyor ama diðerleri karþý çýkýyor. Özellikle
Haiti'den Brezilyalý askerlerin bir an önce çekilmesi gerektiðine iliþkin pek çok konuþma
yapýlýyor.
Tüm toplantýlarda Latin Amerika'da olanlar
büyük bir þevkle anlatýlýyor. Amerikan üslerine
karþý kampanyalar, kooperatifler, sendika
hareketleri, saðlýk ve eðitim alanýndaki
reformlar saatlerce dinleyici buluyor. Herkes
durumun öneminin farkýnda, bundan sonra
daha ileri nasýl gidiliyor tartýþmalarý yapýlýyor.
Avrupa'dan gelenler bile þimdi Latin Amerika

zamaný diyorlar.
Sosyal Forum Asya'da veya baþka bir yerde
de olsa ana gündem Latin Amerika olmalýydý
diyenler bile var. Herkes bu yeni politik dönemi tartýþmak, deneyimleri dinlemek istiyor.
Toplantýlar giren çýkan binlerce insanla dolu.
Çarþamba günü yapýlan yaklaþýk 100 bin
kiþinin katýldýðý yürüyüþ ayný havayý yansýtýyordu. Savaþ karþýtý pankartlar taþýyan onlarca
kampanya, Latin Amerika kadýnlarýnýn dünyayý
deðiþtirecek güçte olduðunu haykýran binlerce
kadýn, baþka bir dünya mümkün diyen binlerce öðrenci, sömürgecilikten imanlarý
gevremiþ ülkelerin beraber Amerika'ya ve
emperyalizme baþkaldýrmasý gerektiðini
haykýran on binlerce Latin Amerikalý, özgürlük
isteyen yüzlerce Filistinli, kendi kültürlerini
yaþatmak isteyen binlerce yerli, topraklarýndan zorla koparýlmýþ binlerce köylü, doðru
dürüst sosyal haklar elde edememiþ iþçiler
ayný sloganda birleþiyor: "El Pueblo unido,
Jamas sera vencido " (Birleþen halklar
yenilmezler). Ýkinci en çok atýlan slogan "Viva
Chavez, Morales" idi.
Halkýn bu iki lidere duyduðu güven inanýlmaz. Ardýndan, tabi ki Castro ve Bachelet,
geliyor. Toplantýlarda ikinci en çok vurgulanan
ve alkýþ alan konuþmalar savaþ ve Irak iþgali
ve bunlara karþý mücadeleyi anlatan konuþmalar oldu. Amerikan savaþ karþýtý hareketten
Cindy Sheehan burada büyük ilgi gördü, kendisinden imza isteyenler bile var. Yirmi kiþi ile
baþlayan savaþ karþýtý gösteri on dakikada
200 kiþiye ulaþýyor. Son dakikada duyurusu
yapýlan, programa bile girmeyen savaþ karþýtý
toplantý 200 kiþi ile toplanýyor.
Üç günlük deneyim gösterdi ki Dünya Sosyal
Forumu üçe bölünse de ayný güce hâlâ sahip.
"Neoliberalizme, savaþa ve emperyalizme
karþý" hâlâ söyleyecek çok þeyimiz var.
Burjuvazi Davos'ta 2006 yýlýnda neo liberal
programýný, savaþ politikalarýný ve saldýrýlarýný
nasýl yaygýnlaþtýracaðýný tartýþýrken, biz Mali,
Venezüella ve Pakistan'da bunlarý nasýl durduracaðýmýzý tartýþtýk. Latin Amerika'nýn, 15
Þubat 2003 ve diðer tüm savaþ karþýtý gösterilerin, Avrupa'daki "AB'ye hayýr" kampanyalarýnýn ve seçimlerdeki sol partilerin
kazandýðý oylarýn bize verdiði güçle 2006'yý da
bizim yýlýmýz yapacaðýz.
Þimdiden onlarca büyük kampanya
saldýrýlarý püskürtmek, hýzlarýný kesmek için
devam ediyor. 18-19 Mart'ta tüm dünyada yüz
binler Irak iþgali ve savaþlara karþý sokakta
olacak, bu sene Rusya'da yapýlacak G 8 zirvesine karþý gösteriler olacak, Dünya Ticaret
Örgütü, IMF ve Dünya Bankasý toplantýlarýný
iyice izole yerlerde yapsalar da küreselleþme
karþýtlarýndan kurtulamayacaklar, iklimi
dünyayý mahvedecek þekilde deðiþtirenler
toplantýlarýnda çevrecilerin baskýsýný hissedecekler. Dünyanýn efendilerine kötü bir haberimiz var: Ýkinci süper güç büyüyor…
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