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23 Ekim 1956 günü "kahrolsun
Stalin heykelleri", "Sovyet askerleri
evinize dönün, Stalin'in heykelini de
alýn" sloganlarý ve bir dizi marþýn
yanýnda enternasyonal marþýný da
okuyarak yürüyüþe geçtiler.

ssaayyffaa::  1122

Ýþkence  ve
iþgale  karþý
mücadele

Irak'tan her gün yeni
bir iþkence skandalý
haberi geliyor. Ýngiliz
askerlerinin Irak'lý genç-
leri nasýl dövdüklerini
gösteren video kaydýn-
dan hemen sonra Ebu
Garaib'de Amerikalý
askerlerin akýl almaz
iþkenceleri açýða çýktý.

Diðer taraftan ise artýk
Birleþmiþ Milletler yetk-
ilileri bile
Guantanama'da olan-
larýkabul edilemez
buluyor ve ABD'ye bu
iþkence merkezini daðýt-
masý çaðrýsý yapýyor.

Ýþkence ABD için yeni
bir þey deðil. Ýnsanlýk
ABD'nin ve onun
desteklediði askeri
rejimlerin dünyanýn
dört bir yanýnda neler
yaptýðýný çok canlý bir
biçimde hatýrlýyor.

Türkiye'de de 12 Eylül
iþkencecilerinin arkasýn-
da ABD vardý. Aynen
Latin Amerika'da
olduðu gibi.

Bugün iþkenceye karþý
mücadele emperyalizme
ve somut olarak da
Irak'ýn iþgaline karþý
mücadele olmak zorun-
da. Daha da somut
olarak 18 Mart'ta bütün
dünya ile birlikte  iþgale
karþý çýkmalýyýz.

DDüüþþüünnccee  öözzggüürrllüüððüü  mmüü

Haçlý  seferi  mi?
Önce Danimarka'da bir gazetede yayýnlanan ve
Ýslam'ý bir yandan aþaðýlarken diðer yandan da tüm
Müslümanlarý terörist ve düþman olarak gösteren
karikatür giderek daha çok Avrupa gazetesinde
yayýnlandý. Bu gazeteler içinde Le Monde, Die
tageszeitung gibi solda yer alan gazeteler de var.

Avrupa'da kimileri Ýslama hakareti "düþünce özgür-
lüðü" ve "hoþgörü"  olarak tanýmlamaya çalýþýyor.
Oysa söz konusu olan bütünüyle ýrkçýlýk.
Düþünce özgürlüðü insanlýða hakaret etmeyen,
düþünceler için mümkündür. Irkçýlýk ise bütün
insanlýða karþýdýr.

Karikatür krizini çeþitli
Müslüman ülkelerden
haklý yoðun bir tepki
geliyor. Çeþitli ülkelerde
gerçekleþen gösterilerde
bazý büyük elçiliklerde
yakýldý. Bu gösterilerde
çok sayýda insan da
yaþamýný yitirdi.

Þimdi bazýlarý gösterici-
lerin þiddet kullanmasýný
dillerine dolamýþ durum-
dalar. Þiddet kullanýmýný
politik Ýslam'ýn vaz
geçemediði eylem biçimi
olarak gösteriyorlar.

Emperyalistler ise
bütün bu geliþmeleri
Ýran'a saldýrmanýn ön

hazýrlýðý olarak kulla-
nýyor.

Bu arada Ýran yönetimi
ise yaptýðý bir dizi hatalý
çýkýþla emperyalistlerin
yaratmaya çalýþtýðý orta-
ma katkýda bulunuyor

Þimdi görev anti-
emperyalist mücadeleyi
yükseltmektir.

DDüüþþüünncceenniinn  kkaarriikkaattüürrüü
ssaayyffaa::  88-99

-2288  ÞÞuubbaatt  öörrnneeððii
-  ÝÝrraann  ddooððrruu  mmuu  yyaappýýyyoorr??

-  TTeerröörriizzmm  eeffssaanneessii
-  FFaaþþiizzmmiinn  ffaarrkkýý
-  1111  EEyyllüüll  eettkkiissii

-  TTaayyyyiipp’’iinn  ddeemmookkrraassiissii

26  Nisan: Çernobil  felaketinin  20.  yýldönümü

NNÜÜKKLLEEEERR  TTEEHHDDÝÝTT  KKAAPPIIMMIIZZDDAA

ÝÝþþggaallee  kkaarrþþýý  kküürreesseell  eeyylleemm
18 Mart günü dünyanýn birçok ülkesinde,
yüzlerce kentte ABD ve müttefiklerinin
Irak’ta sürdürdükleri iþgale karþý gösteriler
olacak.
Çeþitli uluslararasý platformlar 18 Mart gös-

terisi için çaðrýlar yaptýlar. Bu çaðrýlardan
birisi de Venezüella’dan, Baþkan Chavez’den
geldi.

DDüünnyyaa  SSoossyyaall  FFoorruummuu’’nnuunn  ççaaððrrýýssýý  iiççiinn
bbaakkýýnnýýzz::  SSaayyffaa  1155

Fransa’da
yeni  liberalizme
karþý  birlik
Geçen salý günü 400 bin
kiþi saðcý hükümetin
gençler için hazýrladýðý
yeni liberal tedbirlere
karþý yürüdü.

Sayfa: 5

Nükleer  tehdit
kapýmýzda

Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakaný HHiillmmii  GGüülleerr, 15
Þubat günü, Ýstanbul
Teknik Üniversitesi Enerji
Entitüsü’nde bir konuþma
yaptý. Bakan konuþmasýn-
da “Nükleer enerji kalkýn-
mada bir eþiktir. Türkiye
kalkýnmada ilk ona girmek
istiyorsa mutlaka nükleer
enerjiye geçmek zorun-
dadýr” dedi. 

Sayfa: 4

Ýran’da  otobüs
iþçileri  grevde

Tahran’daki cesur bir
grev bütün dünyanýn ilgisi-
ni çekiyor.

Tahran Birleþik Otobüs
Þirketi’nde (Þarekat-e
Vahed) çalýþan iþçiler
hükümet tarafýndan grevi
durdurmak için tutukla-
narak meþhur Evin
Hapishanesi’ne yollandýlar.

Sayfa: 5

Amerika’nýn  savaþ
maliyeti  artýyor

Geçtiðimiz günlerde
Bush yönetimi yeni bütçe
önerisini yaptý. ABD'nin
askeri harcamalarý 439
milyar 300 milyon dolara
ulaþýyor. Bu hem Ameri-
ka için hem de dünya için
bir rekor. Zaten ABD'nin
askeri harcamalarý dünya
sýralamasýnda kendisin-
den sonra gelen 15
ülkenin toplamýna eþit.

Sayfa:  3
sayfa: 4
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Diyarbakýr'ýn Kulp
ilçesindeki toplu mezarda
bulunan kemiklerin 13 yýl
önce bölgede gerçekleþtir-
ilen operasyon sýrasýnda
kaybolan 11 köylüye ait
olduðu kesinleþti. Adli Týp
Kurumu köylülerin 'ateþli
silahla öldürme ve yakýl-
ma' sonucu öldüklerini
açýkladý. DNA testi sonucu
soruþturmayý yürüten
Kulp Baþsavcýlýðý'na gön-
derildi. Kulp Cumhuriyet
Savcýlýðý'nýn ilçede görev
yapan dönemin üst düzey
askeri yetkililerinin ifade-
sine baþvurabileceði
bildirildi.

Arazide yaðmur ve heye-
lan sonucu açýða çýkan
toplu mezarý rastlantý eseri
bulan köylüler, 2004 yýlýn-
da Ýnsan Haklarý
Derneði'ne baþvurmuþtu.
Toplu mezarla ilgili soruþ-
turma baþlatan Kulp
Cumhuriyet Savcýlýðý,
kemiklerin kime ait
olduðunun belgelenmesi

için, 2004 yýlýnda Adli Týp
Kurumu'na gönderdi. Bir
buçuk yýl süren ve baþtan
savma bir biçimde yapýlan
incelemenin ardýndan, 11
köylünün 2'sinin kimliði
yine de tespit edildi. 

Asker ve polisin bütün
engellemelerine,
mahkemelerin bütün ayak
sürçmelerine ve Adli Týp
Kurumu'nun baþtan savma
tutumlarýna raðmen
gerçekler gizlenemedi. 

Ancak savcýlýðýn, olayda
parmaðý bulunan Bolu Tu-
gayý ya da komutanlýðýný
yapan general Yavuz Er-
türk hakkýnda soruþturma
baþlatacaðýna güvenmek
için ortada bir neden yok. 

Daha önce de, JÝTEM iti-
rafçýsý Abdülkadir Aygan,
bir grup JÝTEM tetikçisiyle
beraber 10 Haziran 1994'te
kaçýrýp iþkenceyle katlet-
tikleri ve cesedini
Silopi'nin Körtük (Çukur-
ca) mezrasý Bozamir Deresi
kenarýnda yakarak

gömdüklerini söylediði
Murat Aslan'ýn kemikleri
10 yýl sonra bulunmuþtu.
Yapýlan DNA testi de
bulunan cansýz bedenin
Aslan'a ait olduðunu
kanýtladý. ÝHD, konuyla
ilgili dönemin OHAL
Valisi Hayri Kozakçýoðlu
ve Ünal Erkan ile jandar-
ma yetkililerinin de
aralarýnda bulunduðu 30
kiþi hakkýnda suç duyu-
rusunda bulundu. Ama bir
soruþturma açýlmadý. 

Yine, Aygan'ýn açýkladýðý
bir baþka toplu mezarda
da iki kiþinin cesedi çýk-
mýþtý. Mahkemeler bu
konuyla ilgili de bir soruþ-
turma açmamýþtý. 

Devletin bu katliamlarýna
dur demenin ve sorumlu-
larý yargýlatýp cezalandýr-
manýn yolu bu gibi olay-
larýn üzerine cesaretle git-
mekten geçiyor. Kayýp
yakýnlarýný yalnýz býrakma-
mak, onlarýn Kürt illerinde
yürüttükleri demokrasi

mücadelesine bulunduðu-
muz her alandan destek
vermek gerek. Sosyalist
Ýþçi gazetesi tüm barýþ ve
demokrasi güçlerini kayýp
yakýnlarýnýn mücadelesine
destek vermeye çaðýrýyor.

Bu arada, Kayýplara Karþý
Uluslararasý Komite
(ICAD) 16-20 Mayýs 2006
tarihinde Diyarbakýr'da 5.
Uluslararasý Gözaltýnda
Kayýplar Kurultayý'ný
gerçekleþtireceðini açýk-
ladý. Kürt kayýp yakýn-
larýnýn mücadelesi sonucu
kurulan Yakýnlarýný
Kaybeden Ailelerle
Yardýmlaþma ve
Dayanýþma Derneði
(YAKAY-DER) ile birlikte
yapýlacak kurultayda,
"Toplu mezarlar açýlsýn,
1000 operasyon açýklan-
sýn", "Susurluk'tan
Þemdinli'ye failleri biliy-
oruz. Kaybedenler
yargýlansýn" talebini dile
getirecekleri açýklamasý
yapýldý.

Mal  beyaný:  

Çalýnan  emeðin
dökümü

Baþka mevzu bulamayan
CHP'nin salvolarýyla
baþlayan mal beyaný tartýþ-
masý aslýnda tek bir þeyin
kanýtý: kapitalist sistemdeki
çürümüþlüðün boyutlarý. Bu
piyasa sisteminde 'malý'
sadece patronlar götürmüy-
or. Onlarýn iþçinin artý
deðerini sömürmek yoluyla
yaptýðý soygun bilimsel
olarak da kanýtlanabiliyor.
Ama sýrtýmýzdan kan
emerek beslenenler patron-
larla sýnýrlý deðil ki! 

Halktan oy toplayarak
tepemize çöreklenen burju-
va siyasetçileri de iktidara
gelir gelmez soyguna
baþlýyorlar. Boþuna deðil
milletvekili adayý olabilmek
için akýtýlan yüz milyarlar.
Nasýl olsa iktidar koltuklarý-
na bir kez kurulunca kat be
kat fazlasýyla geri alacaklar
yatýrdýklarýný.

Mal beyanýnda bulunma
ýsrarýna uzun süre direnen
Maliye Bakaný Unakýtan ve
Baþbakan Erdoðan'ýn açýk-
ladýklarý mallar dudaklarý
uçuklatacak nitelikte. Üste-
lik cumhuriyet tarihinin
gördüðü en küstah ve ter-
biyesiz dile sahip kabine
üyeleri mallarýný piþkin
piþkin savunmaktan da çek-
inmiyorlar.

Her hal ve hareketiyle
kendi kendini harcamaya
meraklý görünen Unakýtan
kaçak villalar için "parasýný
verdim aldým, kaçaksa
kaçak; herkesinki kaçak
deðil mi?" diyebiliyor.
Çýkarýlan bir kanunla bütün
yumurta kullanan
imalathanelerin mecburi
müþterisi olduðu pastörize
yumurta þirketinin parasýnýn
nereden geldiði belli deðil.
Bandýrma'daki þirketlerinin
atýklarý gölü kirletiyormuþ,
ne gam. Baþbakan 'esraren-
giz' servetini oðlunun
düðününde 'eþin-dostun
taktýðý takýlar'la açýklaya-
biliyor. Baþbakan ayrýca
sevgili Maliye Bakaný'na
çok babacan davranýyor.
Týpký bir zamanlar, Cavit
Çaðlar'ýn aleniyet kazanmýþ
hýrsýzlýklarýna ve kirli iliþki-
lerine "aile fotoðrafý"yla
dokunulmazlýk kazandýr-
maya çalýþan Demirel gibi.
Unakýtan, hakkýnda verilen
gensoru önergesi karþýsýn-
da "içim rahat" diyor ve
mecliste göðsünü gere gere
oturuyor. Nasýlsa Baþbakaný
onu kollayacak; nasýlsa soy-
guncu arkadaþlarý gensoru-
nun görüþülmesini,, meclis-
teki oy çokluklarýyla önleye-
cekler. Öyle adam harca-
maya baþlayýnca bunun
sonu gelmez; sýra size de
gelebilir.

Baykal'ýn onlardan aþaðý
kalýr yaný yok. Onun da ruh-
satsýz bir dairesi var. Ýþ
Bankasý hisseleri birden
görünmez oluyor.
'Atatürk'ün mirasý' yalanýna
sýðýnarak servetini gizleye-
biliyor.

Ama biliyoruz ki
Unakýtan'ýn ne kaçak vil-
lalarý, ne pastörize yumur-

tasý, ne tavuklarý, ne de
mýsýrlarý yenidir. Kapitalist
sistem var olduðu sürece
onun iktidara getirdiði poli-
tikacýlarýn bu kirli servetleri
de var olacaktýr. Daha önce
iktidara gelmiþ ANAP, MHP,
DSP, DYP, RP… gibi parti-
lerin lider kadrolarýnýn yol-
suzluk, rüþvet ve haksýz
kazanç konularýnda hak-
larýnda ayyuka çýkan
þaibeleri hatýrlayalým.
Hiçbiri bu soygundan arýn-
mýþ deðil. Çünkü soygunu
yaratan onlar deðil, bu soy-
guncularý da yaratan ser-
maye iktidarýdýr. Büyük ser-
mayenin zaman zaman yol-
suzluðun önlenmesi yolun-
da yaptýðý çaðrýlar da kendi
kârlarýndan eksilen paralara
yakýlan aðýtlardan baþka bir
þey deðildir.

Aþaðýda, Türkiye
Cumhuriyeti'nin kurucusu
Mustafa Kemal Atatürk'ün
servetinin bir bölümünden
CHP'ye baðýþladýðý mallarýn
bir bölümünün 'beyaný'
bulunuyor. Bu dökümü,
kendisinin basit bir çiftçi
ailesinden geldiðini, asker
maaþýyla geçinirken
Osmanlý sarayýndan ayrýlýn-
ca bu maaþýn da kesildiðini
ve 'vataný kurtarmak için'
her þeyini feda ettiðini bir
an bile akýldan çýkarmadan
okumanýz önerilir. Belki
Atatürk'ün izinden giden-
lerin mal beyaný daha iyi bir
anlam kazanýr. Buyurun lis-
temize:

Ankara'da Ulus Matbaasý
ve çevresindeki bütün bina
ve arsalar,

1 milyon 664 bin nakit
(sene 1938),

154 bin dönüm arazi,
45 daire,
7 aðýl,
6 mandýra,
8 ahýr,
7 ambar,
4 samanlýk,
6 hangar,
4 lokanta ve gazino,
2 fýrýn,
2 sera,
1 bira fabrikasý,
1 malt fabrikasý,
1 buz fabrikasý,
1 gazoz fabrikasý,
1 tarým aletleri fabrikasý,
2 pastörize süt fabrikasý,
2 yoðurt imalathanesi,
16 traktör,
13 biçerdöðer,
5 kamyon,
2 otomobil,
19 araba, 
1 deniz motoru,
13 bin koyun,
443 sýðýr,
69 at ve
2450 tavuk

Kulp'taki toplu mezar

Kayýplar deðil, kaybedenler açýklansýn

Maliye Bakaný Kemal
Unakýtan ile son günlerin
popüler mevzuu mal var-
lýklarýnýn açýklanmasý
konusunda ropörtaj yaptýk..

Zýrrrrrn… zýrrrrrnn... zýr-
rrrnn…

SSeekkrreetteerr:: Maliye Bakaný
KKeemmaall  UUnnaakkýýttaann'ýn ofisi.
Nasýl yardýmcý olabilirim?

GGaazzeetteeccii:: Ýyi günler
hanýmefendi. HHaallkkýýnn  GGöözzüü
gazetesinden arýyorum.
Sayýn bakanýmýzla kýsa bir
görüþme yapmak istiyoruz.

SSeekkrreetteerr:: Konu neydi
efendim?

GGaazzeetteeccii:: Mal beyaný
hakkýnda.

SS:: Sayýn bakan þu an
toplantýda. Daha sonra
arayýn.

GG:: Kendisi hakkýnda
önemli bilgilere ulaþtýk.
Eminim sayýn bakan da
duymak isteyecektir.

SS:: Bi saniye bakiim,
toplantý bitmiþ mi..

MMaalliiyyee  BBaakkaannýý:: Buyrun
sayýn basýn mensubu.
Neymiþ ulaþtýðýnýz 'çok
önemli bilgiler'?

GG:: Sayýn bakaným, kabin-
eniz son günlerde mal
beyanýnda bulunmama
ýsrarýyla gündemde.
Maliyeden sorumlu bakan
olarak, halka örnek olmak
için, siz mal beyanýnda
bulunacak mýsýnýz?
Kamuoyu merak içinde
efendim.

MMaalliiyyee  BBaakkaannýý:: Bu mu
ulaþtýðýn 'çok önemli bilgi'?
Kamuoyunun baþka iþi yok
mu kardeþim!? Hem sen
nerden biliyosun kamuoyu-
nun  neyi merak ettiðini?
Kamuoyu þu aralar PPoollaatt
AAlleemmddaarr'ýn Irak'ta kaç kelle
aldýðýyla meþgul ne güzel.
Uyandýrma kerizi bulandýr-
ma denizi.

GG:: Nasýl? Son cümleyi ala-
madým efendim.

MMBB:: Benim denize nazýr

iki kulübeciðim var Çamlýca
sýrtlarýnda diyorum. "Çam-
lýcaa yolunda, aþýðýýý kolun-
da, iþleri yoluundaa"

GG:: Biz de o konuya
gelmek istiyorduk zaten.
Ýsabet oldu. 

MMBB:: Tühhuððhark!!
GG:: Nasý efenim?
MMBB:: Bu ara biraz üþüt-

müþüm de üzerinize afiyet.
Malum balgam yapýyor.
Onu þeettim.

GG:: Efendim, Çamlýca'daki
villalarýnýz için imar iznini
%6'dan %15'e çýkardýnýz.
Bundan böyle yasalar kiþi-
lerin menfaatine göre mi
çýkacak acaba?

MMBB:: Ne alakasý var
kardeþim! Biz bütün mil-
letimiz faydalansýn istedik.
Herkesin evi  geniþlesin,
millet ferah ferah otursun.
Hem de çoluk çocuk yer
darlýðýndan evden ayrýlmak
zorunda kalmasýn.
Geleneksel Türk mutfaðýný,
þey yani  geleneksel Türk
aile yapýsýný korumak için
ööle bi karar aldýk yani.

GG:: Sizin kulübecik
dediðiniz yerde iki tane koç
gibi villa yükseliyor ama.
Üstelik orasý SÝT alaný deðil
mi?

MMBB:: Sittir!!
GG:: Nasý yani!?
MMBB:: Doðrudur; SÝT

alanýdýr orasý diyorum.
GG:: Eeee?
MMBB:: Eee..benin! Eee, yani

benim, bu olayda bir kusu-
rum yok. Villarýmýn, yani
benim fakirhanelerin
olduðu yeri SÝT alaný  yap-
mýþlar. Baþka yer mi yok
SÝT alaný yapacak þu cennet
vatanda? Bunlar gündemi
saptýrmak için yapýlan
siyasi oyunlardýr. Biz
babalar gibi iþ yapýyoruz,
ona bakýn siz. Anket
sonuçlarýna bakýn.

GG:: Efendim mal beyanýna
dönecek olursak…

MMBB:: "Mal beyaný, mülk
beyaný, hani bunun ilk
beyaný?"

GG:: Beyanda bulunacak
mýsýnýz?

MMBB:: Deðerli basýn mensu-
plarý…

GG:: Þu an tek baþýma
karþýnýzdayým sayýn bakan.

MMBB:: Sayýn basýn mensubu;
dünya malý dünyada kalýr.
Asýl öbür taraf önemli.
Hükümet olarak bizim
alnýmýz açýk. Beyaný öteki
tarafta veririz.

GG:: Beyanda bulunmaya-
caðým diyosunuz yani?

MMBB:: Yiðidin malý meydan-
da yiðidim, beyana ne
hacet!

GG::  Bulunmayacaksýnýz?
MMBB:: Ööle bi þey demedim.
GG:: Bulunacaðým da deme-

diniz?
MMBB:: "Paranýn ne önemi

vaaar, mühim olan insan-
lýýýýk"

GG:: Sakladýðýnýz bi þey mi
var?

MMBB:: Ulan sayýn basýn
mensubu! Asabýmý bozma
benim, alýrým paçaný aþaðý!
Sana ne ulan benim malým-
dan, mülkümden!? Servet
düþmaný mýsýn sen? Mal
bulmuþ maðribi gibi ne
didikleyip duruyosun
elalemin malýný!?

GG:: Ne alakasý var sayýn
bakan? Ben gazeteciyim.
Kamuoyu sizin…

MMBB:: Tamam, tamam sakin
olalým. Konuya açýklýk
getirelim. Þimdi,
kamuoyunu ikiye ayýrmak
lazým. Þööle ki: böl
kamuoyunu ortadan
ikiye… Ne buldun?

GG::  Ne buldum?
MMBB:: Ebenin…!! Bak sakin

olalým dedikçe sen üstüme
geliyosun, olmuyo ama!
Neyse, ikiye böldük, ne
çýktý, kamu ve oy. Biz daha
çok ikinci kýsmýyla ilgileniy-
oruz bu hadisenin. Zaten

siyasi geleneðimizde de
böyledir bu. Yaa! Kamu
bize oyunu vermiþ mi, ver-
miþ. O zaman malý
götürürüz babalar gibi!

GG::  Efenim?
MMBB:: Öhhö, öhhö,

öhhömm! Soðuk algýnlýðý
malum. Ne diyodum? Ha,
konuyu maliyeye götürürüz
gerekirse. Bu maliyenin
meselesi.

GG:: Eee, zaten siz de Maliye
Bakaný deðil misiniz?

MMBB:: Ben de þimdi o
konuya açýklýk getirecektim
zati. Benim göreve baþlama
mazbatamýn yazýmýnda bir
hata olmuþ. Þöyle ki; görev
yeri kýsmýna "Maliye
Bakanlýðý" yazarken 'i'nin
üzerindeki nokta silik çýk-
mýþ, okunmuyor. Bi de 'ye'
eki ayrý yazýlmýþ yanlýþlýk-
lan. "Yanlýþlýk olduðu belli
deðil mi?" dersin sen þimdi,
çakal seniii! Acar gazeteci
hesabý ha!? Ne malýn
gözüymüþsün sen!.. Cahil
cahil konuþma. Sen daha
gençsin evladým, toysun.
Devletin resmi evraký bu,
itiraz mý etseydik yani
bunca senelik bakanlýðýn
ismine? Kendim de düzelte-
mem. Maazallah, resmi
evrakta sahtecilikten atarlar
adamý içeri. Bu yaþtan sonra
elalemin maskarasý mý olay-
dým yani? Biz de evrakýn
gereðini yerine getiriyoruz
harfiyen iþte!

GGaazzeetteeccii:: Anlaþýldý sayýn
bakan. Teþekkür ederiz.
Çok aydýnlattýnýz kamunun
oyunu.

MMaallýý  YYee  BBaakkaannýý:: Eee, boþu-
na koymadýk o ampulü
oraya. Ne zaman merakýn
kabarýrsa çekinme ara
evladým. Kemal aðabeyiniz
kurban olsun sizin gibi
kamunun oyuna! Selametle
yavrum! 

CCeennggiizz  AALLÐÐAANN

Maliye Bakaný ile bir röportaj
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Danimarka'da yayýnlanan karikatürler
hýzla Batý dünyasý ile Müslüman
Doðu'nun topyekûn karþý karþýya gelme-
sine yol açýyor. 21. yüzyýlda din savaþlarý
insana garip geliyor ama gözümüzün
önünde gerçekleþen de bu.

Liberal Batý basýný sorunu düþünce
özgürlüðü olarak görüyor. Oysa sorun
tam anlamý ile bir ýrkçýlýk sorunu. Nasýl ki
Avrupa'da Yahudilerin ya da Romanlarýn
ya da eþcinsellerin Nazi kamplarýnda
imha edilmelerini onaylayan bir karikatür
yayýnlanamazsa, nasýl ki bir siyah insaný
aþaðýlamak ýrkçýlýk olarak görülecekse
ayný þekilde Müslümanlarý peygamberi
bir terörist olarak göstererek bütünüyle
"düþman" olarak tanýmlamak da ayný
ölçüde ayrýmcý ve ýrkçýdýr.

Ne var ki liberallerin yaný sýra solda da
benzer bir tutum var. Almanya'da
Yeþillerin alternatif günlük gazetesi die
Tageszeitung'da Ýran'ý terörist olarak
tanýmlamakta bir sorun görmedi. Üstelik
özür dilemek bile istemiyor. Fransa'da ve
baþka ülkelerde solcularýn bir kýsmý
sorunu düþünce özgürlüðü olarak görüy-
or ve insanlýðýn Müslüman kesimlerini
düþman olarak tanýmlanmasýndan rahat-
sýz olmuyor. Ve tabii Fransa'nýn
Müslüman gençleri sokaklara çýkýnca da
rahatsýz oluyor ve "daha fazla polisiye
tedbir" istiyor.

Türkiye'de karikatür sorununu düþünce
özgürlüðü olarak gören çýkmadý. Çünkü
bu pek o kadar kolay deðil ama sol bu
konuda asýl olarak sesiz kalmayý tercih
ediyor. Ama bu arada bazý sol örgütler
Ýslamcý Özgür Der'le yan yana olmamak
için ortak 1 Mart gösterisine katýlmama
kararý aldýlar. Türkiye'de Özgür-Der ile
yan yana durmayan uluslararasý platfor-
mda da Irak direniþi ve Ýran ile yan yana
duramaz. 

Aslýnda onlarýn tutumu karikatür olayýný
düþünce özgürlüðü olarak görenlerden
çok farklý deðil. Liberal Türk aydýnlarý
gibi onlarda da Ýslamafobia var.

Bugün dünyada en önemli politik sorun
Bush yönetiminin baþlattýðý "terörizme
karþý savaþ"týr.  Burada saf tutmak son
derece önemli.

Dün Irak ve yarýn büyük olasýlýkla Ýran.
Daha þimdiden Ýran'a saldýrmanýn hazýr-

lýklarýna baþlandý ve bu saldýrýnýn meþru-
laþtýrýlmasýnýn en önemli iki dayanaðý
var: Ýran'ýn nükleer silah yapmasý tehdidi
fakat ondan daha önemli olan gösterme-
lik neden ise Ýran'ýn baþýnda bulunan
Ýslamcý yönetimdir. Ýran Ýslam rejiminin
vahim yanlarý ortada ama karþýmýzdaki
düþman Amerikan emperyalizmi. Ýþte bu
nedenle anti emperyalist duruþ
günümüzün en önemli politik hattýdýr.

Topyekun
savaþ

Özden DÖNMEZ

GGeçtiðimiz günlerde George
Bush yönetimi yeni bütçe
öne-risini yaptý. Bu öneriye

göre ABD'nin askeri harcamalarý 439
milyar 300 milyon dolara ulaþýyor. Bu
hem Amerika için hem de dünya için
bir rekor. Zaten ABD'nin askeri harca-
malarý dünya sýralamasýnda kendisin-
den sonra gelen 15 ülkenin toplamýna
eþit.

439.3 milyar dolar ABD'nin Gayri
Safi Milli Hasýlasý'nýn yüzde 3.7'sini
oluþturuyor.

NATO'nun 19 üyesinin 15'inin askeri
harcamalarý GSMH'larýnýn yüzde
2'sinin altýnda. Donald Rumsfeld
geçenlerde Münih'te yaptýðý bir
konuþmada müttefiklerine hitaben
"Küresel aþýrý Ýslam imparatorluða
karþý askeri harcamalarýnýzý arttýrýn"
diyordu.

Yeni bütçeye göre ABD askeri harca-
malarýný yüzde 6.9 arttýrýyor. Diðer
taraftan en yoksullarla en zenginler
arasýndaki farkýn hýzla açýldýðý
Amerika'da bu yeni bütçe ile birlikte
eðitim, saðlýk ve ulaþým gibi alanlara
bütçeden ayrýlan pay azalýyor.

Asýl önemlisi Amerikan toplumunun

en altýnda yer alan en yoksullara,
bedensel özürlülere, yaþlýlara bütçe-
den ayrýlan pay 35.9 milyar dolar aza-
lýyor. Yaþlýlardan ve yoksullardan
kesilen bu para savaþa, savaþ harca-
malarýna gidiyor.

George Bush'un bu yeni bütçesi ile
zenginlerle yoksullar arasýndaki fark
açýlmaya daha da hýzlanarak devam
edecek.

Öte yandan Amerika'nýn Irak ve
Afganistan savaþlarýna harcadýðý para
da büyük bir hýzla artýyor.

ABD'nin bugüne kadar savaþa har-
cadýðý para 440 milyar dolara ulaþa-
cak. Bush yönetimi bu sene savaþ için
120 milyar dolar daha harcamayý
düþünüyor. Böylece Irak savaþýna har-
canan para daha þimdiden 1950'lerde
Kore savaþý için harcanan paradan
daha fazla. (ABD, Kore savaþýna 330
milyar dolar harcamýþtý.)Üstelik ABD
bir süredir sýnýrlý da olsa Irak'tan asker
çekmekte.

Bu rakam daha þimdiden, 13 yýl sür-
müþ olan Vietnam savaþýna yaklaþ-
makta.

Savaþtan hemen önce Donald
Rumsfeld savaþýn 50 milyar dolara
mal olacaðýný söylüyordu. Bush'un
eski askeri danýþmanlarýndan

Lawrence Lindsey ise 2002 yýlýnda
Irak'a saldýrmanýn 200 milyar dolara
mal olabileceðini söylemiþti. Lindsey
"panik yaratýcý açýklamalar yaptýðý"
için iþinden atýldý. Oysa þimdi savaþýn
maliyeti Rumsfeld'in tahmininden 10
kere, "panik yaratýcý açýklamalar
yapan" Lindsey'in tahmininden ise 2
kere daha fazla paraya mal oldu. Ve
savaþ devam ediyor.

Nobel ödüllü ekonomi profesörü
Joseph Stiglitz ise Irak savaþýnýn 2 tri-
lyon dolara mal olacaðýný hesaplýyor.
Stiglitz ölenlerin (tabii sadece iþgal
güçlerinin ölüleri) ve yaralananlarýn
maliyetini de hesaplýyor.

Bush yönetimi'nin düþük maliyet
hesaplarý Irak halkýnýn iþgali sevinçle
karþýlayacaðý tahminine dayanýyor.
Oysa Irak halký aktif olarak direniþe
katýlmasa da ezici büyük çoðunluðu
ile iþgale karþý ve bu nedenle ABD
daha uzun süre Irak'ta kalmaya ve
dolayýsýyla para harcamaya devam
edecek. Bütün bunlardan sonra þunu
da eklemek gerekir: ABD'nin Irak
Savaþý'na harcadýðý para bütçedeki
askeri harcamalardan ayrý!

Sizce ABD daha ne kadar bu savaþa
katlanabilir?

Amerika’nýn savaþ
maliyeti artýyor

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)
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Recep Tayyip Erdoðan, kadýn erkek
iþçilerin ve yoksullarýn anasýný aðlat-
makla kalmýyor; artýk analara küfür
de etmeye baþladý.

Bu kez bir çiftçi baþbakandan azar
iþitti. Hem de ne azar! "Ananý da al
git buradan, terbiyesizlik etme!"

Türk-Ýþ kongresinde iþçileri beleþçi-
likle, KESK eylemine katýlan kamu
çalýþanlarýný teröristlikle suçlamýþtý.

Polisin, bana mýsýn demeden,
tekme, yumruk, cop, panzer ve biber
gazýyla saldýrdýðý öðretmenlerin
eylemini yasa dýþý ilan etmiþ ve
polisi haklý bulmuþtu.

Týpký, ayný polisin dünya kadýnlar

gününde saçlarýndan yerlerde sürük-
lediði kadýnlarý, provokatör olmakla
itham etmesi gibi.

Baþbakan, SEKA iþçileri,
özelleþtirmelere ve iþsizliðe karþý
çalýþtýklarý iþyerlerini iþgal ettik-
lerinde, sabrýnýn sýnýrýnýn zor-
landýðýný beyan etmiþti.

Recep Tayyip'in bir sabýr problemi
var!

Bazýlarýnýn aðrý eþiði düþük olur,
baþbakanýn sabýr eþiði düþük.

Bu sabýrsýzlýk terbiye sýnýrlarý dýþý-
na çýkan baþbakanýn ve partisi
AKP'nin takýye yapmadýðýný da
kanýtlýyor.

Statükocular, milliyetçiler, her ton-
dan kemalistler ve giderek bilcümle
laik-yurtsever cephe mensubu, ýsrar-
la, AKP'nin takýye yaptýðýný anlatýyor.

Bu teoriye göre, bugün görmüy-
oruz ama Erdoðan'ýn sýrtýnda aslýnda
kara bir cüppe var.

Farkýnda deðiliz ama sýmsýký elinde
bir tespih gizli.

Belki bugün deðil ama yarýn, çem-

ber sakal uzatmasý yakýndýr.
Baþlarýnda sarýklarý, ellerinde

tespih, sýrtlarýnda cüppeyle, aslýnda
çember sakallý mollalardan ibaret
olan bu insanlar, gününü bekliyorlar.

Neyin?
Laik cumhuriyeti devirmenin.
Gizli iþaret bekleniyor, o gün

geldiðinde kadýnlar türbanlarýný
cüretkârca takýp tüm " kamusal
alan"larý iþgal edecekler.

Atatürk'ün laik iþaret parmaðýnýn
iþaret ettiði muasýr medeniyet tüm
heybetiyle, takýyecilerce çökertile-
cek.

Baþýný Ýþçi Partisi ve CHP'nin çek-
tiði bu paranoyak teori hiçbir zaman
doðrulanmayacak.

Çünkü yanlýþ.
Çünkü bu teori, hepimizi aldat-

maya çalýþan zavallý bir statükocu-
lukla malul.

Ýktidara geldiðinden beri AKP'nin
takýyesini açýða çýkartmaya çabala-
yarak bir öcü yaratanlar, gerçek AKP
öcüsünü görmemizi engelliyorlar.

Gerçek AKP: Ýþçiye, çiftçiye, kamu
çalýþanýna küfür eden AKP.

Kadýnlarý, gençleri provokatör ilan
eden AKP.

Öðretmenleri terörist, anadilini
konuþmak isteyenleri bölücü ilan
eden AKP.

Gerçek AKP saðlýðý, eðitimi paralý
hale getiriyor.

Kazanýlmýþ sosyal haklarý çökertiy-
or.

Özelleþtiriyor, satýyor, pazarlýyor.
Sendikal özgürlüklere kulaðýný

týkayýp, yüz binlerce öðretmenin
örgütlü olduðu sendikayý kapatmaya
çalýþýyor.

Bir milyon kiþi aç! Milyonlarca
emekçi iþsiz. 15 Milyon kiþi günde iki
dolarla geçinmek zorunda.

Küresel sermaye ve Türk büyük
sermayesi memnun. IMF ve TÜSÝAD
memnun. Çünkü AKP onlarýn partisi.

Þeriatçý deðil, neo liberal poli-
tikalarýn partisi.

Yarýnýn öcüsü deðil, bugünün iþçi
düþmaný.

KKoommpplloo  tteeoorriilleerrii

Yarýnýn  öcüsü  deðil,
bugünün

iþçi  düþmaný

HABERLER

Mardin’de
mayýn
temizleme
ihalesi

Türkiye’de devlet 20
yýl boyunca Kürt
halkýna karþý kirli bir
savaþ yürüttü. Bu kirli
savaþta pek çok silahýn
yanýsýra, yalnýzca sýnýr
boylarýna deðil, sivil
insanlarýn geçiþ yolu
olarak da kullandýðý
bölgelere kara mayýn-
larý döþendi.

Kara mayýnlarý
bugüne dek yüzlerce
insanýn canýný aldý,
binlercesinin kolunu
bacaðýný kopararak
sakat býraktý. Þimdi,
savaþýn görece
yatýþtýðý bir döneme
girildiðinden olsa
gerek, devlet bu kara
mayýnlarýný temizle-
meyi planlýyor. 

Temizlik için bir
ihale açýldý ve iki yerli
bir yabancý firma ihal-
eye girdi. Yani devlet
önce mayýnlara para
ödüyor, sonra kendi
eliyle döþediði mayýn-
larý toplatmak için bir
kez daha para ödüyor.
Üstelik mayýnlarý temi-
zlemenin maliyeti yer-
leþtirmekten daha
fazla. Silahlanmanýn
nasýl bir saçmalýk
olduðunu gösteren
güzel bir örnek bu
aslýnda. 

Bu faaliyetin bir
yönü daha var. Daha
önce devlet mayýnlarý
yerleþtireceði toprak-
larý istimlak etmiþ,
yani bölgede çiftçilik
yapan insanlarýn
topraklarýna el koy-
muþtu. Þimdi bu
topraklar ihaleyi
kazanan firmaya 49
yýllýðýna teslim ediliy-
or. 

Yani yörenin zaten
yoksul olan çiftçisi
açlýða mahkum ediliy-
or. Mardin Ziraat
Odasý ise yapýlan
uygulamanýn haksýzlýk
olduðunu ve toprak-
larýn yeniden hak
sahiplerine iade
edilmesini istediklerini
duyurdu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný
HHiillmmii  GGüülleerr, 15 Þubat günü, Ýstan-
bul Teknik Üniversitesi Enerji
Entitüsü’nde bir konuþma yaptý.
Bakan konuþmasýnda “Nükleer
enerji kalkýnmada bir eþiktir.
Türkiye kalkýnmada ilk ona girmek
istiyorsa mutlaka nükleer enerjiye
geçmek zorundadýr” dedi. 

Tüm geliþmiþ sanayi ülkeleri nük-
leer santrallerden vazgeçerken,
Türkiye’de bir bakanýn çýkýp bu
sözleri etmesi ancak konu hakkýnda
en ufak bir bilgisi bile bulunmayan
insanlarý ikna edebilir. 

Nükleer enerji konusu, daha
geçtiðimiz aylarda, Çernobil kaza-
sýnýn yarattýðý etki sonucu kanser-
den yaþamýný yitiren sanatçý KKaazzýýmm
KKooyyuunnccuu  dolayýsýyla yeniden gün-
deme gelmiþti. Ama alýþýk olduðu-
muz üzere, konu birazcýk gündem
dýþýna çýkar çýkmaz, daha doðrusu,
kamuoyunun gündemindeki yeri
birazcýk geri plana düþer düþmez,
hemen yeniden su yüzüne taþýndý. 

Yalnýzca Çernobil’in etkisiyle bile
yedi milyon insanýn doðrudan etk-
ileneceði nükleer enerji dünyanýn
en tehlikeli enerji kaynaðý. Ayrýca
silahlanma açýsýndan da büyük bir
tehdit. Bakanýn bu tehditlerden hiç
bahsetmeden, yalnýzca kalkýnma
önceliðini gündeme getirmesiyse

kapitalist sistemin insan hayatýný ne
kadar dikkate aldýðýný gösteriyor. 

ABD elçisi geldi

Bu arada, uzun zamandýr Ýran’ý
nükleere yöneldiði için tehdit eden
ABD’nin Uluslararasý Atom Enerjisi
Kurumu temsilcisi GGrreeggoorryy  SScchhuullttee,
tam da bakanýn bu açýklamayý yap-
týðý gün Ankara’ya geldi. Temsilci
Ýran için “Ýran’ýn nükleer faaliyet-
lerinin masum olmadýðý artýk orta-
da” þeklinde bir açýklama yaptý. 

Peki bu ikiyüzlülük neden? Bir
yandan Ýran’a nükleer enerji yüzün-
den tehditler savuracaksýn, öte yan-
dan, müttefik olarak gördüðün ve
Ýran’a saldýrýda üslerini kullanmayý
plandýðýn Türkiye’nin Enerji
Bakaný, hem de ayný gün, nükleer
enerji santralleri kurmaktan
bahsedecek. 

Madem Ýran sýrf bu yüzden tehdit
ediliyor, sýnýr komþusu Türkiye’ye
neden ses çýkarýlmýyor? Yarýn ABD
Türkiye’ye de saldýrmak isterse
sayýn bakan bugünkü sözlerinin
sorumluluðunu taþýyabilecek mi?

Son dakika

Sosyalist Ýþçi matbaaya giderken
toplanan hükümet nükleer santral-
larýn her halükarda yapýlacaðýný ve

gerekirse ihale edilmeyip kamu
kuruluþlarý tarafýndan inþa edile-
ceðini açýkladý.

Küresel Eylem Grubu
aktivizm@gmail.com

Nükleer tehdit yine kapýmýzda

ZZeeyynneepp  YYIILLMMAAZZ

Radikal gazetesi
Türkiye'deki büyük basýn
içerisinde nispeten solda
yer alýyor. Sol liberal bir
yayýn organý denilebilir.
Pek çok konuda diðer
yayýn organlarýndan daha
ilerici tutum alýyor.

Örneðin Susurluk kaza-
sýndan sonra ortaya
saçýlan kirli iliþkilerin bir
kýsmý bu gazete sayesinde
kamuoyunun gündemine
girebildi. "Sürekli Aydýnlýk
Ýçin 1 Dakika Karanlýk"
eylemine destek verdi. 

Kimi yazarlarý, gazetenin
genel politikasýndan daha
solda yer alýyor. Savaþ
karþýtý harekete açýktan
destek veriyor.
Seminerlere, panellere
konuþmacý olarak katýlýy-

or, savaþ karþýtlarýnýn
yüreðine su serpiyorlar. 

Yolsuzluklarýn üzerine
en çok gidenler arasýnda
en fazla Radikal yazarlarý
bulunuyor. Ayrýca, hazýr-
ladýklarý dizi yazýlarla,
azýnlýklar gibi, toplumsal
yara haline gelmiþ konu-
lara çare arayanlara bir
tartýþma zemini sunuyor-
lar. Örneðin, son günlerde
yayýnlanan Aleviler dizisi
gibi yazý dizileri bu sorun-
lara bir nebze olsun çözüm
önerileri sunabiliyor.

Bunlarý 'Avrupa
Birlikçiliði' perspektifiyle
yaptýklarý öne sürülebilir.

Ya da, örneðin Alevî mese-
lesini gündemde tutmalarý,
gazete sahibinin de Alevî
olmasýna baðlanabilir.
Ama yine de iþe yarar
tutumlar oluyor bunlar
genelde.

Ancak Radikal gazetesi,
sonuç olarak, burjuva
medyasý sýnýrlarý içinde
kalmaktan kurtulamýyor.
Bu da, hadi ikiyüzlülük
demeyelim ama, bir çifte
standart durumu yaratýy-
or. Son günlerin günde-
minde yer alan bir olayda
bu olgu çok net göze çarp-
tý.

Bilindiði üzere Ermeni

Konferansý'nýn ertelenme-
sine karþý çýkanlar arasýn-
da bazý Radikal gazetesi
yazarlarý da vardý. Daha
sonra bu yazarlar hakkýn-
da dava açýldý. Yazarlar
dava duruþmasýna
giderken ülkücü faþistler
dýþarýda her zamanki
saldýrganlýklarýyla protesto
gösterisi yaptýlar. 

Ertesi günkü Radikal'in
manþeti "Ülkücüler terör
estirdi" oldu. Buraya kadar
bir sorun yok. Bu baþlýk
gayet iyi. Sorun Radikal'in,
ülkücü faþistlerin daha
önceki gösterilerinde
neden bu manþeti

atmadýðý.
Ermeni Konferansý

yasaklansýn diye gösteri
yapanlar ülkücü faþistler;
konferans toplandýðýnda
kapýda uluyan yine ülkücü
faþistler… Ee, o zaman!? 

Ýnsan, "Acaba Radikal
böyle manþetleri atmak
için, yani ülkücü faþistlere
ülkücü faþistler demek,
kimliklerini kamuoyuna
açýkça duyurmak için, hep
kendi yazarlarýnýn duruþ-
masýnda terör estirmelerini
mi bekleyecek" diye sor-
maktan kendini alamýyor. 

Bu çifte standardý uygu-
lamaktan vazgeçerlerse
Radikal yazarlarýnýn
duruþmalarýnda "terör
estiren" ülkücü faþistlerin
karþýsýna, o yazarlarý savu-
nan insanlarýn çýkmasý da
daha kolay hale gelir.

Radikal gerçekten 'radikal' mi?

DDÝÝRREENNEENN
FFÝÝLLÝÝSSTTÝÝNN
SSiiyyoonniizzmm,,  ÝÝssrraaiill

vvee  ÝÝnnttiiffaaddaa

Doðan Tarkan
Roni Margulies

Z Yayýnlarý
2 YTL



sayý: 249 sosyalist iþçi 5DÜNYA

Irak’da
öðretim
üyeleri  tehdit
altýnda

Baðdat’ta öðrenciler
Mustansiriya Üniversite-
si’nde gazetecilik öðretim
üyesi olan Dr Ali Abdul
Razak al Naas’ýn
öldürülmesini protesto
eden bir greve baþladýlar.
Dr Ali Abdul Razak al
Naas ayný zamanda
popüler bir televizyon
yorumcusuydu.
Mustansiriya Üniversitesi
ise Baðdat’ýn en eski
üniversitelerinden birisi.

Al Naas’ýn öldürülmesini
protesto eden öðrenciler
yaptýklarý gösteride polisle
de çatýþtýlar.

Öðrenc iler gazetecileri
ve kamu çalýþanlarýnýda
grevlerine katýlmaya
çaðýrýyorlar.

Al Naas 27 Ocak günü
bilinmeyen silahlý kiþiler
tarafýndan Irak’ýn
baþkentinde vurularak
öldürüldü.  Öldürülmesin
den kýsa bir süre önce tele-
vizyonda katýldýðý bir pan-
elde iþgalin bitirilmesi
çaðrýsýný yapmýþtý.

Þimdi birçok önde gelen
gazeteci Baðdatlý öðrenci-
lerin yanýnda yer alýyor.

Günlük Mashriq
gazetesinde köþe yazarý
olan Hamid Abdullah
okuyucularýna “kaos
içinde özgürlük olamaz,
hain kurþunlar karþýsýnda
etkili bir söz söylenemez”
diyerek greve katýldýðýný
söyledi.

Bir baþka önde gelen
gazeteci Hatem Hassan’da
3 Þubat’ta greve katýldý.

Al Naas’ýn öldürülmesi
üniþversitelerdeki öðretim
üyelerinin, bilim insan-
larýnýn ne kadar zor
koþullarda çalýþtýklarýný
bir kere daha gösterdi.

Brüksel Mahkemesi adlý
savaþ karþýtý örgütlenme
Irak’taki iþgal boyunca 250
Iraklý öðretim üyesinin
öldürüldüðünü tesbit etti.
Yüzlerce öðretim üyesi ise
kayboldu.

Kaybolan öðretim
üyelerinin çoðunun iþgale
karþý olmalarý nedeniyler
öldürüldüðüne inanýlýyor.

Kaybolan öðretim
üyelerinden Musul’dali
Tarým ve Ormancýlýk
Fakültesi öðretim
üyelerinden Abdulaziz el
Atraki ABD askerleri
tarafýndan öðrencilerinin
önünde vurularak
öldürüldü.

Bir diðeri ise önde gelen
bir kimya profesörü olan
Muhammed Munim el
Ýzmirli. O da ABD asker-
leri tarafýndan sorguda
iþkence edilirken öldü.

Birçoklarý ise yolda veya
evlerinde maskeli kiþiler
tarafýndan vurularak
öldürüldüler.

Brüksel Mahkemesibu
cinayetleri protesto eden
bir metni imzaya açtý.

Bu kampanya hakkýnda
daha fazla bilgi için:
brusselstribunal.org adre-
sine baþvurabilirsiniz.

NNaazz  MMaassssoouummii
vvee  PPeeyymmaann  JJaaffaarrii

Tahran’daki cesur bir grev
bütün dünyanýn ilgisini
çekiyor.

Tahran Birleþik Otobüs
Þirketi’nde (Þarekat-e
Vahed) çalýþan iþçiler
hükümet tarafýndan grevi
durdurmak için tutukla-
narak meþhur Evin
Hapishanesi’ne yollandýlar.

Ýþçiler toplu sözleþme
hakký, ücret artýþý, sendik-
jalarýnýn tanýnmasýný ve
tutuklu olan sendikanýn
baþkanýnýn serbest býrakýl-
masýný istiyorlar.

Geçen sene 22 Aralýk’ta
Tahran ve Çevresi Otobüs
Þirketi Ýþçi sendikasý’nýn 12
yöneticisi daha iyi ücretler
ve çalýþma koþullarý için
mücadelelerinin ardýndan
göz altýna alýndýlar.

Üç gün sonra 3000 otobüs
iþçisi protesto için iþ býraktý.
Polis daha fazla göz altý ile
cevap verdi.

27 Aralýk’ta sendikanýn
baþkaný Mansour Ossanlou

hariç göz altýna alýnanlarýn
hepsi serbest býrakýldý.

Yeni yýlda Ossanlou’nun
serbest býrakýlmasý için gös-
teriler devam etti.

2 Ocak günü 5 bin sendika
üyesi Azadi stadyumunun
önünde gösteri yaptýlar.

26 Ocak günü sendikanýn
6 yöneticisi sendikanýn 28
Ocak’ta topyekun grev
çaðrýsý üzerine mahkemeye
çýkarýldýlar. Sendika
Ossanlou’nun serbest
býrakýlmasýný istiyor.

6 yönetici sorgulandýktan
sonra grev çaðrýsýný geri
çekmedikleri için tutukla-
narak Evin hapishanesine
gönderildiler.

Grevin hemen öncesinde
polis grevi önleyebilmek
için yüzlerce iþçiyi tutuk-
ladý.

Bütün bu baskýlara rað-
men ertesi günü çok sayýda
iþçi toplandý. Polis bu
iþçilere de saldýrdý, çoðunu
tutukladý ve Evin Hapisha-
nesi’ne gönderdi. Ýþçilerin
aileler,, öðrenciler, grevi
destekleyenler de tutukla-

narak Evine gönderildiler.
Geçen hafta iþçilerin açlýk

grevine baþladýðýna dair
haberlere geldi. Ýþçilerin
aileleri ve destekçileri 1
Þubat günü Ýran Parlamen-
tosu’num önünde tutuklu
iþçilerin derhal býrakýlmasý
için gösteri yaptýlar.

Bu mücadele sonunda
ürün vermeye baþladý.
Geçen hafta tutuklu 200 iþçi
serbest býrakýldý. 

Ama daha hala yüzlerce
iþçi tutuklu ve son olarak
sendikanýn iki yöneticisi
daha göz altýna alýndý. Öte
yandan serbest býrakýlan
iþçiler iþlerine dönemiyor-
lar.

Otobüs iþçileri sendikasý
1968’de kuruldu ve 1979
devriminde önemli bir rol
oynadý. 1980’lerin ilk
yarýsýnda militanlýðýný
bastýrmak için kapatýldý.
2004 yýlýnda yeniden çalýþ-
maya baþladý ama hala
“yasal” deðil.

Otobüs iþçilerinin grevi
Ýran iþçi sýnýfý içindeki yeni
bir havanýn göstergesi.

sadece patronlara deðil
hükümete de karþý. 

Geçen sene binlerce iþçi
Tahran’da 1 Mayýs gösterisi
yaptý. 1 Mayýs gösterisinde
temel slogan “özelleþtirme-
leri durdurun” ve “geçici
iþçi çalýþtýrmaya hayýr”dý.

Ýtanlý iþçilerin mücadelesi
demokrasi ve sosyalizm için
çok daha geniþ kesimleri
çevresinde toplayabiliyor.
1990’larýn ortasýnda doðan
demokrtasi hareketinin
önünde öðrenciler ve kadýn
haklarý aktivistleri vardý.

Bu mücadeleler Mýsýr’da
olduðu gibi Batý destekli
“demokrasi” adýmlarýndan
çok daha radikal sonuçlar
yaratabilir. Ama ABD’nin
Ýran’a karþý tutumu bu
olasýlýðý zayýflatýyor.

Ahmedinejad’ýn seçim
kampanyasý ülkenin
zenginliðinin yeniden pay-
laþtýrýlacaðý ve yoksullarýn
da pay alacaðý vaadi üzer-
ine sürdü.

Bu vaadini yapmakta zor-
landýðý ölçüde
Ahmedinejad giderek daha

fazla Batý aleyhtarlýðý yapýy-
or ve Ýsrail’e saldýrýyor.

Demokrasi mücadelesinin
Nobel Barýþ Ödülü kazanan
Þirin Ebadi gibi unsurlarý
daha þimdiden dýþ müda-
haleye karþý olduklarýný
açýkladýlar.

Ancak onlarýn mücade-
lesinin savaþ yanlýlarý
tarafýndan üstününörtülme-
si tehlikesi var.

Benzer bir þey bir sene
önce Ukrayna’da oldu. Yoz
bir baþkana karþý öfke bir
baþka yoz unsurun, ABD
yanlýsý Viktor
Yushchenko’nun baþkan
olmasýna yol açtý.

Bu nedenle Ýran’da
aktivistler iki sorunu birden
çözmek zorunda.

Bir yanda insanlarýn gün-
lük sorunlarýný çözmek
zorundalar.

Diðer yanda ise ABD ve
Avrupa’nýn htehditlerine
karþý çýkmak zorundalar. Ve
bu mücadelede uluslararasý
savaþ karþýtý hareketin
desteðine çok þiddetle
ihtiyaçlarý var.

AAnnttooiinnee  BBOOUULLAANNGGEE

Geçen salý günü 400 bin
kiþi saðcý hükümetin
gençler için hazýrladýðý
yeni liberal tedbirlere karþý
yürüdü.

Hükümetin yeni çýkar-
mak istediði yasaya göre
gençler iki yýl için “esnek”
iþlere kabul edilebilecekler
ve böylece patronlar genç
iþçileri kolayca iþten ata-
bilecek.

Fransa’da 18 ila 25 yaþlarý
arasýndaki her beþ kiþiden
birisi iþsiz. Bu, ulusal iþsiz-
lik ortalamasýndan iki kere
daha fazla.

Þimdi hükümet iþveren-
lerin iþçileri daha kolay
iþten atmalarýný saðlarken
diðer taraftan da gençlerin
iþ bulmalarýný da zor-
laþtýrýyor.

Gösteriler karþýsýnda
hükümet olaðanüstü
durum yasalarýný kulla-
narak parlamentonun oyla-
masýna gerek kalmadan bu
öneriyi yasalaþtýrmak istiy-
or. 

Yeni yasaya karþý hareket
Fransa’nýn her yerinde çok
güçlü. Bir çok bölgede
güçlü gösteriler gerçekleþti.
Güney’de Toulus’da 15 bin
ve Rennes’de 10 bin kiþi
gösteri yaptý.

Her iki bölgede de gös-
terilere gençlerin katýlýmý
yüksekti.

Bu bölgelerde üniversitel-
er yeni yasaya karþý grev
yapma kararý aldýlar.

Paris’de 45 bin kiþi gös-
teriye katýldý. Sömestr tatili
olduðu için öðrenci

katýlýmý daha düþük
olmasýna raðmen Paris’te
sendikalý iþçiler gösteriye
katýldýlar.

Sonuç olarak yasaya karþý
bir kampanyanýn
baþlangýcý için çok güçlü
gösteriler oldu.

Bu kampanya
Fransa’daki bütün önemli
sol güçlewri birleþtirdi.
LCR (Devrimci Komünist
Birlik), Fransýz Komünist
Partisi ve Sosyalist Parti
kampanyaya birlikte
katýlýyorlar. Gösterilere
Fransa’nýn en güçlü
sendikjal konfederasyonu
olan CGT’den de yoðun
bir katýlým oldu.

Bütün bu örgütler geçen
hafta yayýnladýklarý ortak
bir deklerasyonla
hükümetin yeni yasa öner-
isine karþý çýktýlar. Henüz
günü saptanmamýþ olmasý-
na raðmen bir ulusal

eylem günü yapýlmasýnda
anlaþýldý.

Yasaya karþý kurulan
koalisyonun temelinde
geçen Mayýs ayýnda
Avrupa Birliði Anayasa-
sý’na karþý harekete geçen
sol güçlerin örgütlenmeleri
var. AB Anayasasý’na hay-
oýr oyu çýkmýþ olmasý ege-
men sýnýfý ciddi bir
biçimde sarsmýþtý.

Ýliþki

Geçen haftaki gösterilerin
büyüklüðü halkýn
Anayasa’ya hayýr oyu ile
hükümetin iþçi haklarýna
saldýran bu yeni yasa öner-
isi arasýnda doðrudan bir
iliþki kurmalarý ve
Fransa’nýn yeni liberalizme
karþý çýktýðý anlamýna
geliyor.

Böyle bir þey her zaman
olmuyor. 

Hükümet yeni yasa öner-
isini geçen Kasým ayýnda
banliyölerdeki gençlerin
ayaklanmalarýnýn ardýndan
hazýrlayarak yürürlüðe
sokmaya çalýþtý.

Önc eden kamuoyu
araþtýrmalarý nüfusun
çoðunluðunun hükümet
planýný beðendiðini gös-
teriyordu. Ama þimdi bu
araþtýrmalarýn sonuçlarý
deðiþti. Þimdi herkes
anladý ki yeni yaza öner-
isinin ayaklanmalarla
hiçbir doðrudan iliþkisi
yok ve gençler için ve
nüfusun ç,oðunluðu için
hiç bir þekilkde bir çözüm
deðil. Dolayýsýyla þimdi
nüfusun çoðunluðu öneriyi
reddediyor.

Son gösteriler Fransa’da
yeni liberalizme karþý bir
birliðin mümkün
olduðunu göstermesine
raðmen daha hala çok yol

almak gerekiyor.
Danimarka’da yayýnlanan

karikatürler üzerine çýkan
tartýþmalar bunu iyi gös-
teriyor. Bu karikatürler en
son olarak Charlie Hebdo
adlý mizah dergisinde çýktý.
Bu dergi  AB Anayasasý’na
karþý da evet oyu çaðrýsý
yapmýþtý. 

Ne yazýk ki solun büyük
çoðunluðu sorunu ýrkçýlýk
olarak deðil düþünce
özgürlüðü sorunu olarak
deðerlendiriyor.
Protestolar daha çok sol
örgütlerden deðil
Müslüman toplum örgüt-
lerinden geliyor.

Herþeye raðmen geçen
haftaki yýðýnsal gösteriler
banliyölerde geçen Kasým
ayýnda ayaklanan gençlerle
solun birleþmesini saðlama
olasýlýðýna sahip.

Gösteriler ayný zamanda
hükümetin göründüðün-
den çok daha zayýf
olduðunu gösteriyor.
Hükümet yýðýnsal gösteril-
erden çok korktu.
Önümüzdeki  aylarda bu
yýðýnsal hareketi inþa
etmeliyiz

Bolkestein
gösteriler

Geçen hafta
Strasbourg’da Almanya,
Fransa, Polonya, Slovenya
ve Ýtalya’dan gelen 100 bin
kiþi Bolkestein Tasarýsýný
protesto etti.

Antoine Boulangé Paris’de
yaþýyor ve Ligue

Communiste Révolutionnaire
(LCR) üyesi. 

Fransa

Yeni  liberalizme  karþý  birlik

IIrraann’’ddaa  oottoobbüüss  iiþþççiilleerrii  ggrreevvddee
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ABD’nin yakýn zaman-
da Ýran’a saldýrma
olasýlýðý yüzde 50. 2006
yýlý içinde böylesi bir
saldýrý bekleyebiliriz ve
tabii ki buna karþý önlem-
ler almaya baþlamalýyýz.

ABD’nin bir kara
saldýrýsý yapmasý þimdilik
beklenmemeli. Büyük
olasýlýkla havadan aðýr
bir saldýrý yapýlacaktýr.
Ýran’ýn nükleer tesislerine
yapýlacak bir saldýrýnýn
en azýndan 10 bin kiþiyi
öldürmesi çok büyük
olasýlýk.

Böyle bire saldýrý diðer
taraftan da Orta Doðu’da
yeni bir savaþýn patla-
masýna yol açacaktýr.

Ýsrail Ortadoðu’da
ABD’nin bekçiköpekliðini
yapýyor. Bu nedenle
Ýran’a saldýrýda Ýsrail’in
de ciddi bir rol üslenmesi
ve hatta sýnýrlý (sadece
nükleer tesisleri hede-
fleyen) bir saldýrýyý tek
baþýna Ýsrail’in gerçek-
leþtirmesi de mümkün.
Ýsrail böylesi bir saldýrýyý
ABD ile uyum içinde
yapacaktýr.

Ýran’a saldýrý ister ABD,
isterse Ýsrail tarafýndan
yapýlsýn, ani, sürpriz bir
saldýrý olacaktýr. Kýrsal
alaný deðil, kentleri vura-
caktýr ve bu nedenle
insanlarý gafil avlayacak-
týr. Bunun sonucu açýk:
Çok sayýda insan kaybý.
Ýran halkýnýn bir hava
saldýrýsýna karþý korunma
þansý olmayacaktýr.

Aðýr bir saldýrý açýk ki
Ýran’ýn silah gücünü çok
azaltacaktýr. Ama çok
kýsa bir sürede durum
deðiþebilir ve çok tehlike-
li bir hal de alabilir.

ABD’nin Ýran (ve yaný
sýra Suriye) için tam plan-
larýný bilmek mümkün
deðil. Ancak Ýran’ýn bom-
balanmaya baþlamasý bu
ülkeye karþý yapýlacak
saldýrýnýn sadece ilk kýs-
mýný oluþturacaktýr.
Ardýndan birçokj ülkeyi
kapsayan bir uzun süreli
savaþ baþlayabilir.

ABD þimdi baþka
ülkelerin yaný sýra
Türkiye’yi de böylesi bir
uzun süreli savaþýn içine
çekmeye çalýþmaktadýr.
FBI, CIA baþkanlarýnýn
Türkiye’ye gelmiþ olmasý
ve yakýn zamanda Rice’ýn
da gelecek olmasýnýn tek
nedeni budur.

Açýk ki ABD bu savaþa
katýlmasýný istediði bölge
hükümetlerine pastadan
büyükçe paylar verecek-
tir.

Ýran’a dönük bir
saldýrýnýn petrol fiyat-
larýný hýzla arttýracaðý
açýk. Ýran daha þimdiden
bu tehdidi yapmakta.
Fiyat artýþlarýnýn yaný sýra

petrol ve doðal gaz sýkýn-
týsýnýn yaþanmasý da
büyük bir olasýlýk. Böyle
bir olasýlýktan en çok etk-
ilenecek ülkelerin b aþýn-
da Türkiye geliyor.

Bir baþka geliþme ise
Batý’da ki intahar
saldýrýlarý olacaktýr.
Türkiye’n in yaný sýra
Irak, Lübnan, Suriye,
Ýsrail, Suudi Arabistan ve
Arap þeyhliklerinin, belki
bazý Orta Asya
ülkelerinin de savaþa
katýlmasý mümkün.

Böyle bir savaþ derhal
binlerce askerin ölümüne
neden olacaktýr.
Ardýndan çok sayýda
sivilin hayatýna mal ola-
bilir.

Daha önce yaþanan
Irak-Ýran savaþýnda mily-
onun üzerinde insanýn
öldüðü düþünülürse bu
kez bu sayý çok daha
yüksek olabilir.

Ýnsan kaybýnýn yaný sýra
Ýran’ýn uðrayacaðý maddi
kayýplar da çok yüksek
olacaktýr.

Öte yandan ABD ya da
Ýsrail tarafýndan yaðýla-
cak bir saldýrý Ýran’ýn
nükleer silah yapma gir-
iþimini çok daha hýz-
landýracaktýr. Ve eðer
bunu baþarýrsa kullan-
maktan kaçýnmayacaðý
da çok açýk. Karþýlýðýnda
ABD ve Ýsrail’in de nük-
leer silah kullanma
olasýlýðý çok yüksektir ve
iþte bu tam bir korku
filmi senaryasudur.

Bütün bunlardan sonra
Ýran’ýn nükleer silah
yapma giriþimi (ki Ýran
þu anda nükleer silah
deðil, nükleer enerji sant-
gralý yapmaya çalýþtýðýný
söylüyor) dünyanýn nük-
leer silahlanmasýna yeni
bir katký olacaktýre ve hiç
de hoþ bir geliþme deðil.
Ne var ki herkesin bildiði
gibi dünyanýn en büyük
nükleer gücü ABD’dir ve
bu ülkenin elindeki nük-
leer silahlar sadece Ýran’ý
deðil tüm dünyayý bir
kaç kewre yoýk edecek
kadar çok.

Ýsrail ise bölgedeki
diðer nükleer güçtür.

ABD Ýran’daki rejimin
elinde nükleer silahlarýn
büyük biþr tehlike
olduðunu söylüyor. Oysa
asýl büyük tehlike
ABD’nin elindeki
silahlardýr. Irak’a saldýrý
bunun en iyi gösterge-
sidir.

Herkesin b ildiði gibi
ABD bu ülkeye göz göre
göre yalan söyleyerek
saldýrmýþtýr.

ABD’nin Ýran’a saldýr-
masýna izin vermemeliy-
iz.

FF..  AALLOOÐÐLLUU

YORUM

AABBDD ÝÝrraann’’aa  ssaallddýýrrýýrrssaa

SSoossyyaalliisstt  ÝÝþþççii  PPaarrttiissii,
SSWWPP, Ýngiltere'deki en
büyük devrimci sosyalist
örgütlenme. Geçtiðimiz
günlerde toplanan SSWWPP
kongresi Ýngiltere'deki
politik durumun ve par-
tinin önündeki görevlerin
yaný sýra, hareketin çeþitli
sorunlarýný da tartýþtý.
DDooððaann  TTaarrkkaann kongreye
DDSSÝÝPP adýna katýldý ve
aþaðýdaki raporu yazdý.

PPaarrttiinniinn  iinnþþaassýý

SSWWPP kongresi bir dizi
politik konuyu tartýþtý.
Yýðýn hareketleri döne-
minde partinin inþasý ilk
tartýþma konusuydu.

Bu tartýþmanýn en önemli
mesajý kuþkusuz tartýþmayý
sunan yoldaþýn "bugün
ulusal ve uluslararasý poli-
tikada en önemli faktör
Irak'ýn iþgaline karþý
direniþ ve muhalefettir"
tespitiydi.

SSWWPP'ye göre "savaþ
karþýtý hareketin inþasý hala
en önemli görev". Bu
nedenle de Kongre boyun-
ca, çok çeþitli nedenlerle
18-19 Mart gösterilerinin
örgütlenmesinin önemine
çok sýk deðinildi.

SSWWPP daima iþçi sýnýfýnýn
ve hareketin ihtiyaçlarýn-
dan yola çýkýyor. Bu
nedenle, sadece diðer sol
örgütlerden daha büyük
olduðu için deðil bu bakýþ
açýsýyla da SSaavvaaþþýý  DDuurrdduurr
KKooaalliissyyoonnuu'nun ve RReessppeecctt
adlý siyasal örgütlenmenin
inþasýnda çok önemli bir
oynuyor.

Partinin inþasý günde-
minde yoðun olarak par-
tinin, SSWWPP'nin inþasý ile
hareketin örgütlenmesinin
arasýnda bir çeliþki
olmadýðý vurgulandý.

Merkez Komitesi adýna
yapýlan konuþmada "Ama
hareketin inþasý sýrasýnda
parti olarak bazý bedeller
ödedik. Parti yapýlarýmýz
bir ölçüye kadar zayýfladý"
dendi. SSWWPP geçtiðimiz yýl
içinde bu kayýplarý durdur-
mak için bir dizi baþarýlý
marksist forumlar düzen-
lemiþ. Marksist forumlarý
düzenli ve baþarýlý yapan
birimler toparlanmaya da
baþlamýþlar.

Marksist forumlarýn
baþarýsýnýn en önemli özel-
liði yeni politize olan
kadrolarýn bu toplantýlarda
kendilerini evlerinde his-
setmeleri.

Ayrýca SSWWPP'nin haftalýk
gazetesi SSoocciiaalliisstt  WWoorrkkeerr'ýn
satýþýna da büyük vurgu
yapýldý.

Gazete satýþlarý hareketin
inþasý için bütün
olanaklarýn seferber

edildiði dönemde bir mik-
tar düþerken, geçen sene
küçük de olsa bir artýþ elde
edilmiþ.

Emperyalizm ve
savaþ karþýtý
hareket

Kongre'nin tartýþtýðý ikin-
ci konu emperyalizm ve
savaþ karþýtý hareketin
inþasý oldu.

Ýlk konuda yapýlan vurgu
bu toplantýnýn da ana vur-
gusu oldu: Irak savaþý ve
sonrasýnda yaþananlar
ulusal ve uluslararasý poli-
tikanýn en belirleyici
konusuydu.

Öte yandan iki iþgalci
ülke, Ýngiltere ve
Amerika'da BBllaaiirr ve BBuusshh
zor günler yaþýyor. Her iki
ülkede de hükümetler kriz
içinde.

Kongrede savaþ karþýtý
hareketin zayýflayýp
zayýflamadýðý konuþuldu.
Çok sayýda delege savaþ
karþýtlýðýnýn zayýfla-
madýðýný, tam tersine
güçlendiðini vurgularken
ABD'de bunun çok daha
belirgin olduðu belirtildi.

Parti, savaþ karþýtý
yapýlarýn, gruplarýn
inþasýný önüne en önemli iþ
olarak koydu.

RReessppeecctt

Ýþçilerin ve emekçilerin
sosyal haklarýna küresel
saldýrý ve savaþ birçok

ülkede olduðu gibi
Ýngiltere'de de sosyal
demokraside ciddi bir kriz
yarattý. Bu krizin ortaya
çýkardýðý boþlukta RReessppeecctt
hýzla büyüyen bir sol alter-
natif haline geldi.

SSWWPP bütün olanaklarý ile
RReessppeecctt'in örgütlenmesi
için çalýþýyor.

RReessppeecctt önce Avrupa
Parlamentosu seçimlerinde
aldýðý oyla, ardýndan da
genel seçimlerde bir mil-
letvekili seçtirmesiyle
önemli bir adým atmýþ
oldu.

Þimdi hedef Mayýs ayýn-
da yapýlacak yerel seçim-
ler. Savaþ karþýtý harekete
katýlan 2 milyon kiþinin
sesi olmaya çalýþan RReessppeecctt
bu seçimlerde bir dizi
belediyede kazanýmlar
elde etmeye çalýþýyor.

SSWWPP bütün örgütü bu
seçimlerde kazanýlmasý
mümkün olan bölgelere
sevk edecek.

BBuusshh  vvee  BBllaaiirr
ddöönneemmiinnddee  yyeennii
lliibbeerraalliizzmm

Bu tartýþma, "sermayenin
küreselleþmesinin
ekonomik rekabeti arttýr-
masý nedeniyle dünyanýn
bugün emperyalistler arasý
gerginliðin týrmanýþýyla
þekillendi"  vurgusu ile
baþladý.

Avrupa'da AB üyesi
bütün ülkelerin iþçi-emekçi
haklarýna saldýrý konusun-

da birbirleriyle yarýþ içinde
olduklarý anlatýldýktan
sonra SSWWPP'nin, AB'ye, yeni
liberal bir ittifak olmasý
nedeniyle karþý olduðu
belirtildi.

Önümüzdeki dönemde
SSWWPP emeklilik haklarý için
bir iþ gününde büyük bir
gösteri için çalýþma kararý
aldý.

UUlluussllaarraarraassýý
ppeerrssppeekkttiiff

SSWWPP KKoonnggrreessii'nde ulus-
lararasý durum birçok
tartýþma içinde tekrarlandý.
Bu baþlýk altýnda önce
Latin Amerika'da yeni li-
beralizme karþý yükselen
hareket ele alýndý. Bazý
Latin Amerika ülkelerinde-
ki örgütlenme düzeyi ve
devrimin bu ülkelerde
gündemde bir konu
olduðu tartýþýldý.

Birçok ülkede yeni
hareket içinde öne çýkan
bir akým olan otonomcu-
luðun zayýfladýðýna ve
dolayýsýyla hareket içinde
daha radikal fikirlere yer
açýldýðýna iþaret edildi.
Buna raðmen Latin
Amerika'da hala,
Türkiye'ye de gelmiþ olan
ve KKaarraakkeeddii  KKüüllttüürr
MMeerrkkeezzii’nde konuþmuþ
olan JJoohhnn  HHoolllloowwaayy'in
fikirleri etrafýnda toplan-
mýþ bir otonom akýmýn
güçlü olduðu söylendi.

Tabii bu baþlýk altýnda en
çok tartýþýlan konu çeþitli
ülkelerde solun yeniden
þekillenmesinin yarattýðý
yeni sol örgütler oldu.
RReessppeecctt, Almanya'da Sol
PPaarrttii, Portekiz'de SSooll  BBllookk,
Brezilya'da PP-SSOOLL ve
Danimarka'da YYeeþþiill  KKýýzzýýll
ÝÝttttiiffaakk'a vurgu yapýldý.

Bazý sol çevrelerin, bu
partilerin bilinen sol-
sosyalist örgütler gibi
örgütlenmesini isterken,
SSWWPP'nin esnek bir
örgütlenmeyi savunduðu
anlatýldý.

Fransa'daki durum uzun
boylu tartýþýldý ve AABB
AAnnaayyaassaassýý’’nnaa  HHaayyýýrr oyu
etrafýndaki birliðin önemi
vurgulandý.

Ýlk önerinin örgütlen-
mesinin örneðinin ÝÝsskkooççyyaa
SSoossyyaalliisstt  PPaarrttiissii olduðu ve
bu partinin ciddi bir geri-
leme içinde olduðu
KKoonnggrree'ye katýlan Ýskoç
delegeler tarafýndan
anlatýldý.

KKoonnggrree'de ayrýca
antifaþist ve ýrkçýlýða karþý
mücadele, öðrenciler
arasýnda çalýþma ve
sendikalar konularýnda da
tartýþmalar yapýldý.

SWP Kongresi

Irak’ýn  iþgaline  karþý
direniþ  ve  muhalefet
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ABD'nin eli kanlý yeni
muhafazakarlarý Ýran'ý her
gün tehdit ediyor.
Gazetelerde, Ýran'a 5
Mart'a kadar süre verildiði,
bu tarihten sonra yaptýrým-
larýn ciddileþeceði yazýl-
maya baþlandý.

Bush'un kabinesinden
Dick Chenney, geçtiðimiz
hafta Ýran'a askeri bir
müdahalenin ciddi bir
seçenek olduðunu açýkladý.

ABD'nin
ekonomik gücü

ABD'nin Ýran'a yönelik
tehditlerinin yoðunlaþ-
masýyla birlikte, Irak
iþgalinden önce ortaya
çýkan bir tartýþma zaman
zaman yeniden yapýlýyor. 

Ýþgalden önce, Irak'ýn
askeri gücünün ABD'yi
durdurma ihtimalinden
söz ediliyordu. Bu görüþün
yanlýþ olduðu kýsa sürede
kanýtlandý. ABD Irak'ý ben-
zeri çok sýk görülmeyen bir
bombardýmanla yakýp yýktý
ve bir ay gibi kýsa bir
sürede Baðdat'a girdi.

Eðer bir askeri saldýrý
gerçekleþirse Ýran'ýn da
ayný akýbeti yaþamasý
büyük ihtimal. 

ABD ile Ýran'ýn ekonomik
güçlerini kabaca kýyasla-
mak bu gerçeði gösterecek-
tir.

Ýran'da kiþi baþýna düþen
milli gelir oraný gelir 2180,
ABD'de ise 37.816 dolar. 

Ýran'ýn  toplam ihracatý
2004 yýlý için 44.3 milyar,
ithalatý ise 36.6 milyar
dolar. ABD ise 2005 yýlý
deðerlerine göre 10.5 trily-
on dolar GSMH'ya sahip. 

ABD ile Ýran'ý ekonomik

olarak kýyaslamak
mümkün deðil. Býrakalým
Ýran'ý, ABD, kendisinden
sonra gelen dev ekonomi-
lerin hiçbirisiyle kýyaslana-
mayacak kadar büyük
boyutlara sahip. 2006 yýlýn-
da ABD GSMH'sinin 13 tri-
lyon dolar olmasý bekleniy-
or. Bu miktarýn Japonya'da
4.897 milyar, Almanya
2.996 milyar, Ýngiltere'de
2.396 milyar ve Çin'de
2.040 milyar dolar olacaðý
tahmin ediliyor.

13 trilyon dolarlýk bir
ekonomiyle merkez
bankasýnda 29 milyar dolar
rezervi bulunan bir
ekonomiyi kýyaslamak
mümkün deðildir.

ABD'nin askeri gücü

Askeri açýdan da ABD ile
Ýran'ý kýyaslamak gereksiz
olacaktýr. Körfez'deki bir
ABD uçak gemisinde bulu-
nan uçak sayýsý Ýran'ýn
toplan askeri uçak sayýsýn-
dan daha fazla.

2005 yýlý askeri harcamasý

490 milyar dolarla büyük
bir boyuta sahip. Bu mik-
tarýn ne kadar büyük
olduðunu anlamak için
Avrupa Birliði ve Çin'in
askeri harcamalarýna bak-
mak yeterli.

AB'nin toplam askeri
harcamasý 160 milyar
dolarken Çin'in 50 milyar
dolar. ABD kendisinden
hemen sonra gelen en
büyük 7 ekonominin askeri
gücünün toplamýndan iki
kat daha büyük bir askeri
güce sahip.

Bu yüzden ekonomik ve
askeri açýdan Ýran'ýn
ABD'yle kýyaslanmasý,
ABD'ye direnebilmesi
mümkün deðildir.

ABD'yi öteki süper
güç durduracak

ABD'yi Irak ordusu dur-
durmadý. ABD'yi Ýran
ordusu da durduramaz.
Bush'u ve etrafýnda gezi-
nen savaþ þahinlerini
dizginleyecek olan tek bir
güç var: iþgale maruz

kalan halklarýn direniþi ve
küresel savaþ karþýtý
hareket.

15 Þubat 2003 küresel
savaþ karþýtý günde mily-
onlarca insan sokaklara
çýktýlar. Bugün ABD
ordusunun Irak'ta bataða
saplanmasýnýn, Irak
halkýnýn yaygýn ve net bir
direniþe baþlamasýnýn
miladý 15 Þubat 2003 günü
gerçekleþen benzersiz
savaþ karþýtý eylemdir.

ABD'yi askeri olarak yen-
emeyiz. Biz Bush'u politik
olarak yeneceðiz. Irak
dýþýnda, her ülkede iþgal
karþýtý, Bush karþýtý göster-
iler ne kadar kitlesel olur-
sa, örgütlü iþçi sýnýfý ve
tüm savaþ karþýtý güçler bu
eylemleri ne kadar güçlü
bir biçimde örgütlerlerse,
ABD emperyalizmi politik
açýdan o denli zayýflaya-
cak. Bu zayýflamanýn bir
dizi iþareti var. Bush ve
kabinesinin saplandýðý
skandallar, Bush'a verilen
desteðin giderek azalmasý,
Irak iþgal yalanlarýnýn tek
tek açýða çýkartýlmasý,
Ajangate skandalý, küresel
savaþ karþýtý hareketin
doðru yolda olduðunu
gösteriyor.

Bir yandan Irak halkýnýn
direniþi ayný anda diðer
yandan da küresel savaþ
karþýtý hareketin direniþi.

Bush'u, Irak'ta yenmek
zorundayýz. Ýran'a saldýrýyý
engelleyecek olan ABD'nin
Irak'ta istediðini elde
etmesini engellemektir.

Bu yazýnýn yazýlmasýnda
SSüülleeyymmaann  ÖÖnneenn'in "Ýran:

Petrol ve ABD hegemonyasý"
baþlýklý çalýþmasýndan

faydalanýldý.

Bush'un  fedaileri
Bush'un Ýran'a saldýrma niyetinin altýnda Ýran'ýn

nükleer araþtýrma yönündeki adýmlarýnýn yattýðýný
düþünenlere en iyi yanýtý, daha Irak iþgal edilmeden
önce yapýlan þu açýklama veriyor:

"ABD on yýllardýr Körfez'de daha kalýcý bir rol oyna-
mak istiyor. Irak'la var olan çözülmemiþ sorun
Körfez'e büyük bir Amerikan gücünün yerleþmesi için
fýrsat oluþturuyor. Saddam devrilse bile Ýran Irak gibi
ABD'nin çýkarlarý için bir tehdittir." 

Bu beyanatýn sahipleri: Dick Cheney (Baþkan
Yardýmcýsý), Donald Rumsfeld (Savunma Bakaný), Paul
Wolfowitz ( o zamanki Savunma Bakan Yardýmcýsý),
Jeb Bush (Baþkan Bush'un kardeþi).

Karamsar  olmaya  gerek  yok!
1 Aralýk 2002'de Türkiye'de savaþa karþý, ABD'nin Irak'ý

iþgal tehditlerine karþý ilk birleþik savaþ karþýtý eylem
örgütlendi. 1 Aralýk eyleminin yarattýðý havayý, bizler,
Türkiye'nin Seattle'ý olarak deðerlendirdik.

Savaþa muhalefet eden hemen hemen tüm örgütler,
kendi flamalarý, renkleriyle ama bir arada olmanýn yarattýðý
birleþik mücadele duygusunun da gücüyle alanda yerlerini
almýþlardý. Sosyalistlerden siyasal Ýslamcýlara, anarþistler-
den gençlik, kadýn ve eþcinsel örgütlenmelerine, iþçi
sendikalarýndan partilere ve derneklere kadar herkes alan-
daydý.

1 Aralýk'tan sonra savaþ karþýtý hareket çok ileri adýmlar
attý. Bugün Küresel Barýþ ve Adalet Koalisyonu, bu deney-
lerin biriktiði en önemli savaþ karþýtý inisiyatifi olarak kam-
panyalarýna devam ediyor.

Önümüzde 18 Mart küresel iþgal karþýtý eylem günü bizi
bekliyor. Dünyanýn tüm savaþ karþýtý geniþ koalisyonlarý
gibi, Küresel BAK da 18 Mart'ta gösteriler örgütlemeye
çalýþýyor.

ama bir yandan da tartýþmalar devam ediyor. 1 Aralýk
2002 eylemi örgütlenirken süren tartýþmalar, zaman zaman
farklý biçimler alsa da hala devam ediyor.

Bu tartýþmalarýn en baþýnda kökeninde milliyetçi fikirlerin
yattýðý, savaþ v Türkiye'nin durumu tartýþmasý var. ABD
politikalarýyla Türkiye'nin iliþkisi, gerçekten de Türkiye'de
savaþa karþý geniþ bir muhalefet örmek isteyenlerin analiz
etmesi gereken bir durum. Ama Türkiye, zaman zaman
garip bir biçimde tartýþmalarýn göbeðine oturuyor.

1 Aralýk eyleminden sonra, 2003 yýlýnda 26 Ocak'ta Ýstan-
bul Beyazýt Meydaný'nda düzenlenecek birleþik savaþ
karþýtý eylemin örgütlenmesi sürecinde, miting metnini
yazarken bir solun bazý kesimlerinden temsilciler, metne,
Türkiye'nin de iþgal altýna alýnmak istendiði bölümünü
eklemeyi önermiþlerdi. ABD'nin Türkiye'den havaalanlarýný
ve askeri üsleri Irak iþgalinde kullanmak üzere talep
etmesini, Türkiye'nin askeri iþgali paniði ile karþýlamýþlardý.

Bu gerçekten de Bush'un hegemonya savaþýndan hiçbir
þey anlamamak demekti ama bundan daha önemlisi,
"ülkemiz, ülkemiz, biricik ülkemiz" elden gidiyor yay-
garasýný koparmaktý. Dünyadaki her hangi bir geliþmenin
merkezinde Türkiye olmazsa, bu geliþmelere ilgi göster-
meyi engelleyen sol milliyetçilikti.

Bugün artýk biliniyor ki Bush'un Türkiye'yi iþgal etmek
gibi bir niyeti yok! Bush küresel hegemonya peþinde. Ve
düðümün çözülmesi gereken bölge ise þimdilik Irak, Ýran ve
Suriye.

Baþýný Misak-ý Milli sýnýrlarýna gömenler, iki problemi bird-
en yaþamak zorunda kalýyorlar. Birisi karamsarlýk, diðeri
ABD'yi nasýl durduracaðýmýz konusunda yaþanan kafa
karýþýklýðý.

Karamsarlýk, zaman zaman yapýlan savaþ karþýtý eylem-
lere katýlýmýn azlýðýyla iyice besleniyor. Ve eylemlere
katýlým az olduðunda ABD'nin durdurulamayacaðý
düþünülmeye baþlanýyor.

Bu yüzden 18 Mart 2006'da gerçekleþecek küresel savaþ
karþýtý eylemler bizim için önemli bir test olacak.

Küresel BAK önümüzdeki bu eyleme hazýrlanmak için
toplantýlar, basýn açýklamalarý, uluslararasý barýþ buluþ-
malarý örgütleyerek, Ýran, Irak, ABD ve Ýngiltere'den konuþ-
macýlarý Türkiye'ye çaðýrarak, sokak standlarý açarak, 18
Mart'a kadar her yerde, her kurumda "Irak'ta iþgale son/
ABD evine dön!" sloganýný yaygýnlaþtýrmaya çalýþarak hazýr-
lanýyor.

Þuna sonuna kadar inanmalýyýz: Türkiye'de savaþ karþýtý
ruh hali çok yüksek bir seviyede. 

Ama eylemlere katýlýmýn kitleselliðini belirleyecek, eylemi
örgütleyenlerin bakýþ açýsý ve örgütlenmeleri oluyor. Yüzde
82'nin savaþa karþý olmasý, yüzde 82'nin eylemlere katýl-
masý anlamýna gelmiyor. Yüzde 82'nin katýlabileceði gibi
bir eylem örgütlemek ve yüzde 82'yi heyecanlandýrabilecek
yaygýn bir kampanya yapmak gerekiyor.

Yine de attýðýmýz hiçbir adým boþa atýlmýyor. Karamsarlar
görmese de 2002 yýlýndan beri örgütlenmeye çalýþýlan bir-
leþik savaþ karþýtý kampanyalar hem halkýn büyük çoðun-
luðunun moralini yükseltiyor, hem Irak'ta direnenlere
moral veriyor hem de ABD'de Bush'a karþý tarihin en yaygýn
savaþ karþýtý kampanyalarýndan birisini örgütleyenlere güç
katýyor.

Savaþa
küresel  bakýþ

Yýldýz  Önen

ÝÝrraann  oorrdduussuu  AABBDD''yyii  dduurrdduurraabbiilliirr  mmii??
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DDüüþþüünncceenniinn  kkaa
CCeennggiizz  AALLÐÐAANN

Karikatür krizi
namýyla maruf
'kriz' halâ sürüy-
or. Bir

Danimarka gazetesinde
Ýslâm peygamberi
Muhammed ile ilgili bazý
provokatif karikatürler
çizildikten sonra,
Müslüman ülkelerde
çoðunlukta olmak üzere,
pek  çok ülkede gösteriler
düzenlendi. Bu gösteriler
zamanla þiddet içermeye
baþladý. Elçilik binalarý, AB
temsilcilikleri ateþe verildi.
Polis göstericilere ateþ açtý,
onlarca insan öldü.
Türkiye'de de bir papaz
öldürüldü, bir gazete
muhabiri, baþý açýk olduðu
için, linç edilmeye çalýþýldý. 

Bu geliþmeler, ayný
zamanda, her kesimden
insanýn düþünce özgür-

lüðünün sýnýrlarýný tartýþ-
maya baþlamasýna neden
oldu. Salt bu açýdan bir iþe
yaradýðý bile söylenebilir. 

Politik açýdan deðerlendi-
recek olursak; öncelikle
karikatürleri kimlerin
yayýnlayýp savunduðuna
bakmak açýklayýcý olur.
Müslümanlar için kutsal
sayýlan bir kiþiliði
aþaðýlayýcý ve ayný zaman-
da terörist olarak gösteren
bu karikatürleri savunan-
lar, herkesten önce,
Avrupa'nýn aþýrý sað,
muhafazakâr ve ýrkçý kes-
imleri oldu. Karþý çýkanlar
ise farklý kültürlerin bir
arada yaþama hakkýný
savunan, özgürlüklerin her
zamanki savunucularý olan
solculardý. Sadece bu olgu
bile karikatürlerin sol kes-
imler açýsýndan savunula-
mayacaðýný göstermeye
yeter. 

Düþünce ve ifade 
özgürlüðü nedir?

Düþünce ve ifade özgür-
lüðünün sýnýr bekçiliðine
soyunmak elbette bizim
haddimize deðil. Biz
sosyalistler olarak daima
sýnýrsýz düþünce, ifade ve
örgütlenme özgürlüðü
talebini dile getirdik,
getirmeye de devam ede-
ceðiz. 

Her insan kafasýndan
geçen herhangi bir fikri,
dilediði gibi, dilediði yerde
dile getirebilmeli; bu fikre
insan kazanmak için
özgürce örgütlenebilme-
lidir. Bu hakkýn yanýnda
olmak sosyalistlerin kur-
mak istediði dünyanýn en
önemli ve belirleyici özel-
liklerinden biri. Aksi
durumda Stalin Rusyasý
gibi zalim bir dünyada

yaþarýz ki bu da, eðer o
dünyanýn yönetici sýnýfý
içinde yer almýyorlarsa,
herhalde herkes için çek-
ilmez olur. 

Sýnýrlar nerede
baþlýyor?

Yine sosyalistler için,
insanlýðýn toptan düþmaný,
bir ýrkýn üstünlüðü uðruna
bütün diðer insanlarýn
imha edilmesini savunan,
kendi ýrkýndan olmayan
herkesi, sýrf bu nedenle
bile  aþaðýlayan ýrkçý
faþistler haricindeki tüm
insanlýðýn düþünce ve
ifade özgürlüðü sýnýrsýzdýr.
Yalnýzca insanlýk düþmaný
bu güruhlarýn fikirlerinin
yasaklanmasý savunula-
bilir. Çünkü söz konusu
olan insanlýðýn topyekûn
imhasýdýr. 

Geri kalan tüm fikirlerle

politik arenada tartýþýr ve
çoðunluðu, doðru olduðu-
na inandýðýmýz kendi fikir-
lerimize ikna etmeye
çalýþýrýz. 

Avrupa saðý 
gerçekten  fikir 
özgürlüðünü mü
savunuyor? 

Buna inanmak için ortada
hiçbir neden yok. Avrupa
saðýnýn göçmen sorununa,
Irak iþgaline, AB'ye, kendi-
leri dýþýndakilerin insan
haklarýna, Doðu'ya, Ýslam'a
bakýþýný biliyoruz.

Bugüne kadar hiçbir
konuda düþünce ve ifade
özgürlüðünü, hiçbir alan-
da, kendileri dýþýndakilerin
insan haklarýný savun-
mamýþ, aksine hep kýsýtla-
malardan yana tutum
almýþ olan, muhafazakar

hristiyanýndan ýrkçý faþis-
tine kadar, tüm Avrupa
saðýnýn bu olayda fikir
özgürlüðü kalkanýný
kuþanmasý tamamen ikiyü-
zlülüktür.

Ayný Avrupa saðý
dünyanýn gelmiþ geçmiþ
en ýrkçý metni olan
Hitler'in Kavgam kitabý
karþýsýnda soðukkanlý
tavrýný koruyor.
Yasaklanmasý için gir-
iþimde bulunmak bir yana,
asýl okur kitlesini oluþtu-
ruyor. 

Ýfade özgürlüðü
demok-rasinin
belkemiðidir. Ama herkese
ifade özgürlüðü. Yoksa
'benim fikrim tartýþýlsýn
aþaðýlýk ve geri kalmýþ
müslümanlar sesini kesip
otursun' anlayýþý tam da
ýrkçýlara yaraþýr bir
anlayýþtýr.

BBir birey bir baþka
bireyi ya da fikri
her türlü yolla

eleþtirebilir. Eleþtirdiði
kiþi devlet baþkaný da
olabilir, manav da,
peygamber de. Nitekim
Batý aydýnlarý ve
sanatçýlarý kendilerinin
mensubu olduklarý
hristiyan dininin
peygamberini çok
çeþitli yollarla
eleþtirdiler, eleþtirmeye
de devam ediyorlar.

Örneðin Jesus  Christ
Süperstar filmi Ýsa'yla,
býrakalým eleþtirmeyi,
dalga geçer. Madonna
bir klibinde çarmýha
gerilmiþ siyah Ýsa'yla
seviþtiði için kilise

tarafýndan aforoz edilir
(ki bu da Batý'dan bir
hazýmsýzlýk örneði).
Bunlar, beðenelim
beðenmeyelim, ifade
özgürlüðü için de
deðerlendirilmeli. 

Ancak eleþtiri bir
sosyal grubu toptan
hedef gösterip ýrkçýlýk
haline geldiðinde bu
kabul edilemez bir
tavýrdýr. Bir buçuk mil-
yar müslümaný toptan
terörist ilan edip ýrkçý
bir bakýþ açýsýyla

aþaðýlamak Hitler ve
Mussolini'nin tarihte
baþka insan gruplarýna
karþý denediði bir
uygulama.

Üstelik bunu, Bush'un
medeniyetler savaþý ve
terörizme karþý savaþ
tezleriyle ilan ettiði
yeni dünya düzeninde
ve 11 Eylül ertesinde
yapmak alenen savaþ
kýþkýrtýcýlýðý haline
gelir. Bu tutumu
mahkum etmek gerek-
tir. Müslüman lider-

lerin dediði gibi, özür
dilemek yetmez, bu
ýrkçýlarýn yargýlanmasý
ve cezalandýrýlmasý
gerekir. Danimarka
baþbakaný
Rasmussen'in yaptýðý
gibi cami yaptýrma
sözü vermekse, göster-
ilerde onca insan
öldükten ve sýradan
müslümanlarýn
kafasýnda bütün
Batýlýlarýn gerçekten de
bütün Doðululardan
tiksindiði fikri þekillen-
meye baþladýktan
sonra, kargalarýn bile
güleceði bir
karikatürün konusu
olur ancak.

28  Þubat  örneði
1997'de TTüürrkk  SSiillaahhllýý
KKuuvvvveettlleerrii kendi dey-
imleriyle 'demokrasiye
balans ayarý' yaptý. O
zaman iktidar ortaðý
olan RReeffaahh  PPaarrttiissii'ni
kapatma giriþiminde
bulundu. Bu parti
yasaklandý. Liderleri
hakkýnda davalar açýldý. 

RReeffaahh  PPaarrttiissii islâmý
savunan bir partiydi.
Zaten lideri EErrbbaakkaann da
'hoca' namýyla bilinen
þeriatçý biriydi.
Sosyalistler ise dinsel
inanç taþýmaz. 

Ama DDSSÝÝPP o zaman bu
islamcýlarýn yanýnda
tutum aldý, 'darbeye
hayýr' þiarýný yükseltti.
O günden beri de ayný
anlayýþý sýmsýký
sahipleniyor, hatta
savaþ karþýtlýðý
konusunda islamcýlarla
kolkola çalýþýyor. 

Çünkü DDSSÝÝPP, yukarýda
da söylendiði gibi,
faþistler dýþýnda
herkesin düþünce, ifade
ve örgütlenme özgür-
lüðünü savunuyor.
Nalýncý keseri gibi her
konuyu kendine yontup
kimisinin hakkýný
savunup, kimisininkini
görmezden gelmiyor. 

Ýran doðru
mu yapýyor?

PPeekk  ççookk  mmüüssllüümmaann
üüllkkeeddee  pprrootteessttoollaarr  oollssaa
ddaa  eenn  ççookk  öönnee  ççýýkkaarrýýllaann
ÝÝrraann''ýýnn  tteeppkkiissii  oolldduu..
ÇÇüünnkküü  AABBDD''nniinn  yyeennii  vvee
öönncceelliikkllii  hheeddeeffii  ÝÝrraann..  

MMaahhmmuutt  AAhhmmeeddiinneejjaadd
tepkisini en ýrkçý sözler-
le dile getirdi. Konuyu
saptýrýp hemen kendi
ýrkçý antisemit fikirleri-
ni bir bir dökmeye
baþladý. Yahudilerin
toptan imhasýný iste-
diðini açýkça ilan etti.
Hatta, Almanya
Baþbakaný AAnnggeellaa
MMeerrkkeell'le konuþmasýn-
da, Almanlarýn ve Ýran-
lýlarýn arî ýrk olduk-
larýný söyledi. 

Kendi kutsal deðerler-
ine saldýrýlmasýna
baþkalarýnýn kutsal
deðerlerine saldýrarak
cevap verdi. Þimdi
onun desteðiyle Ýran'-
daki Hemþeri adlý
gazete, Yahudi
soykýrýmýyla ilgili
aþaðýlayýcý karikatürler
çizilecek bir yarýþma
düzenledi. Hedef
Batý'nýn sabrýný ölçmek-
miþ! 

AAhhmmeeddiinneejjaadd ýrkçýlýða
maruz kalýndýðýnda
gösterilecek en yanlýþ
ve tehlikeli tepki
örneðini tarihe
kazandýrmýþ oldu. Nasýl
davranmamak gerek-
tiðini AAhhmmeeddiinneejjaadd'a
bakýp anlamak kolay-
laþtý. 

Terörizm efsanesi

Her insan kafasýndan geçen herhangi bir fikri, dilediði gibi, dilediði yerde dile getirebilmeli; bu fikre insan kazanmak
için özgürce örgütlenebilmelidir. 

Bu  karikatürleri  savu-
nanlar,  herkesten
önce,  Avrupa'nýn  

aþýrý  sað,  
muhafazakâr  

ve  ýrkçý  
kesimleri  oldu
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DÝSK'in  haklý  kaygýsý
DÝSK yöneticilerinin baþlattýklarý ve çeþitli illerde

devam eden tartýþma toplantýlarý doðru ve haklý bir
kaygýdan kaynaklanýyor. Kaygýnýn haklýlýðý, örneðin,
Eskiþehir toplantýsýna 1800 kiþinin katýlmasýndan
da anlaþýlýyor. Haklýlýðý bir yana, kaygýnýn yaygýnlýðý
da açýk. Bugüne dek "solda aranýþ" toplantý ve gir-
iþimlerinin sayýsýný hatýrlamak bile zor.

Kaygý, Baþkan Yardýmcýsý Musa Çam'ýn ifadesiyle
(ama benim sözlerimle), þu: Türkiye'de bugün artýk
sol yok. Dolayýsýyla, emekçilerin, yoksullarýn,
ezilenlerin, kadýnlarýn, azýnlýklarýn, çevrenin, eþitlik-
lerin, özgürlüklerin sesi yok, çýkarlarýný ifade eden
yok, örgütlenebilecekleri bir yer yok. Bir þey yap-
mak, bir þey yaratmak, bu boþluðu doldurmaya
çalýþmak gerek.

Süleyman Çelebi, Musa Çam ve arkadaþlarý, "sol
yok" derken, sosyal demokrat bir solun yokluðunu
kastediyorlar, CHP'nin artýk hiçbir anlamda "sol"
olmadýðý gerçeðinden yola çýkýyorlar. Haklýlar. Ama
biz ekleyelim: sosyal demokrasinin solunda da sol
yok. Devrimci sol geniþ kitlelerin taleplerinden, ilgi
alanlarýndan o kadar uzak, kendi saplantýlarýna o
kadar gömülmüþ durumda ki, her geçen gün
küçüldüðünü, anlamsýzlaþtýðýný bile göremez hale
geldi.

Yeni sol parti ihtiyacýný sadece CHP'nin sol
olduðunu zanneden CHP'lilerle kendi mikroskopik
devrimci örgütlerinin bir anlam ifade ettiðini
zanneden sekter devrimciler farkedemiyor.

Bu ihtiyaç Türkiye'ye özgü deðil üstelik.
Geleneksel komünist partilerin yok olmasý, sosyal
demokrat partilerin neoliberalizmi tümüyle benim-
semiþ olmasý ve devrimci partilerin çok küçük
olmalarý, Avrupa'nýn her yanýnda ayný sorunu ve
ayný ihtiyacý ortaya çýkardý: kitleler temsil edilmiyor,
yeni bir sol parti gerek. Dahasý, neoliberal
siyasetlere duyulan tepki ve savaþ karþýtý hareketin
yarattýðý radikal seferberlik geniþ kitleleri sola çek-
erken, bu sola kayýþýn örgütsel bir ifade bulmasý
daha da önem kazanýyor.

Nitekim, birçok ülkede yeni partiler yaratýlýyor.
Almanya'da Linkspartei, Portekiz'de Sol Blok,
Danimarka'da Kýzýl-Yeþil Ýttifak, Ýngiltere'de
Respect, Ýskoçya'da Ýskoçya Sosyalist Partisi,
Brezilya'da P-Sol, savaþ karþýtý hareketin, neoliber-
alizm karþýtý mücadelelerin içinden çýkýyor, bunlarýn
üzerinde yükseliyor, geleneksel sol güçlerin
ötesinde geniþ, yeni ve genç kitleleri seferber ediy-
or. Bu partilerin bir ortak yönü de, solun bazý kes-
imleri ile toplumsal hareketleri, kampanya aktivist-
lerini, örgütlü siyasete bulaþmamýþ bir kitleyi, azýn-
lýklarý, çevrecileri ve baþkalarýný bir araya getirmesi,
getirmeyi amaçlamasý.

DÝSK yöneticilerinin önayak olduklarý giriþimin
eksik yönü belki de bu. Bildik sosyal demokrat
isimleri, akademisyenleri, çoðu 50 yaþýnýn üzerinde,
çoðu erkek olan tanýdýk simalarý bir araya getirerek
CHP'nin biraz daha sol bir sürümünü yaratmak ne
kimseyi heyecanlandýrabilir, ne kimseyi seferber
edebilir.

Az sayýda ortak talep oluþturmalý (benim öneriler-
im þöyle: kemalizme ve milliyetçiliðe netçe hayýr;
savaþa hayýr; Kürt sorununa barýþçýl çözüm; sýnýrsýz
düþünce, ifade ve örgütlenme özgürlüðü; herkese
ücretsiz eðitim ve saðlýk hizmetleri). Bu taleplerin
altýna imza atan herkese (devrimcisine, sosyal
demokratýna, futbolcusuna) kapýlar açýk olmalý.
Sadece bildik isimler deðil, herkes davet edilmeli.
Ve bu talepler etrafýnda sokakta, tabanda, kampa-
nyalar þeklinde iþ yapmaya baþlanmalý. Sonra
bakarýz.

Roni Margulies

GÖRÜÞ

Tüm dünya gibi
Türkiye'de de gösteriler
oldu. Hatta Diyarbakýr ve
Konya'dakiler gibi hiç de
yabana atýlmayacak büyük-
lükte olanlarý da var. 

Ama dünyanýn hiçbir
yerinde kimse gidip bir
Katolik papazýný vurmayý
düþünmedi, ya da en azýn-
dan düþündüyse bile bunu
eyleme dökmedi. Hatta
göstericiler polis tarafýndan
vuruldu.

Türkiye'de ise olay duyu-
lur duyulmaz Trabzon'daki

bir kilisenin papazý vurul-
du. Profesyonel bir suikast
silahýyla yakalanan þahýs
'karikatür krizinden etk-
ilendiðini' itiraf etti. 

Ayný kiliseye daha önce
defalarca ses bombasý
atýldýðý ortaya çýktý. Daha
önce, belediye kilisenin
suyunu ücretsiz saðlaya-
caðýný açýkladýðýnda, kilise
önünde protesto yapan tek
grup Nizam-ý Alem
Ocaðý'na baðlý ülkücü
faþistler olmuþtu. Kilise
papazýný tehdit edenler de

yine onlardý. Fener Rum
Patrikhanesi protestolarýný,
hristiyanlarýn denizden haç
çýkarma törenlerini protesto
edenlerin de yalnýzca faþist-
ler olduðunu düþündüðü-
müzde, bu cinayetin altýnda
ülkücü faþistlerin parmaðý
olduðuna hükmetmemek
için hiçbir neden yok. 

Ýþte ülkücü faþistlerin
fikirlerinin yasaklanmasý
isteðimize güzel bir gerekçe
daha. Aðca Papa'yý vurdu,
yeni bir Aðca özentisi de
papazý.

Þimdiki Baþbakan RReecceepp
TTaayyyyiipp  EErrddooððaann kapatýlan
RReeffaahh  PPaarrttiissii'nin önde
gelenlerinden biriydi.
Devamý olan FFaazziilleett
PPaarrttiissii'nde de ayný kon-
umdaydý. Sonra SSaaaaddeett
PPaarrttiissii'nden ayrýlýp
AAKKPP'nin baþýna geçtiðinde
de fikirlerini korudu. 

Þiir okudu hapse atýldý.
Biz daima TTaayyyyiipp'in hak-
larýnýn yanýnda olduk.
Partisinin kapatýlmasýna
karþý mücadele ettik.
Bugün AAKKPP kapatýlmaya
kalksa ve TTaayyyyiipp fikir-
lerinden dolayý yeniden
hapse yollanmak istense
yine kendisini savu-
nacaðýz. Çünkü sosyal-
istler en tutarlý demokrasi
savunucularýdýrlar.
Yalnýzca 'susma sustukça

sýra sana gelecek' gerçeði-
ni bildikleri için deðil, bu
haklarýn tüm insanlarýn
hakký olduðunu bildikleri
ve demokrasinin
belkemiðinin kýrýlmasýný
istemedikleri için de
böyledir. 

Ama Sayýn Baþbakan
Trabzon'da TTAAYYAADD'lýlar
linç edilmeye çalýþýldýðýn-
da ne dedi, hatýrlayalým:
"Trabzon'daki olaylarda
halkýmýzýn hassasiyeti çok
ama çok önemli.
Halkýmýzýn bu hassasiyet-
lerini göz önünde bulun-
durarak herkes kendi
tavrýný belirlemelidir.
Halkýmýzýn milli has-
sasiyetlerine dokunul-

duðu zaman þüphesiz
bunun tepkisi farklý ola-
caktýr".

Özeti 'benden olan
konuþur, geri kalan
konuþursa döverim' deðil
mi? 

Ayný TTaayyyyiipp, KKEESSKK
üyeleri basýn açýklamasý
yaptýðýnda, bugüne kadar
kimsenin cesaret
edemediði sertlikte
beyanat vermekten de
çekinmedi. 

Beyazýt Camii önündeki
gösterilerden birinde
þöyle bir pankart göze
çarpýyordu: "Zavallý
Müslüman. 'Kurtlar
Vadisi Danimarka'yý mý
bekliyorsun?". Yani

sýradan müslümana bir
cihad çaðrýsý: "Artýk ayaða
kalk ey Müslüman!". 

Polis ve Baþbakan bu
çaðrýyý da yapan gösteri-
cilere mesafeli bir
müsamaha gösterdi. Ama
KKEESSKK üyeleri sendika
hakký istediðinde gaz
bombalarýyla saldýrdýlar.
TTAAYYAADD üyelerinin bildiri
daðýtmasýna linçle karþýlýk
veren faþistleri 'milli has-
sasiyet' safsatasýyla
savundular. 

Bir gün Ermeni konfer-
ansýnýn yasaklanmasýný,
sanki kendi sorumluluðu
yokmuþ gibi eleþtirip,
ertesi gün TTAAYYAADD'lýlarýn
linçini savunan TTaayyyyiipp
demokrasisi böyle oluyor
iþte.

11  Eylül  etkisi
11 Eylül saldýrýlarýndan

hemen sonra
'medeniyetler savaþý'nýn
baþladýðýný ilan eden ABD
Baþkaný BBuusshh tam da bu
karikatür kriziyle ortaya
çýkan tabloyu görmek
istiyordu. Batý dünyasýný
ve kendi halkýný yanýna
kazanmak için Doðu'nun,
müslümanlarýn ne barbar
halklardan oluþtuðunu bir
þekilde kanýtlayýp, dünya
hegemonyasý için giriþe-
ceði savaþlara taraftar
toplamak en büyük
arzusuydu. 

Ýþte þimdi bu fýrsatý yakaladý. Savaþ baronlarý þimdi
ellerini ovuþturup yeni saldýrý planlarýnýn ayrýntýlarýný
tartýþmaya baþlamýþlardýr bile. 

Hatýrlayalým, geçmiþte SSaallmmaann  RRüüþþddii Þeytan
Ayetleri'ni yazdýðýnda Ýran ölüm fetvasý çýkarmýþ,
ortalýk biraz karýþmýþtý. Ama karýþýklýk kýsa sürdü.
RRüüþþddii halâ Ýngiltere'de sað salim oturuyor ve yeni kita-
plar yazmaya devam ediyor. 

Ama 11 Eylül ve medeniyetler savaþý tezinden sonra,
ortalýk bir karýþtý mý durulmak bilmiyor. Ayný
karikatürler küçük bir Avrupa ülkesi olan
Danimarka'da 11 Eylül öncesi yayýnlansaydý tepki
bunca büyük olur muydu?

Düþünce  ve  ifade
özgürlüðünün  sýnýr

bekçiliðine
soyunmak  elbette
bizim  haddimize

deðil.  
Biz  sosyalistler

olarak  daima
sýnýrsýz  düþünce,

ifade  ve  
örgütlenme  

özgürlüðü  talebini
dile  getirdik,
getirmeye  de

devam  edeceðiz  

Tayyip'in demokrasisi

Faþizmin farký

 aarriikkaattüürrüü
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1989'da Berlin Duvarý’nýn
yýkýlmasýndan bu yana, insanlýk
tarihi açýsýndan denizde bir
kum tanesi sayýlabilecek kadar
zaman geçti. Tarihin artýk
nihayete erdiði ve kapitalizmin
dünyanýn mukadderatý olduðu
söyleniyordu. Patronlarýn bu
mumu yatsýya kadar bile yana-
madý. 

Geçtiðimiz günlerde Caracas'ta
yapýlan DDüünnyyaa  SSoossyyaall  FFoorruummuu
bu yalaný bizlere tekrar hatýrlattý
ve mumu söndüren sol rüzgârý
þiddetlendirdi. Kapitalizm küre-
sel krizini aþamazken,
emperyalizm Irak'ta bataklýða
saplanmýþken, Latin
Amerika'dan yükselen sýnýf
hareketi ve esen sol rüzgar biz-
leri motive etti. Bu coþku ve
umudu paylaþmamak olmaz.
Ancak bu coþku bazý gerçekleri
görmemize engel olmamalýdýr.

Unutmamalýyýz ki Stalinist
Rusya birçok devrimci ve iþçi
açýsýndan umut ve inancý ifade
ediyordu ve sosyalist olduðu
iddia edilen devlet kapitalisti
rejimin yýkýlmasýyla, o emekçiler
ve devrimciler savruldular ve
þaþkýna döndüler. O halde
bugün tarihten ders alýnmalý ve
ayný yanlýþlara düþülmemelidir. 

Tarihte sözde sosyalist olan ve
sosyalizmi tahrip eden çok fazla
kiþi ve hareket mevcut. Bugün
Latin Amerika'da yükselen sýnýf
hareketi ve sol dalgayý destekle-
mek ve geliþmesi için çalýþma-
nýn yanýnda, aþaðýdan sosyal-
izm geleneðine inananlarýn sor-
malarý gereken bir soru var. Kýr-
mýzý kazak ve atký giyen, sýkýlý
yumruðunu kaldýran, sosyalist
olduðunu iddia eden HHuuggoo
CChhaavveezz acaba gerçekten bir
sosyalist midir?

Chavez tevatürleri

Bir çok "sosyalist"  Venezü-
ella'da bir devrimin gerçek-
leþtiðini savunuyor. Bolivar
2000, Casiquire 2000 ve WASP
programlarýnýn içeriðinde olan
saðlýk ve okuma-yazma eðitimi
çalýþmalarý birer reform, hatta
devrim olarak ileri sürülüyor.
CChhaavveezz' in ABD'ye kafa tuttuðu
ve "onurlu bir lider" olduðu
söyleniyor. Devletleþtirmelerin
var olmasýnýn sosyalizme geçiþ
anlamýna geldiði söyleniyor.
Sosyalistim diyen bir liderin
iktidarda olmasý sosyalizmdir
deniyor. Soldaki bu tarz söylen-
tilerin listesini arttýrýlabiliriz.

Dün cuntacý
bugün devrimci

Öncelikle þu hususu belirtmek-
te yarar var. Venezüella'da belli
baþlý geliþmelerin olduðu açýk-
týr. Ancak bu kazanýmlarýn
CChhaavveezz'in sosyalistliði
sayesinde olduðunu söylemek
yanlýþ olur. Çünkü eski darbeci
CChhaavveezz, Asya krizine kadar
hem “milli” burjuvazisi ile hem
de uluslararasý sermaye güç-
leriyle ýlýmlý bir hattý izliyordu. 

Yine Asya krizinden önce
hiçbir sosyal uygulamaya

yanaþmýyordu. Ancak Asya
krizinden sonra yuvarlanýlan
uçurumdan kurtulmak için day-
atýlan IMF politikalarýna karþý
duran ve direnen kitle hareke-
tinin söylemlerini (o zamana
kadar sahiplenmezken)
sahiplendi ve yeniden iktidar
oldu.

Dahasý yýllardýr askeri darbe,
açlýk ve yoksullukla boðuþan
emekçilerin aradýðý çýkýþ, refor-
mist bir liderin sola dönük söy-
lemiyle buluþtu ve %58’lik bir
iktidar potansiyeline tekabül
etti. 

Söz konusu kazanýmlarýn sebe-
bi dünyanýn ve özellikle Latin
Amerika’nýn her yerinde verilen
neo-liberalizm karþýtý mücade-
lenin yarattýðý basýnç ile ortaya
çýkmýþtýr. 

Venezüella iþçi sýnýfý kapitalist
devlete karþý mücadelesinden
reformlar koparabilmiþtir. Söz
konusu reform programlarý
kitleler açýsýndan yeterli
deðildir.

DSF'de doðruyu söyler,
Venezüella'da þaþar

CChhaavveezz geçen seneki ve bu
seneki DDüünnyyaa  SSoossyyaall  FFoorruummuu
kapanýþ konuþmalarýnda kapi-
talizmin yýkýlmasý (reforme edil-
erek deðil) gerektiðini söyleme-
sine raðmen, iþçi sýnýfý iktidarýn-
dan ve özel mülkiyete iliþkin
tartýþmalardan hýzla kaçýnmak-
tadýr. 

Toprak aðalarýna karþý görün-
mesine raðmen CChhaavveezz, toprak
reformuna yanaþmamaktadýr.
Özel mülkiyete iliþkin net bir
tavýr takýnmamýþtýr.

Venezüella'da finans kapital ile
arayý açmamak adýna
bankalarýn özel sektörün elinde
kalmasýna göz yumulmaktadýr. 

CChhaavveezz, Venezüella'nýn "milli
burjuvazisi" ile mümkün oldu-
ðunca karþý karþýya düþmekten
kaçýnmaktadýr. Ýktidara gelme-
den önceki söylemlerinin tersine
halk milisleri örgütlenmesini

rafa kaldýrarak bilakis
hükümetin tamamýný asker ve
polislerle doldurup, bürokrasiyi
kuvvetlendirmektedir.

Rusya'da
devlet kapitalizmi,
Venezüella'da…(?)

Peki bunlarýn yanýnda hiç mi
olumlu þey olmamýþtýr? Tabii ki
belli gelir kalemlerinden
kamuya olan harcama art-
týrýlmýþtýr. Ancak burada eðer
sosyalist bir devletten bahsede-
ceksek, zaten mevcut petrol ve
kaynaklarýn iþçi sýnýfýnýn olmasý
gerekir ve bir devlet belli gelir-
leri kamuya aktardýðýnda
sosyalizm sýfatýný kazanamaz

Sosyalist devletin iki temel
özelliði vardýr. Birincisi, özel
mülkiyet ortadan kaldýrýlýr; ikin-
cisi, iktidar iþçi meclislerinin
elindedir. 

Rusya'daki devlet kapitaliz-
minde, özel mülkiyet göreli
kalkmýþ olsa da iktidar iþçilerin
elinde deðildi ve mevcut
bürokratik iktidar kapitalist üre-
tim iliþkisinin devamlýlýðýný
saðlayarak devletleþtirilmiþ
mülkiyeti gerici kýlmýþtý.
Kapitalizm devlet tekelin-de artý
deðer sömürüsüne devam
etmiþti.

Venezüella'da ise iktidar
CChhaavveezz ve cuntacý ekibindedir.
Özel mülkiyet mevcudiyetini
korumaktadýr. Sosyalizmin
temel karakteristiðinden çok
uzak olan bu yönetime, bazý sol-
cularca böylesi abartýlý manalar
yüklenmesi, 80'li yýllardan bu
yana çok büyük kazanýmlar
elde edemeyen sýnýf hareketinin
her kazanýmýnýn, coþku ve heye-
canla, devrim olarak
görülmesinden kaynaklanýyor.

Chavez devrimci deðildir

Latin Amerika'da reformlar
kazanýlýyor ama iktidar mil-
liyetçi ve reformisttir. CChhaavveezz
aþaðýdan bir örgütlenme ve iþçi

sýnýfý mücadelesi içinde geliþmiþ
bir önder deðildir. Baþarýsýz "sol
darbe" giriþimleri yüzünden
ordudan tasfiye edilmiþ mil-
liyetçi bir askerdir. Küba'nýn
diktatörü FFiiddeell  CCaassttrroo'ya asker
selamý çakan ve onu örnek
aldýðýný söyleyen, ulusal kalkýn-
macý bir modelle reformizmin
sýnýrlarý çerçevesinde "solcu"
vizyona sahip bir asker… 

Bizler biliyoruz ki iþçi sýnýfýnýn
kurtuluþu kendi eseridir ve
sýnýfýn yerine kendini ikame
eden kurtarýcýlara ihtiyacý yok-
tur.

Dünyanýn 5. büyük
petrol rezervi 

Ancak CChhaavveezz diðer Latin
Amerika ülkelerinde iktidara
gelen reformistlerden biraz
daha þanslý, çünkü ülkenin
petrol rezervi dünyanýn 5.inci
büyük petrol rezervidir. 

Bu sayede popülist de olsa
geçici bir süre sosyal devlet
(ancak bu kadar) uygulamalarý-
na devam edebilecektir.

Venezüella ihracatýnýn %80’i
petrole dayanmakta ve petrol
hükümet bütçe gelirlerinin
%50'sini, ülke gayri safi yurtiçi
hâsýlasýnýn da %30'unu oluþtur-
makta. 

Satýlan petrol ABD'nin petrol
ihtiyacýnýn %15’ini karþýlýyor.
Asya krizinden sonra ulus-
lararasý finans kapitalle arasýnýn
bozulmasýyla CChhaavveezz,, ulusal
finans kapitale gereðinden çok
deðer addetmiþ ve yüksek faiz-
lerle girdiði iç borçlarla
(bankalardan) sosyal yatýrýmlarý
karþýlamaya çalýþmaktadýr. 

Bunun sonucu olarak mevcut
kamu borcu, dört yýlda, milli
gelirin 37’sine karþýlýk gelen 2
milyar dolardan 27 milyar
dolara  týrmanmýþ. Ýç ve dýþ borç
bu hýzla arttýðý için CChhaavveezz milli
bankalarla arasýný bozamayacak
duruma gelmiþtir. 

Bu durum özel mülkiyet ve
uyguladýðý sosyal politikasýnýn

sýnýrýný bize göstermektedir.
Özetle bu politika iki ucu kirli
deðnek olan bir durum yarat-
mýþtýr. 

Bir yandan "sol milliyetçi"
bakýþ açýsýyla milli sermayeye
önem atfeden ve temel kapitalist
iliþkile-re dokunmamaya çalýþan
tutum, bir yandan da iþçi
sýnýfýnýn çýkarýna bir ekonomi
düzenleme iddiasý kaçýnýlmaz
bir krize neden olacaktýr. 

Reformist politikalarýn iflas
etmesi kaçýnýlmazdýr ama petrol
rezervlerinin büyüklüðüyle
orantýlý olarak, bu politikalarýn
biraz daha hayatta kalmasý söz
konusu olabilecektir.

Reformizmin krizleri

Petrolün cazibesi ve CChhaavveezz
iktidarýnýn bazý çýkýþlarý
ABD'nin pek hoþuna gitmemek-
tedir. ABD'ce örgütlenen olasý
bir darbe giriþimine tekrar þahit
olmamýz da ihtimaller
dahilindedir. 

Chavez bundan korunmak için
de asker bürokrasisini ve asker-
lerin politikaya katýlýmýný
yoðunlaþtýrmakta. Bu ikilem de
bir baþka çýkmazý ortaya koy-
maktadýr: Bir yanda darbe
tehlikesi, bir diðer yanda da
sosyalist olma iddiasýna ve
halka raðmen devlet ve askeri
bürokrasiyi güçlendirmek… Bu
ikilemin aþýlmasý da zor
görünüyor.

Bütün bu hususlar bize tek
ülkede sýkýþmýþ politikalarýn
çýkmazlarýna karþý sürekli devri-
mi, reformizmin krizine karþýlýk
devrimci ayaklanmanýn önemini
hatýrlatmaktadýr.

ABD darbesine hayýr!
Aþaðýdan Venezüella'ya
evet!

Son olarak unutmamak gerekir
ki Latin Amerika'daki kitle
hareketinin önemi gün be gün
artmaktadýr. Ve bölgedeki
geliþmeler devrimci olasýlýklarý
ortaya çýkarmýþtýr. 

Neo-liberalizme karþý direniþ
artmaktadýr ve bu mücadele
Irak savaþýyla baðlantýlý biçimde
kaçýnýlmaz bir öneme sahiptir. 

Yakýn gelecekte ABD'nin darbe
giriþimlerine veya reformist
politikalarýn iflasýyla ortaya çýk-
abilecek  havaya raðmen, daha
bugünden, hem Latin
Amerika'da hem de diðer
dünya ülkelerinde  aþaðýdan
mücadelenin devrimci potan-
siyeline ve enternasyonalist bir-
likteliðine güvenmek gerekir.

Güvenmenin de ötesinde her
yerde yeni kampanya-lar
örgütlenmeli, Irak’taki zayýf
halkayý kýrabilmeli-yiz. Irak
direniþinin ve dünya savaþ
karþýtý hare-ketinin her
kazanýmý ayný zamanda neo lib-
eralizme; IMF'ye,
özelleþtirmelere, sosyal
saldýrýlara karþý her kazaným da
ayný zamanda emperyalizme
atýlan bir tokat anlamýna
geldiðini unutmamalýyýz.

Bugün çok daha rahat þunu
söyleyebiliriz: Baþka bir dünya
mümkün ve tek yol devrim!

Yalancýnýn mumu yatsýya kadar yanar
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HHuuggoo  CChhaavveezz, ilk kez
Venezüella'nýn baþkan-
lýðýna seçildiðinden bu
yana geçen 7 yýl
içerisinde 3 farklý olayla
karþýlaþtý. Her fýrsatta
denenen askeri darbeler,
patronlarýn basýncý ve
baþarýsýzlýða uðramýþ bir
karþý referandum.
CChhaavveezz, onu savunan
sýradan
Venezüellalýlarýn yarat-
týðý büyük hareket ile
her defasýnda zafer
kazandý.

Bütün bunlarda
kaçýnýlmaz bir mantýk
var. CChhaavveezz Bolivarcý
devrimde önemli yollar
kat etti. Ancak bu zafer,
büyük yýðýnlarýn
hareketinin yarattýðý
basýncýn sonucu olarak,
saðýn geriye çekilme-
siyle mümkün oldu.

Daha önceleri CChhaavveezz
Bolivarcý devrimin
sosyalist olduðunu
söylemiþti. Bu, Bolivya
ve Ekvador gibi bir çok
ülkede, kitleleri
cesaretlendirdi.

Petrol fiyatlarýndaki
artýþtan saðlanan büyük
gelirler, sosyal program-
lara aktarýlarak saðlýk ve
eðitim geliþtirildi ve
yine toprak reformlarý
örgütlendi.

Endüstrinin önemli bir
kýsmý yerel kiþilere
devredildi ve yeni tele-
vizyon istasyonlarý
kuruldu. Bütün bu olan
bitenler Bolivarcý devri-
minin gözüyle televizy-
ona aktarýldý.

Ancak bunun yanýnda
Venezüella bankalarý
özel mülkiyetin elinde
kaldý ve bu bankalar
devletin dýþ borçlarýn-
dan nemalandýlar. 

Topraklarýn ve fab-
rikalarýn özel mülkiyeti
CChhaavveezz için korkutucu
görünmüyordu. Ayrýca
saðýn etkisinde bulunan
medya þirketlerine de
dokunulamýyordu.
Böylece CChhaavveezz eski
Venezüella politikalarýný
"yýkan" böyle bir
hükümetin içinde
geçmiþte bazý ayrýcalýk-
lara sahip olan kimi
unsurlarý da tutabildi.

CChhaavveezz'e olan destek
kesintisiz biçimde, git-
gide büyüyerek sür-
erken  kitle örgütleri de
büyüdü. Sýradan insan-
lar ve kitle örgütleri
Bolivarcý devrimin
içinde yaþanan hayal
kýrýklýðý ve hoþnutsu-
zluðu, sýnýrlý da olsa
dýþarý vurmaya
baþladýlar.

Bu güçler "devrimin"
içinde hareket
kabiliyetine sahip deðil.
Çünkü iktidar kitlelerin
deðil, hükümetin elinde.

CTV (Venezüella Ýþçi
Konfederasyonu) ile
UNT'nin (Ulusal Ýþçiler
Birliði) yaptýðý tasfiye ve
ikame tartýþmasý çok acil
bir tartýþmadýr. CTV
CChhaavveezz'in 1998 yýlýnda
verdiði sözleri tut-
madýðý gerekçesiyle
yoðun muhalefet yap-
mýþ bir sendika. UNT,
CTV'nin petrol sek-
töründeki sabotaja
verdiði desteðe tepkinin
ürünü olarak kurulmuþ
ve bir anda 1 milyon
üyeye ulaþmýþ bir sendi-
ka.

Haziran ayýnda
yapýlan toplantýya
UNT'den 400 delege
katýldý. Delegeler,
sosyalist bir sürece
geçilmesi için, iktidarýn
iþçi sýnýfýnýn eline
geçmek zorunda
olduðunu savundular.

Ancak bu tartýþmada
tabii ki sosyalizme
baþka bir anlam
yükleyen ve bu doðrul-
tuda perspektif savu-
nanlar da var:
Unutulmamalý ki,
Ýspanya baþbakaný
ZZaappaatteerroo da CChhaavveezz'in
destekçisi olduðunu
söylüyor ama onun
sosyalist partisi kapital-
ist bir reformun ve ser-
mayenin destekçisidir.

Venezüella devrimi
içinde sosyalizmin iki
olasýlýðý mevcut. Birisi
kapitalizmi reformlarla
ýslah etmek ve
insanileþtirmeye çalýþ-
mak. Dünya ser-
mayesiyle baðlantýyý
koparmadan daha güçlü
biçimde dünya pazarýn-
da rekabete giriþmek. 

Diðer olasýlýk ise
üretenlerin, kaynaklarý
doðrudan yönettiði,
kontrol ettiði ve hiçbir
özel mülkiyetin milyon-
larýn yaþamlarýný þekil-
lendirmediði bir
olasýlýktýr. Bu iki olasýlýk
arasýndaki savaþ
Bolivarcý devrimin
gerçeðidir.

ÇÇeevviirreenn::TToollggaa  ÞÞiirriinn
KKaayynnaakk:: Avusturya'daki

kardeþ gazetemiz olan
LLiinnkksswweennddee.

(*)
Ýskoçya Sosyalist Partisi

üyesi olan ve Glasgow
Üniversitesinde  Ýspanyol-
ca/Latin Amerika Kültürü

Profesörü olan Mike
Gonzales'in Türkçede ZZ

YYaayyýýnnllaarrýý'ndan çýkan
"Küba, Kastro ve

Sosyalizm" isimli bir
kitabý bulunmaktadýr.

BBoolliivvaarrccýý  ddeevvrriimmiinn
kkaallbbiinnddeekkii  iikkii  oollaassýýllýýkk

Immanuel WALLERSTEIN

Evo Morales'in Bolivya baþkaný
seçilmesi Latin Amerika'nýn ne kadar
sola gittiðine ya da daha doðrusu,
Latin Amerika'da (ya da baþka bir
yerde) "solda olmanýn" ne anlama
geldiðine dair kapsamlý bir tartýþ-
mayý uyandýrdý. Bana göre,
Morales'in seçim zaferini deðer-
lendirmenin dört farklý politik sosy-
olojiyi yansýtan dört farklý yolu
vardýr. 

Bir tarafta, Morales'in seçilmesini
hevesle selamlayan büyük bir grup
Latin Amerikalý sol entelektüel ve
onlarýn dünyanýn diðer yerlerindeki
sempatizanlarý var. 

Bunlar durumu þöyle analiz etmek-
te: Morales bir Aymara'dýr, yani
nüfusun %60'ýndan fazlasýnýn yerli
olduðu Bolivya'da baþkan seçilmiþ
ilk yerlidir. Bu, toplumsal ve politik
bir zafer, hatta bir sosyal devrim ve
her halükarda sosyal adalet demek-
tir. Morales'in kendisi de resmen
baþkanlýk görevine baþlamadan önce
geleneksel bir Ýnka töreninde yer
alarak bu unsuru vurgulamýþtýr.
Bunun yanýnda, Bolivya'nýn yerli
nüfusu onun seçilmesini sevinçle
karþýladý. 

Fakat Morales kampanyasýnda ayný
zamanda ekonomik konulara deðin-
di. Koka üretimini yok etme amaçlý
ABD onaylý programa karþý çýktý.
Suyun özelleþtirilmesine karþýydý ve
doðalgaz kaynaklarýnýn sömürülmesi
için yabancý firmalarla yapýlmýþ
sözleþmelerin yeniden pazarlýk
konusu yapýlmasýndansa gaz yatak-
larýnýn ulusallaþtýrýlmasýný talep etti.
Bunlar, son on yýldýr Bolivya'nýn
gündemini oluþturan konulardýr.
Morales yeni kabinede, bu konular-
dan sorumlu olarak halk
mücadeleleriyle tanýnan kiþileri
görevlendirdi. 

Son olarak jeopolitik bir taahhüt
vardýr. Morales, ABD emperyal-
izmine saldýrdý. Seçilmesinden sonra
ilk uluslararasý ziyaretlerini, liderleri
tarafýndan sýcak þekilde kucaklandýðý
Küba ve Venezüella'ya yaptý. Daha
sonra, yine heyecanla kabul edildiði

Fransa, Çin, Güney Afrika ve
Brezilya'ya uçtu. 

Bununla birlikte, bir de Morales'e
açýk bir soðuklukla yaklaþan daha
küçük bir grup Latin Amerikalý
entelektüel ve aktivist vardýr. Onu,
son beþ yýl içindeki hiçbir halk
hareketine/mücadelesine (koka
çiftçileri hareketi dýþýnda) liderlik
etmemiþ  fakat diðerleri dövüþüp
kazandýktan sonra dikkatlice masaya
oturmuþ biri olarak görüyorlar. Onu,
Bolivya'nýn kaynaklarýný gerçekten
ulusallaþtýracak biri olarak deðil,
sadece kiralarýn artýrýlmasýyla
yetinecek biri olarak ve yeni bir Lula,
yani sosyal konularda halkýn beklen-
tilerini karþýlamada baþarýsýz olacak
biri olarak görüyorlar. 

Sonra, aslýnda ilk grubun analizler-
ine katýlan ABD saðý geliyor. Bunlar
Morales'i Chavez'e hizmet eden,
ABD karþýtý düþünceyi kýþkýrtacak ve
yabancý yatýrýmlarý engelleyecek
tehlikeli bir uþak olarak görüyorlar.
ABD hükümeti önceki seçimde,
Morales'in seçilmesi halinde
Bolivya'ya tüm yardýmý kesmekle
tehdit etmiþti. O zaman Morales
seçilmedi. Fakat bu kez, ilk turda
%54 gibi afallatýcý bir oy alýnca, ABD
hiç mutlu olmasa da resmi olarak

sessiz kaldý. 
Ve daha sonra, ikinci grupla tabii ki

ayný görüþten olmasalar da bu gruba
temelde katýlan, solcu olmayan Latin
Amerikalý entelektüeller gelir.
Seçimlerden sonra, Peru'dan Mario
Vargas Llosa ve Meksika'dan Jorge
Castaneda'nýn, Morales'in bir
Chavez'den çok bir Lula olacaðýný ve
bu nedenle ABD hükümetinin düþ-
manlýðýnýn dozunu ayarlayarak ona
yaranmaya çalýþmasý gerektiðini
savunarak ikinci gruba katýlan op-ed
yazýlar yazmalarý dikkat çekicidir.
Financial Times da bu çizgidedir. 

Morales'in seçilmesi, son yýllarda
Latin Amerika genelindeki tüm
seçimler baðlamýnda düþünülme-
lidir. Sadece Brezilya'da Lula ve
Venezüella'da Chavez deðil,
Uruguay'da Tabare, Arjantin'de
Kirchner, hatta Þili'de Bachelet, bun-
larýn yanýnda Meksika'da bu yýl
seçim olursa Lopez Obrador, ve belki
Nikaragua'da Ortega. Bunlarýn hepsi,
ABD'nin, sonuçlarýndan mutsuz ola-
caðý seçimler. Bu örneklerin her
birinde Washington, daha muhafaza-
kâr bir muhalifi tercih ederdi. Þurasý
kesindir ki, seçilenlerden hiçbiri bir
Che Guevara deðildir. Fakat bun-
larýn toplamý Latin Amerika'yý aþýrý
sola olmasa da sola taþýmaktadýr. 

Radikal sola deðil de merkez sola
gidiþ gerçekten solun zaferi sayýla-
bilir mi? Bu, eðilimin hýz kazanýp
kazanmadýðýna göre deðiþir. Ve bir
miktar da Latin Amerika'nýn
ötesinde, uzaklarda -Ortadoðu'da,
Avrupa'da, Birleþik devletlerin ken-
disinde- neler olduðuna baðlýdýr.
Evo Morales göreve baþlarken yap-
týðý çok açýk sözlü ve militan konuþ-
masýyla görkemli bir baþlangýç yaptý.
Latin Amerika'da ya da diðer yer-
lerdeki solcular için, Morales'in
zaferi iki kere çok yaþa denecek bir
olay. Ve Morales'in tasarladýðý pro-
gramý gerçekleþtirip gerçekleþtire-
meyeceðini görmek için bekleniyor
ki, gerçekleþtirirse üçüncü "çok
yaþa"yý da alacak.

Bu yazý www.sendika.org'dan
alýnmýþtýr

"Morales için
iki kere çok yaþa"

Sadece Brezilya'da Lula ve
Venezüella'da Chavez deðil,

Uruguay'da Tabare, Arjantin'de
Kirchner, hatta Þili'de Bachelet,
bunlarýn yanýnda Meksika'da bu
yýl seçim olursa Lopez Obrador,
ve belki Nikaragua'da Ortega.

Bunlarýn hepsi, ABD'nin,
sonuçlarýndan mutsuz olacaðý

seçimler. Bu örneklerin her
birinde Washington, daha

muhafazakâr bir muhalifi tercih
ederdi. Þurasý kesindir ki,

seçilenlerden hiçbiri bir Che
Guevara deðildir. Fakat bunlarýn

toplamý Latin Amerika'yý aþýrý
sola olmasa da sola

taþýmaktadýr.
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Macaristan Birinci Dünya
Savaþý'ndaki yenilgisiyle toprak-
larýnýn yüzde 75'ini, nüfusunun
yüzde 65'ini ve sanayisinin yüzde
80'ini kaybetti. Kont Karolyi baþkan-
lýðýndaki hükümet istifa etmek
zorunda kaldý. 1918 yýlýnda kurulan
Macaristan Komünist Partisi, ülkede
yaþanan krizin etkisiyle kýsa zaman-
da etkin bir güç haline geldi. 1917
Ekim Devriminden de esinlenen
isyanlarla, iþçi ve asker Sovyetleri
Macaristan'da hakimiyet kurdular.
Sosyal Demokratlarla ittifak kuran
komünistler, iþçi cumhuriyetinin en
güçlü örgütlerinden birisi olarak ikti-
dar oldular. Macaristan'da iþçi
cumhuriyeti 133 gün sürdü.

Karþý devrimle yýkýlan iþçi
cumhuriyetinden sonra, karþý
devrimin de liderliðini yapan Amiral
Horty krallýk ilan etti. Krallýk
Macaristan'da tam 25 yýl süren uzun
bir karanlýk dönem anlamýna geliy-
ordu.

MMaaccaarr  kkrraallllýýððýý
HHiittlleerrllee  iiþþbbiirrlliiððiinnddee

Macar krallýðý önce faþist
Mussolini'yle, ardýndan da Hitler'le
hýzla yakýnlaþmaya baþladý. Bu
yakýnlaþmanýn ürünü olarak
Macaristan Ýkinci Dünya Savaþý'na
dahil oldu.

Ýkinci Dünya Savaþý sýrasýnda
Nazilerle iþbirliði yaptýðý için
Macaristan, topraklarýný iki katýna
çýkardý.

Fakat Hütler'in ipiyle kuyuya
inmenin cezasýný çekme sýrasý
Macaristan'a gelmiþti. El altýndan
müttefiklerle görüþüp savaþtan çek-
ilmeyi planlayan Macaristan, nazi
iþgaliyle karþýlaþtý. 1944 yýlýnda
Naziler Macaristan'ý iþgal etti.

MMaaccaarriissttaann
KKoommüünniisstt  PPaarrttiissii

25 yýllýk krallýk despotizmi altýnda
örgütlenmesi daðýlan, kitle tabanýný
yitiren komünistler, nazi iþgaline
karþý tepkinin örgütlenmesinde
baþarýlý oldular. Nazilere karþý
direniþ sürecinde komünistlerin
önerisiyle, içinde Küçük Mülk
Sahipleri Partisi, Ulusal Köylü grubu
ve Ýlerici Burjuvalar grubunun yer
aldýðý Ulusal Direniþ cephesi kurul-
du.

Bu cephe, Sovyet desteðini alarak,
Nazi iþgali dýþýnda,Sovyet tan-
klarýnýn da arkasýnda kalan bölgel-
erde Demokratik Macaristan
Hükümeti'ni ilan etti.

Nazi iþgalinin kýrýlmasýyla,
hükümet yasal olarak iþbaþý yaptý.

Ayný yýl Macaristan'da uzun bir
aradan sonra, ilk özgür seçimler
yapýldý. Seçimlerde ortaya çýkan
sonuç, komünistleri memnun etme-
di. Küçük Mülk Sahipleri Partisi
oylarýn yüzde 57'sini alarak çoðun-
luk partisi olurken, Macar Komünist
Partisi oylarýn ancak 17'sini alarak,
oylarýn yüzde 17.4'ünü alan sosyal
demokratlardan sonra üçüncü parti
oluyordu.

Seçimlerin ardýndan koalisyon
hükümeti kuruldu ve Macaristan
Halk Cumhuriyeti ilan edildi.

Bu dönemde komünistler aslýnda
büyük bir baþarý kazanmýþlar sayýla-
bilirdi. Partinin o zaman 2500 üyesi
olduðu düþünülürse baþarýnýn ne
kadar büyük olduðu kolayca
görülebilir. Ama bu baþarýnýn ardýn-

da, SSCB'nin gücü ve etkisinin yat-
týðý görmezden gelinemez.

Komünist Partisi, stalinist
SSCB'nin desteðiyle koalsyon
hükümetinin kurulmasýnda önemli
bir rol oyandý ve koalisyonda görev
üstlendi.

YYooððuunn  SSoovvyyeett
mmüüddaahhaalleessii

Macaristan bu tarihten itibaren
yoðun bir Sovyet müdahalesiyle
karþýlaþtý. Batý dünyasýnda ABD
þemsiyesi altýnda bir liderlik
geliþirken, SSCB de kendi liderliði
altýnda bir blok oluþturmak için
çabalýyordu ve Macaristan'ý gözden
çýkarmasý imkansýzdý.

1947 yýlýnda, Sovyet kumandan-
lýðýnýn desteðiyle, Küçük Mülk
Sahipleri Partisi'nin liderliði tutuk-
lanýr. 1948 yýlýnda komünistler
sosyal demokratlarla birleþip
Macaristan çalýþan Halkýn Partisi'ni
kurarlar. Bu partini liderliðinde
kurulan hükümette bir dizi önemli
bakanlýðý birkaç bin üyelik
komünistlerin lider kadrosu üstlenir.

1948 yýlýnda Stalinvari ekonomik
"toplumsallaþtýrma" için start ver-
ilir. Bu,komünist liderlik arasýnda
gerilimin de baþladýðý dönemdir.

1947 Eylülünde Stalin önderliðinde
Kominform kurulur. 1948 yýlýnda
Yugoslavya'da baþkan Tito, bir
günde "faþist ajan" ilan edilir. Tito
Stalin'le uyuþmadýðý noktalar
yüzünden faþist ilan edilmekle
kalmaz, Stalin blokundan da kovu-
lur.

Tito'nun suçlanma þekli,
Macaristan komünistleri arasýnda da
moda olmaya baþlar.

Anti faþist mücadelde yer altýnda
örgütlenen komünist liderliðin en
önemli ismi, kendine baðlý bir silahlý
birlik kurarak Ýçiþleri Bakaný olan

Rajk'týr.
Rajk, partini Moskova yanlýsý

kanadý tarafýndan tehdit olarak
görülerek 1949 yýlýnda idam edildi.

11995566''yyaa  ggiiddeenn  yyooll

Parti liderliðinden Rakosi, gizli
siyasi polis örgütü AVH'nin
desteðiyle 1949-1953 yýllarý arasýnda
tam bir diktatörlük uyguladý. Bu
dönemde 200 bin kiþi baskýdan
çeþitli biçimlerde pay aldý.

Bu dönem, Macaristan'ýn Stalin
Rusya'sýnýn kopyasý olmaya çalýþtýðý
uygulamalarla doludur.

Macaristan'da tek parti rejiminin
hâkimiyet kurmasý, parti içi ve dýþýn-
da demokrasinin daðýtýlmasý,
sendikalarýn partiye baðlanmasý ve
iþlevsizleþtirilmesi ve gizli polis
teþkilatý AVH'nin adeta en yüksek
iktidar organý haline gelmesi hep bu
dönemde gerçekleþmiþtir. Ýktidarda-
ki Rakosi Stalin'in Doðu Avrupa'daki
en önemli tilmizi olarak öne çýktý. Ve
tabii ki ustasýndan, önce iþçileri
baský altýnda tutmasý gerektiðini
öðrendi. Rus devlet makinesinin de
desteðiyle Macaristan'da kamu-
laþtýrma adý altýnda iþçileri denetle-
mekn, zorunlu çalýþma kamplarýna
yollamak, fiþlemek, casusluk yap-
mak ve öldürmek için 1 milyonluk bir
"bürokrasi ordusu" kuruldu.

ÖÖffkkee  bbiirriikkiiyyoorr

Aðrý baský koþullarý yoksul iþçi
kitlelerinde öfkenin yavaþ yavaþ
birikmesine neden oldu. Bir fabrika
iþçisi o dönemde þunlarý söylüyor:
"Komünistler 'fabrikalar sizindir,
kendiniz için çalýþýn' diyerek fab-
rikalarý ve iþyerlerini kamulaþtýrdýlar.
Bize her þeyin sözünü verdiler ama
bizi baský altýna alýp akla gelebile-
cek en büyük sefaletin içine ittiler."

1952 yýlýnda komünistlerin genel
sekreteri Rakosi baþbakanlýðý da
üstlendi. Ama rakosi için kötü haber
bir sene sonra gelecekti. 1953 yýlýn-
da Stalin ölecekti. 

Bu dönemde Halk Kurtuluþ
Cephesi içinde belirleyici rolü olan
komünistler, tam bir diktatörlük kur-
dular.

Ýþçiler ise her geçen gün daha da
öfkeleniyordu. 1953 yýlýnda Doðu
Almanya'da baþlayan iþçi isyaný
kanla bastýrýldý. Ayný yýl
Macaristan'da da benzer homurtular
yükselmeye baþladý. Matyas'daki
demir çelik fabrikasý iþçileri düþük
ücretleri ve yiyecek kýtlýðýný protesto
etmek için greve gitti. Komünistler
olayý gizlediler ama bir dizi sanayi
kentinde de eylemler gerçekleþti.
Köylüler protesto gösterilerine
baþladý.

Sovyetler arka bahçesindeki bu
huzursuzluðu çözmek için müdahale
etti. Yönetimi eleþtirdi ve Ýmre
Nagy'nin baþbakan olmasýný istedi.

MMaaccaarr  ddeevvrriimmii

Nagy, ilk iþ olarak toplama kam-
plarýný kapatýp 10 bin mahkumu
serbest býraktý. Ekonomik ve siyasal
reform ilan etti. Sanayide tüketim
mallarýna yatýrýmý artýracaðý sözünü
verdi. "Faþist ajan" Tito'nun
Yugoslavya'sýyla yeniden diplomatik
iliþkileri baþlattý. Halkýn nefret ettiði
gizli polis teþkilatý AHV'nin baþkan
ve baþkan yardýmcýsý 6 ve 9 yýl
hapse mahkum edildi. Suçlarý halka
karþý suç iþlemekti!

Nagy'nin adýmlarý tüm parti
bürokrasisini öfkelendirdi. Rakosi
yeniden iþbaþý yaptý ve ekonomik ve
siyasi reformlara karþý sabotaj ve
muhalefet örgütlemeye baþladý.

Reformlarýn aksamasý, 1954 yýlýn-
dan itibaren grevler ve gösterilerle
protesto edilmeye baþlandý.

Parti içinde ise reformcu kanatla
Moskova yanlýsý kanat arasýnda
mücadele sertleþti. Nagy'nin tek
baþýna kaldýðýnýn, bazý görüþlerinin
sansürlendiðinin açýða çýkmasýyla
ise en baþta gazetecilerle birlikte bir
dizi parti üyesi stalinistlere karþý
reform hareketi baþlattý. Nagy'nin
kendisini savunan bir makalesinin
parti gazetesinde yayýnlanmasýyla,
halkýn büyük bir sempati duymasýna
ve giderek popülerleþmesine neden
oldu. Bu gücü arkasýnda hisseden
Nagy ise stalinistlere karþý genel bir
kampanya baþlattý.

Toplumsal kutuplaþma artmakta,
siyasal kriz derinleþmekteydi.

VVee  ddeevvrriimm……

Nagy önce polütbürodan, ardýndan
merkez komitesinden atýldý. "Sað
sapma" olmakla suçlandý. 

Ayný dönemde Varþova Paktý kurul-
du, 20 bin kiþilik Macar ordusu,
üzerlerinde Sovyet üniformalarýyla
paktta yer aldý.

Gazeteciler, yazarlar baský altýna
alýndý. Moskova yanlýlarý baskýyý
artýrdýkça Nagy'nin etrafýndaki
destek giderek artýyordu.

Kruþçev'in Sovyetler Birliði
Komünist Partisi'nin 20.
Kongresi'ndeki ünlü konuþmasýnda
Stalin'i ve uygulamalarýný eleþtirme-
si, muhalefetin iþini bir miktar kolay-
laþtýrdý. 

Bu dönemde Nagy tam  anlamýyla
halkýn sevgilisi haline gelmiþti.

1956 baharýnda halk parti bürokra-
sisine ve siyasi baskýya öfkesini her
yerde göstermeye, parti yöneticileri
sokaða çýkmaktan korkar olmaya
baþlamýþtý.

Muhalefet daha da yaygýnlaþtý.
Ýktidar muhalefetin örgütlenmesini
yasakladý. Geri adým atmayan
muhalefet Nagy'e iktidara geçme
çaðrýsý yaptý.

Geliþmelerden çekinen Moskova,
Rakosi'ye istifa etmesi için baský
yaptý. Rakosi'nin istifasýnýn bir
nedeni de Polonya'da baþlayan grev
dalgasýnýn Macaristan'a ulaþmasý ve
ülkenin grevlerle sarsýlmasýydý.
Demir çelik fabrikalarýndaki büyük
grev Sovyetleri acil önlem almaya
itti.

Nagy etrafýndaki muhalefet, öðren-
ciler, yazarlar, iþçiler, halka açýk bir
gösteri yasaklanmýþ olmasýna rað-
men, idam edilen eski parti lideri
Rajk'ýn itibarýnýn iade edilmesi için
bir gösteri düzenlediler. Gösteriye
200 bin kiþi katýldý. Hükümet geri
adým atmak zorunda kaldý.

Bundan on gün sonra üniversite
öðrencileri eðitimde zorunlu
Rusçanýn kaldýrýlmasý için boykot
yaptýlar. Yürüyüþ kararý alan öðren-
cilere diðer muhalifler çekinerek de
olsa destek olma kararý aldý.

Oysa çekinmenin bir anlamý
kalmamýþtý. Kitleler artýk harekete
geçmiþti.

Gösterilerde çatýþmalar çýktý. Çatýþ-
malar Macar Devrimini ilerletti.
Öðrenci örgütleri yeni bir önderlik,
yeni bir hükümet ve Sovyetlerin
Macaristan'ý terk etmesi ve yeni
ekonomik politikalar gibi talepleri
þekillendirdiler.

23 Ekim 1956 günü "kahrolsun
Stalin heykelleri", "Sovyet askerleri
evinize dönün, Stalin'in heykelini de
alýn" sloganlarý ve bir dizi marþýn
yanýnda enternasyonal marþýný da
okuyarak yürüyüþe geçtiler.

Yürüyüþe iþyerlerinde çýkan onbin-
lerce iþçi de katýldý. Gösteri bir anda
300 bin kiþiye ulaþtý. Öðrenciler gös-
terilere katýlan kitlenin yüzde 20'sini
oluþturuyordu. 

Göstericilerin bir kýsmý parlamento
meydanýna, bir kýsmý Stalin
heykelerini yýkmak için baþka mey-
danlara giderken, bir diðer kýsýmda
eylemlerin taleplerini halka duyur-
mak için radyo binasýna gitti.

Radyo binasýnda bekleyen gizli
polis teþkilatý göstericilere ateþ açtý.
Çatýþmalar baþladý. Göstericilere
karþý göreve çaðrýlan Macar asker-
leri, hýzla göstericilerin safýna geçti
ve halka silah daðýttýlar.

Devrim baþarýya ulaþtý.
Nagy iktidara geldi. Ama stalinist

bürokrasi de boþ durmadý. Rusya,
Macar devrimini bastýrmak için 200
bin asker, 3 bin tank ve hava bom-
bardýmaný kullandý.

20 bin kiþi öldürüldü.
1956 yýlýnda Macar halkýnýn verdiði

mücadele, iþçilerin, öðrencilerin,
yazarlarý, kadýnlarýn birleþik isyaný,
stalinist bürokrasinin cinayet
araçlarýyla bastýrýlmýþ olsa da, kapi-
talizmin her türden baskýsýna karþý,
sokakta, kitlesel bir mücadele ver-
ilmesi gerektiðinin dersleriyle dolu.
Macar devriminin bir baþka dersi de,
stalinizmi komünizmin, sosyalizmin
bir türü olarak görenlerin iflah
olmalarýnýn imkansýz olduðudur.

RRýýffaatt  SSOOLLMMAAZZ

1956  Macar  devrimi:  

Özgürlük  için  sokaklardaydýlar
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Saðlýkta dönüþüm programý

Halka deðil
sermayeye yarayan dönüþüm

Genel  saðlýk  sigortasý

Uygulamaya sokulmak
istenen Genel Saðlýk
Sigortasý ile 127 YTL geliri
olan herkes saðlýk hizmet-
leri için pirim ödemeye
baþlayacak.
Pirim ödemeyenler saðlýk
hizmetlerinden (devlet ya
da özel sektörden) yarar-
lanamayacaklar.
Böylece saðlýk hizmetleri
bütünüyle paralý hale
gelmiþ olacak.
Böylece küresel ser-
mayenin talebi yerine
gelmiþ olacak.

SSK  harcamalarý

SSK’lýlarýn saðlýk hizmet-
lerin in Kurum tarafýndan
özel sektörden alýnmasý ile
birlikte saðlýk harcamalarý
hýzla artmýþtýr.
2001 yýlýnda 2.257 milyar
YTL olan saðlýk harcamasý
2005 yýlýnda 8.500 milyar
YTL’ye ulaþmýþtýr.
Ýlaç harcamalarý da ayný
þekilde fýrladý. 2001 yýlýnda
SSK ilaç için 992 milyon
YTL harcarken Saðlýk
Bakanlýðý’na devriden bu
yana geçen 1 yýlda 3.7 mil-
yar YTL’ye ulaþmýþtýr. 

Ýlaç  sanayi

Saðlýkta Dönüþüm
Programý’ndan en büyük
vurgunu ilaç sanayi yap-
makta. SSK’dan 36 milyon
kiþi yararlanmaktaydý.
SKK hastalarýn ilaç ihtiy-
acýný toplu alým avantajý
ile %30 ucuza almakatay-
dý. Þimdi SSK hastanele-
rinin ortadan kalkmasý ile
her hasta kendi ihtiyacýný
kendi karþýlamakta ve
bunun sonucu ilaç fiyatlarý
ciddi ölçüde arttý. Bunun
faturasýný devlet ödüyor.

Çalýþanlara  ne  oldu?

SSK kurumlarýnýn Saðlýk
Bakanlýðý’na devriyle bir-
likte lojmanlarda oturan
çalýþanlar tahliye edildi.
Çeþitli çalýþanlarýn sosyal
durumlarý ve ünvanlarý
deðiþtirildi.
Ücretler sabit tutuluyor.
Çalýþanlarýn kayýtlarý
Saðlýk Bakanlýðý kayýtlarý-
na geçirilmediði için
çalýþanlar tayin isteyemiy-
or.
SSSK çalýþanlarý ciddi
ücret kaybýna uðradýlar. 

AKP iktidarý bir sene önce SSK
hastanelerini Saðlýk Bakanlýðý'na
devretti. Ardýndan da sigor-
talýlarýn özel hastaneleri ve
eczaneleri kullanmalarýna olanak
saðladý. Bütün bunlara ise
"Saðlýkta Dönüþüm Programý"
dendi.

Alýnan bu tedbirler ilk bakýþta
halkýn yararýna gibi görünüyor-
du. Öyle ya sigortalý için artýk
daha fazla saðlýk kurumu hizmet
verecekti, sadece SSK
eczanelerinden deðil her eczane-
den ilaç almak mümkün olacaktý.
Bir de kýrtasiyenin azaltýldýðý
ilan edildi. Bütün bunlar doðal
olarak kulaða hoþ geliyordu.

Ama acaba bir yýlda Saðlýkta
Dönüþüm Programý nasýl iþledi?
Gerçekten kuyruklar azaldý mý:
gerçekten daha iyi, daha kaliteli
saðlýk hizmetleri mi alýnmaya
baþlandý:

Gerçekler bu sorularýn hemen
hepsine olumsuz cevap veriyor.

Saðlýkta Dönüþüm Programý
asýl olarak küresel sermayenin
yeni liberal politikalarýnýn bir
özelleþtirme dayatmasý. Bu
adýmlarla birlikte saðlýk sektörü
özelleþtiriliyor. Ancak saðlýk
hizmetlerinin özelleþtirilmesi
tütün sanayinin ya da haberleþ-
menin özelleþtirilmesi gibi deðil.
Saðlýk halkýn en temel ihtiyacý.
Bu alanda özelleþtirme insanlara
doðrudan ve ciddi zarar veriyor.

Öncelikle þunu belirtmek
gerekir ki, saðlýk çok uzun yýl-
lardýr iþ baþýna gelen hükümet-
lerin hemen hemen hiç yatýrým
yapmadýðý bir alandýr. Özellikle
de SSK çok uzun bir süredir
bütünüyle ihmal edilmiþtir.

Saðlýk hizmetlerindeki felaket
durumun baþlýca nedeni budur.

SSK Hastaneleri Saðlýk
Bakanlýðý'na devredildiðinde
SSK'nýn 144 hastanesi, 217 dis-
panseri ve 176 saðlýk istasyonu
vardý. Devirden hemen sonra
kamunun elindeki saðlýk tesisi

sayýsý artacaðýna azalmýþtýr
çünkü 37 eski SSK dispanseri
kapatýldý.

Öte yandan devirle birlikte
Saðlýk Bakanlýðý'nda hizmetlerin
bozulmasýna neden olan bir dizi
adým atýlmýþtýr.

AKP'nin kadrolaþmasý doðrul-
tusunda çeþitli hastanelere çok
sayýda baþhekim yardýmcýsý alýn-
mýþtýr. Örneðin eski SSK Dýþkapý
Hastanesi'nde bugün 36
baþhekim yardýmcýsý vardýr. Bu
tür atamalar saðlýk hizmeti ver-
mek ya da saðlýk hizmetlerinin
kalitesini arttýrmayý deðil, kadro-
laþmayý hedeflemektedir.

AKP'nin kadrolaþma çalýþmasý
diðer taraftan da uzun yýllar
boyu hastanelerde oluþturulmuþ
olan iþyeri dayanýþmasýný,
uyumu bozmakta ve gene saðlýk
hizmetlerinin düþmesine neden

olmaktadýr.
Oysa SSK hastaneleri Saðlýk

Bakanlýðý'na devredilip ardýndan
tüm özel sektör sigortalýlarý
kabul etmeye baþlamadan önce
bir dizi deneme yapýlmýþtý. SSK
Elbistan Hastanesi özel sektöre
kiralanmýþtý. Ankara'da iki özel
poliklinikle hizmet alýmý
sözleþmesi imzalanmýþtý. Bu den-
emelerin sonuçlarý baþarýsýzdý ve
Saðlýkta Dönüþüm Programý bu
deneylerin baþarýsýzlýðýna rað-
men uygulanmaya baþlandý.

Sigortalýlarýn Özel hastaneler-
den yararlanmaya baþlamasý
bütün bu geliþmeler içinde
kulaða en hoþ gelen adým  gibi
görünüyor. Böylelikle saðlýk
hizmeti veren kurum sayýsý
epeyce artmýþ oluyor.

Ancak bu doðru deðil. Öncelik-
le özel sektör hastaneleri bütün

bakýmsýzlýðýna ve yatýrým yapýl-
mamýþ olmasýna raðmen devlet
hastanelerinden ve eski SSK has-
tanelerinden çok daha yetersiz.
Ayrýca da özel sektör verdiði
saðlýk hizmetinden giderek daha
fazla para talep etmekte. Böylece
özel sektör bir yandan Saðlýk
Bakanlýðý'ndan verdiði hizmetin
karþýlýðýný alýrken diðer taraftan
da "müþterilerinden" yani hasta-
lardan para almakta.

Fark ücretleri bazen o kadar
çok ki ancak çok küçük bir azýn-
lýk bu farký verebiliyor. Tabii bu
hastaneler daha donanýmlý, daha
iyi hizmet veren hastaneler.

Bu arada eskiden parasýz olan
ambulans hizmeti artýk paralý
hale geldi. Özel sektörde de
sayýsýz ambulans iþletmesi oluþtu
ve yüksek ücretlerle hasta taþý-
maya baþladýlar. Üstelik bu özel

ambulanslarýn büyük çoðun-
luðunda hiç bir saðlýk aracý ve
elemaný bulunmamakta.

Ýlaçlarýn özel sektör eczaneler-
den de alýnabilir olmasý da
kulaða hoþ geliyor.

SSK eczanelerinin önünde
saatlerce kuyrukta bekleyenler
istedikleri eczaneden ilaç alabile-
ceklerini duyunca doðal olarak
umutlandýlar ve sevindiler.

Ne var ki beklenen gene
olmadý.

Daha önce hastanelerden ücret-
siz temin edilen ilaç, týbbi
malzeme, protez gibi iyileþtirme
araç ve gereçleri artýk hastalar
tarafýndan dýþarýdan, özel
eczanelerden para karþýlýðý
alýnýyor.

Diðer taraftan ise kronik
hastalýklarý olanlar eskiden
SSK'dan ilaç alýrken þimdi
piyasadan ilaç almaktalar ve
kurum eczanelere zamanýnda
ödeme yapmadýðý için de
eczaneler birçok ilacý satmaktan
kaçýnmaktalar.

Kýsacasý Saðlýkta Dönüþüm
Programý ilk bakýþta halk için
yararlý gibi görünen  adýmlara
sahip ama aslýnda alýnan
hizmetin kalitesinde deðiþen bir
þey  yok. Gene kuyruklar var,
gene sýkýntý var. Deðiþen tek þey
hýzla bütün hizmetlerin paralý
hale gelmesi ve gene hýzla bütün
bu hizmetlerin giderek daha da
pahalý hale gelmesi.

Yani artýk paran kadar saðlýk
hizmeti alma devri baþladý.
parasý olanlar zaten özel saðlýk
kurumlarýndan hizmet almaktay-
dýlar. Parasý olmayanlar, yok-
sullar ise giderek daha da bozu-
lan koþullar altýnda eskiden
olduðu gibi devletten saðlýk
almaya çalýþýyorlar ama o da her
gün biraz daha bozulmanýn yaný
sýra daha da daralýyor. Sonuç
olarak paran yoksa saðlýk
hizmeti alamýyorsun.

A. KARA
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LLooss  AAnnggeelleess  ffiillmm  eelleeþþttiirrmmeennii
EEdd  RRaammppeellll hhaarreekkeettiinn  yyeennii

bbiirr  iilleerriiccii  ssiinneemmaa  oorrttaayyaa
ççýýkkaarrddýýððýýnnýý  ssööyyllüüyyoorr..

Filmler artýk daha mý
radikal? Hollywood'un üç
temel ilerici dönemi var:
Büyük Kriz ve Ýkinci Dünya
Savaþý yýllarýnýn NNeeww
DDeeaall/Halk Cephesi filmleri,
1960 ve 70'lerde "bütün ikti-
dar halka" sloganýnýn hakim
olduðu dönemin filmleri ve
bence 9 Eylül sonrasýnýn
filmleri.

Son dönem büyük bütçeli
YYaarrýýnnddaann  SSoonnrraa (TThhee  DDaayy
AAfftteerr  TToommoorrrrooww); RRoobbeerrtt
RReeddffoorrdd tarafýndan yapýlan
ve Che'yi anlatan MMoottoossiikklleett
GGüünnllüükklleerrii  (MMoottoorrccyyccllee
DDiiaarriieess) ve MMiicchhaaeell
MMoooorree'un FFaahhrreennhheeiitt  99//1111
adlý dokümanteri ile sem-
bolize olmakta. Bunlar bir
sürü konulu film ve dokü-
manterden oluþan bir buz
daðýnýn sadece ucudur.

Irak iþgali ve iþgale karþý
ayaklanma sürerken film-
lerdeki ilerici eðilim de
devam ediyor. ÝÝyyii  AAkkþþaammllaarr
vvee  ÝÝyyii  ÞÞaannssllaarr  (GGoooodd  NNiigghhtt
aanndd  GGoooodd  LLuucckk) 1954'de
radyoda McCarthy'nin anti
komünist histerisine karþý
yayýn yapan EEddwwaarrdd  RR..
MMuurrrrooww'un hikayesini
anlatýyor. GGeeoorrggee  CClloooonneeyy
bu filmin senaryosunun
yazýlmasýna katýlmýþ ve filmi
yönetmiþ.

Clooney soðuk savaþ yýl-
larýnýn "yataðýnýzýn altýnda
bile kýzýllar var" çýlgýnlýðýný
siyah beyaz bir biçimde
yeniden oluþturmuþ.

ÝÝyyii  AAkkþþaammllaarr  vvee  ÝÝyyii
ÞÞaannssllaarr'ýn baþarýsý 50 yýl
önceki bir olayý bugünün
manþetlerinin güncelliðine
getirmesi. Film McChartisimi
bugünün "Yurtseverlik
Yasasý"ný, diðer "güvenlik"
yasalarýný, insanlarýn gizlice
gözaltýna alýnmalarýný anlat-
mak için kullanýyor. Dünün
komünistleri bugünün
"terörist"leri.

SSaavvaaþþ  TTaannrrýýssýý'nda (LLoorrdd  ooff
WWaarrss) NNiiccoollaass  CCaaggee ailesi
eski Sovyetler Birliði'nden
Amerika'ya göç edebilmek
için kendilerini Yahudi
olarak gösteren YYuurrii  OOsslloovv'u
oynuyor.

Yuri bir Afrikalý diktatöre ve
çeþitli baþka sýcak savaþ
noktalarýna silah kaçýrarak
zengin oluyor. Film
Sovyetler Birliði'nin
çöküþünün silah kaçakçýlarý
için nasýl bir pazar haline
geldiðini de anlatýyor.

Interpol ajaný (EEtthhaann
HHaawwkkee) Orlov'u dünyanýn
her tarafýnda izliyor ve
sonunda yakalýyor. Ama
Orlov on unla ayný çürümüþ
iliþkiler içinde olan yüksek
devlet memurlarýnýn müda-
halesi ile gene serbest
býrakýlýr. Filmin senaristi ve
yönetmeni Yeni Zellandalý
AAnnddrreeww  NNiiccccooll.

JJoohhnn  LLee  CCaarrrréé'ýn kitabýndan
Brezilyalý yönetmen
FFeerrnnaannddoo  MMeeiirreelllleess tarafýn-

dan

yapýlan BBaahhççýývvaann büyük
ölçüde Afrika'da geçiyor. Bu
casusluk hikayesinde Su-
dan'da insani yardým alanýn-
da çalýþan PPeettee  PPoossttlleetthhwwaa-
iittee silah kaçakçýlýný ile büyük
ilaç þirketlerinin faaliyetler-
ine benzetiyor. RRaallpphh  FFiieenn-
nneess, RRaacchheell  FFiieennnneess ile evli
bir Ýngiliz diplomatý oynuyor.
RRaacchheell  FFiieennnneess yaptýðý de-
neylerle insanlarýn ölümüne
neden olan bir ilaç þirketinin
peþinde. Fiennes ilaç þirke-
tinin ilaçlarýný denediði in-
sanlarý Afrikalý kobaylar diye
adlandýrýyor. Hikâye ayný
zamanda Ýngiltere ile büyük
ilaç þirketlerinin nasýl iç içe
girdiklerini de anlatýyor.

DDaavviidd  CCrroonneennbbeerrgg'in
ÞÞiiddddeettiinn  TTaarriihhii (HHiissttoorryy  ooff
VViioolleennccee) adlý kitabýndan
uyarlanan ayný adlý filmde
baþ rolde VViiggggoo  MMoorrtteennsseenn
Amerika'nýn Philedelphia
þehrinde bir cinayet iþledik-
ten sonra Indiana'ya göç
ederek orada tam  bir
Amerikalý olan MMaarriiaa  BBeelllloo
ile evlenip bir aile kurarak
yeni bir hayata baþlayan
birini oynuyor. 

Ama sonunda þiddet tekrar
hakim oluyor ve Amerika'nýn
ne denli þiddete dayandýðýný
görüyoruz. Sanki günümü-
zün Yankileri geçmiþte ata-
larý Kýzýlderilileri katlettiði
için bugün Irak'ta savaþýyor-
lar.

5 Ekim'de, savaþ karþýtý
gösterilerde yer alan ve
konuþan Mortensen Los
Angeles'de HHoowwaarrdd  ZZiinnnn'in

AAmmeerriikkaann  HHaallkkllaarrýýnnýýnn  TTaarriihhii
adlý kitabý üzerine yapýlan
bir toplantýya katýldý.
YYüüzzüükklleerriinn  EEffeennddiissii'nin
yýldýzý MMaarrkk  TTwwaaiinn'den
Amerika'nýn saldýrganlýk-
larýný kýnayan anti emperyal-
ist bir parça okudu. O gün
Zinn'le beraber toplantýya
katýlanlar arasýnda DDaannnnyy
GGlloovveerr  (FFrreeddeerriicckk  DDoouuggllaass
olarak) , JJoosshh  BBrroolliinn ve
SSaannddrraa  OOhh (anarþist EEmmmmaa
GGoollddmmaann olarak) vardý.
EEmmmmaa  GGoollddmmaann rolündeki
SSaannddrraa  OOhh yükselen alkýþlar
arasýnda "efendilerine kendi
cinayetlerini kendileri
iþlesinler, biz onlar için
yeterince öldürdük de" diy-
ordu. Okuma CCiinnddyy
SShheeeehhaann'dan yumruklar
havaya kaldýrarak yapýlan
bir alýntý ile bitti.

Los Angeles'de benzer
baþka etkinlikler de büyük
kalabalýklarý topluyor. 11
Eylül'de benim yönettiðim
SSkkyylliigghhtt  KKiittaabbeevvii'nde
yapýlan HHoollllyywwoooodd  AAkkttiivviisstt-
lleerr  TTooppllaannttýýssýý çok kalabalýktý.
1970'de BBiillllyy  JJaacckk'ýn filminde
oynayan TToomm  LLaauugghhlliinn
panalistler arasýndaydý ve
Bush'un görevinden alýn-
masýný ve Irak'tan derhal
çekilinmesini istiyordu.

Hollywood'un önde gelen
aktivistlerinden ve DDhhaarrmmaa
vvee  GGrreegg adlý TV oyununda
AAbbbbiiee  HHooffffmmaann tipini
oynayan MMiimmii  KKeennnneeddyy;
CBS'in CIA'yý anlatan dizisi,
AAjjaann'da oynayan DDaavviidd
CClleennnnoonn;  Yeni Zealand'da
aile içi þiddeti konu alan BBiirr

ZZaammaannllaarr  SSaavvaaþþççýýyyddýýkk adlý
yapýmda oynayan Maori'li
artist RReennaa  OOwweenn ve KKaarrll
RRoovvee'un çektiði BBuusshh''uunn
BBeeyynnii  adlý dokümanterin  iki
yönetmeninden biri olan
MMiicchhaaeell  SShhoooobb da pane-
listler arasýndaydý.

Ekim ayýnda Los Angeles
Koleji'nde konuþan KKaarraa
PPaanntteerrlleerr  PPaarrttiissii'nin eski
baþkaný BBoobbbbyy  SSeeaallee (HHaallkk
DDüüþþmmaannýý adlý dokümanterde
yer almýþtý)  daha da büyük
bir kalabalýk topladý.

Los Angeles'in en büyük
kilisesinde 1.000 kiþi
toplamýþ olan Ýngiliz mil-
letvekili GGeeoorrggee  GGaalllloowwaayy
HBO televizyonunda BBiillll
MMaahheerr'in yönettiði RReeaall  TTiimmee
adlý programa troçkizmden
dönen ve savaþ yanlýsý olan
CChhrriissttoopphheerr  HHiittcchheennss ile
tartýþmak üzere çýktý.

Ve tabii, 24 Eylül'de yýðýnla
insan Irak savaþýna karþý
yürüdü. Yürüyüþün en
önünde 1980'lerde çevirdiði
LLoouu  GGrraanntt adlý film, eski
aktör RRoonnaalldd  RReeggaann'ýn Orta
Amerika politikalarýna kamu
oyunun önünde karþý çýktýðý
için durdurulan EEdd  AAssnneerr
yürüyordu.

Ayný barýþ gösterisinde
MMaarrttiinn  SShheeeenn konuþtu:

"Yaþamým için ne yaptýðýný
bildiðinizi sanýyorum ama
yaþamaya devam etmek için
buradayým! Her zaman ülke-
mi sevdim ve onu destekled-
im am hükümetim benim
desteðimi kazanmak için bir
eyler yapmalýdýr. 

"Bu savaþ yanlýþtýr, yanlýþ
bilgilere dayanýyor. Bu yöne-
tim hakkýndaki tek doðru
þey onlarýn doðru olma-
masýdýr... Barýþla kalýn...
Ülkem uyansýn..."

Ýzlemeye devam edin. Ýleri-
ci filmler yapýlmaya devam
ediyor. WWaarrnneerr  BBrrooss'dan
BBaalliinnaa  AAvvccýýllaarrýý filmini çeken
NNiikkii  CCaarroo'nun yönettiði ve
Oscar kazanmýþ CChhaarrlliizzee
TThheerroonn'un oynadýðý, cin-
siyetçiliðe karþý mücadele
eden madencilerin gerçek
hikayesini anlatan bir film
geliyor.

HHoowwaarrdd  ZZiinnnn  ve WWaarrrreenn
BBeeaattttyy'nin BBiirr  IIþþýýllddaayyaann
PPaarrllaakk  AAnn var.

Ve tabii anti semitizmi
teþhir eden MMaarrcc  LLeevviinn'in
ZZiioonn  PPrroottookkoollllaarrýý filmi var.

DVD'de ise eski askeri
hemþire JJooyyccee  RRiilleeyy'in
Washington'un kendi asker-
lerini nasýl kobay gibi kul-
landýðýný anlatan ÝÝhhaanneettiinn
ÖÖtteessiinnddee var.

Kasým ayýnda RRoobbeerrtt
GGrreeeennwwaalldd'ýn WWaall-MMaarrtt'ý
anlatan UUccuuzz  FFiiyyaattýýnn  PPaahhaallýý
MMaalliiyyeettii  adlý dokümanteri
var. Ve MMiicchhaaeell  MMoooorree'un
saðlýkla ilgili yeni doküman-
teri geliyor.

HHaarroolldd  PPiinntteerr'ýn NNoobbeell ede-
biyat ödülünü almasý politik
mesaj ile sanatýn birleþebile-
ceðini gösteriyor. Sokaktan
ekrana Hollywood aktivist-
leri ilerici politikalar içinde-
ler.

Hollywood solculaþýyor mu?
SÝNEMA

Yarýndan sonra iklim deðiþmini çarpýcý bir biçimde anlatýyor

George Clooney, Ýyi Akþamlar,
Ýyi Þanslar’da

Motosiklet Günlükleri ile Che
Hollywood’da

Ýlle  de  Roman  olsun
EEssiinn  PPEERRVVAANNEE

"Dönüþüm" kelimesinin çoðumuzun kafasýnda uyandýrdýðý
olumlu anlamdan sýyýrarak "kentsel dönüþüm projeleri"ne göz
atarsak karþýmýza bambaþka bir tablo çýkacak.

Þimdilerde, pek lafý edilmeden Tarlabaþý'na dokunan el,
yakýnda Sulukule'ye uzanacak. Belediyenin "tarihi yeniden
canlandýrmak" ya da "kültürel mirasý korumak" adý altýnda
yaptýðý bu icraatlarýn sebebi mucibesini düþünmeye baþlar
baþlamaz birçok soru iþareti çýkýyor yolumuza. Hangi tarih ve
kültür? Kimin için, kimlerle ve nasýl korunacak? 

Tarlabaþý örneðine bakacak olursak; 80'lerin baþýnda, Dalan
yönetimi sýrasýnda bulvarýn açýlmasý için yýkýlmasý planlanan
binalar, büyük polemiklere yol açmýþtý. Nitekim, belediye
trafiði rahatlatmak, bu bölgeyi "fuhuþ ve uyuþturucu bataðýn-
dan" temizlemek gerekçesiyle bir çok binayý yýkarak bölgeye
bugünkü görünümünü verdi. Mahallenin gerek mimarisi gerek
sakinleri epey deðiþmiþti ama bu "kurtarma operasyonu"nun
ne kadar baþarýya ulaþtýðý sorusu, bugünün Tarlabaþý'na
bakýnca bizi topyekun ortadan kaldýrmanýn asla bir çözüm ola-
mayacaðý sonucuna çýkarýr. Þimdilerde ise, belediye için semt
sadece bir þer yuvasý deðil ayný zamanda bir rant kapýsý olarak
görülüyor olacak ki, -bilhassa bulvar üzerinde- bir çok bina,
evvela yerel yönetim tarafýndan çýkarýlan "hasarlý/ oturula-
maz" raporlarýyla boþaltýlmýþ, mülk sahiplerinin bu tamiratý
karþýlayacak gücü yoksa satýlmýþ, bir kýsmý restore edilmeye
ve hatta yeni sahiplerini beklemeye baþlamýþtýr. Bu cümlede
olduðu gibi, tüm bu karar ve uygulamalar esnasýnda esamesi
okunmayanlarsa, buralarda yaþayan halktýr.

Pek yakýnda Sulukule sakinleri bu uygulamalarýn yeni
muhataplarý olacaklar. Aslýnda, "muhatap" yanlýþ kelime;
çünkü onlara lütfedip kimse hitap etmeyecek, soru sormaya-
cak. Hatta bugün belki bundan bihaberler ama baþlatýlacak
kentsel dönüþüm projesi, yüzlerce aileyi sokaklarýndan, hatta
semtlerinden büsbütün koparacak. Ne adýna mý? "Tarihi ve
kültürel mirasý korumak"!

Peki, korunan hangi kültür ve tarihtir? 80'lerde
Tarlabaþý'ndaki binalarý, "kalkýnmaya engel olacaksa yýkýl-
malarýnda sakýnca göremiyorum. Hem bunlar tarihi eser deðil,
öyleyse de Ermeni, Rum mimarlarýn yapýlarý…" diyerek Türk
bayraklý buldozerlerle yýkanlar; 90'larda hasarlý surlarýn yýkýl-
masýný savunup, buna karþý çýkanlarý "Bizans yanlýsý" olmakla
suçlayanlar; bugün "o sokaklar"da namuslu bir insanýn
korkusuzca dolaþamayacaðýný söyleyerek yola çýkanlarýn
kafasýnda nasýl bir tarih ve kültür kavramý var? Dün bir þeyleri
"öteki" olduðu için korumayý üstüne vazife görmeyen zih-
niyetin bugün üstüne titrediði þey ne olabilir?

Ýlginçtir, dün Erdoðan'ýn bizden deðildir diye önemsemediði
surlarý bugün ardýlý Topbaþ umursayacak, onlarýn dokusuna
uygun bir yapýlaþma yaratmak için, Fatih'in bile yerinden
etmediði romanlarý yerinden oynatacak. Þüphesiz herþey yine
"halk için halka raðmen" yapýlacak. Aba altýndan sopa göster-
ilerek yol verilen Romanlara uygun görülen Gaziosmanpaþa
gettosudur. Canlandýrýlmak isteyen tarihse bir daha geri dön-
memek üzere yok edilmek üzeredir. Bir paravan yapacaklar.
Western filmlerinin iki boyutlu dekorlarýný andýran, "hijyenik"
sokaklar, aksesuardan ve sahte bir nostalji duygusundan
müteþekkil bir tarih yaratacaklar. Oysa tarih, dökülen sývalarýn
altýndan çýkan onlarca renkli boyada yatmaktadýr. Tarih, bu
mecrada akmýþ 1000 yýllýk Roman macerasýdýr. 

Merkez, her zaman kendini tanýmlamak ve kuvvetlendirmek
için birilerini dýþtalar. Habitat için sokak köpeklerini, güvenlik
için tinercileri, namuslu mahalle için travestileri, tarihi koru-
mak için Romanlarý kovalar, göz önünden kaldýrýp ücralara
atar. Kuþkusuz ki bunlar tozlarý halýnýn altýna süpürmek
gibidir; eðer otoritenin gücü yetiyorsa bu "pislikleri" topyekun
itlaf edecektir. Eðer gücü ya da cesareti kafi gelmezse, en
azýndan hadlerini ve yerlerini bildirecektir. Yarýn süpürülen,
sürülenin biz olmayacaðýný kim garanti edebilir?

Tartýþýlmaya deðer tek tehcir yüzyýlýn baþýnda yaþanan
deðildir. Resmi ideoloji, tarih tezini bugün de yazmaya, kendi-
ni dayatmaya devam etmektedir. Bakýn, yanýbaþýmýzda…
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AAþþaaððýýddaann
ssoossyyaalliizzmm

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

RReeffoorrmm  ddeeððiill,,
ddeevvrriimm

-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 sahip-
lerini, egemen sýnýfý korumak
için oluþturulmuþtur.

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

-Bu sistemi sadece iþçi
sýnýfýnýn yýðýnsal eylemi
devirebilir.

-Sosyalizm için mücadele
dünya çapýnda bir mücade-
lenin parçasýdýr. Sosyalistler
baþka ülkelerin iþçileri ile
daima dayanýþma içindedir.

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

-Sosyalistler insanlarýn cin-

sel tercihlerinden dolayý
aþaðýlanmalarýna ve baský
altýna alýnmalarýna karþý
çýkarlar.

EEnntteerrnnaassyyoonnaalliizzmm

-Sosyalistler, bir ülkenin
iþçilerinin diðer ülkelerin iþçi-
leri ile karþý karþýya gelme-
sine neden olan her þeye
karþý çýkarlar.

-Sosyalistler ýrkçýlýða ve
emperya-lizme karþýdýrlar.
Bütün halklarýn kendi kader-
lerini 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.

DDeevvrriimmccii  ppaarrttii

-Sosyalizmin gerçekleþe-
bilmesi 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 par-
tisinin inþasý çalýþmasýna
omuz vermeye çaðýrýyoruz.

ssoossyyaalliisstt  iiþþççii
nnee  ssaavvuunnuuyyoorr??  
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KAMPANYALARDAN

Venezüella'nýn baþkenti
Karakas'ta toplanan DDüünnyyaa
SSoossyyaall  FFoorruummuu 18 Mart'ta
gerçekleþtirilecek savaþ
karþýtý gösterilere destek
mesajý yayýnladý.

Venezüella DDüünnyyaa  SSoossyyaall
FFoorruummuu'nun yayýnladýðý
bildiri:

"Savaþa ve iþgale hayýr!
Barýþ tek çözümdür.
“Bütün yabancý asker-

lerin koþulsuz bir biçimde
derhal Irak'tan çekilmesini
ve enerji kaynaklarýnýn

özelleþtirilmesinin derhal
durdurulmasýný talep ediy-
oruz. 

“Yabancý güçlerin bütün
iþgallerine karþýyýz ve
Ýsrail'in Filistin'i iþgalinin
bitmesini istiyoruz.
Baðýmsýz bir Filistin devle-
tinin kurulmasýný istiy-
oruz.

“Suriye, Ýran ve Latin
Amerika ülkelerine müda-
haleye, örneðin Plan
Kolombiya'ya ve bütün
yabancý üslere karþýyýz.
Ayný zamanda ekonomik

ambargonun Küba'da
olduðu gibi bir savaþ silahý
olarak kullanýlmasýna
karþýyýz.

“Bütün kitle imha
silahlarýnýn ve nükleer
silahlarýn imhasýný istiy-
oruz. 

“Ýnsan haklarýna, medeni 
haklara saygý istiyoruz,

iþkenceye, gizli hapishanel-
erde yasa dýþý gözaltýlara
son verilmesini istiyoruz.

“23-26 Mart tarihleri
arasýnda ABD hege-
monyasýna ve Irak Ýþgaline

karþý toplanacak olan
Kahire Konferansý'na
katýlým çaðrýsý yapýyoruz.

“Herkesi Irak'ýn iþgaline
karþý bütün dünyada
yapýlacak olan 18 Mart
eylemlerine katýlmaya
çaðýrýyoruz.”

18 Mart gösterileri
hakkýndaki ayrýntýlarý

wwwwww..mmaarrcchhiinn-mmaarrcchh..oorrgg
adresinden ya da KKüürreesseell

BBaarrýýþþ  vvee  AAddaalleett
KKooaalliissyyoonnuu''ndan

öðrenebilirsiniz

Karakas’tan 18 Mart çaðrýsý

ABD’nin 3 yýldýr sürdür-
düðü iþgale karþý bütün
dünyada gerçekleþtirilecek
gösterilerden birisi de
Ýzmir’de yapýlacak.

11 Þubat günü SES’de
yapýlan basýn açýklamasý
kampanyayý baþlattý. Film
sanatçýsý Memet Ali
Alabora ile Ziraat
Mühendisi Vezan

Karabulut’un katýldýðý
basýn açýklamasýndan
sonra iki toplantý yapýldý.

Birinci toplantý
Konak’taki Ýzmir Büyük
Þehir Belediyesi salonlarýn-
da gerçekleþtirilirken ikinci
toplantý ise Çiðli’de
belediye salonunda
yapýldý. Her iki toplantýda
konuþmacý Memet Ali

Alabora’idi. Konak’taki
toplantýya 100, Çiðli’deki
toplantýya ise 300 kiþi
katýldý.

Ýzmir’li savaþ karþýtý
aktivistler 1 Mart’tan
itibaren çalýþmalarýný hýz-
landýracaklar ve son birr
hafta Konak meydanýnda
geniþ bir stand hazýrlýyor-
lar.

Ýzmir  18  Mart’a  hazýrlanýyor

Konak ve Çýðlý’da BAK toplantýlarý

Ankara
savaþa
karþý

10 Þubat'ta
Ankara'da KKüürreesseell
BBAAKK aktivistler
toplantýsý gerçekleþti.

Toplantýya 35 kiþi
katýldý. Toplantýda
giriþ konuþmasýný
BAK yürütme kurulu
üyesi ÞÞeennooll  KKaarraakkaaþþ
yaptý.

Karakaþ sunuþ
konuþmasýnda
Bush'un savaþý kay-
betmesinin yakýn
olduðunu, küresel
savaþ karþýtý hareketin
ve Irak direniþinin
kazanmasýnýn ise
yakýn olduðunu anlat-
tý. Karakaþ ayrýca
ABD’nin Ýran ve
Suriye’ye de saldýr-
maya hazýrlandýðýna
vurgu yaptý.

Giriþ konuþmasýnýn
ardýndan Caracas’da
toplanan DDüünnyyaa  SSoossyyaa
FFoorruummuu deneyimleri,
savaþa karþý yaygýn bir
kampanyayý
Ankara'da nasýl
örgütleyeceðimiz, 18
Mart eyleminde önce
çok sayýda toplantý
yapmak gibi konular
konuþuldu.

Toplantý Þubat ve
Mart aylarýnda yapýla-
cak toplantýlarýn plan-
lanmasýyla kampa-
nyanýn örgütlendiði
baþarýlý bir toplantý
olarak tamamlandý.

Türkiye  Sosyal  Forum  toplantýsý
Ankara'da 11-12 Þubat'ta Türkiye Sosyal Forumu (TSF) hazýrlýk toplantýsý yapýldý.

Toplantýya yaklaþýk 40 kurum temsilcisi, toplam 150 kiþi katýldý.
Toplantýlarýn açýlýþýný KESK Genel Baþkaný Ýsmail Hakký Tombul yaptý. Tombul,

dünyada neo liberal saldýrýlara ve savaþa karþý büyük bir hareket olduðunu ve sosyal
forumlarýn bu hareketin önemli bir parçasý olduðunu vurguladýktan sonra, Türkiye'de
de neo liberal saldýrýlara karþý mücadele etmenin önemini anlattý.

KESK Genel Baþkaný'ndan sonra Venezüella'da düzenlenen Dünya Sosyal
Forumu'nda katýlan Yýldýz Önen Caracas'tan tartýþmalarý ve deneyimleri aktardý.

Ýkinci gündemde açýlýþ konuþmasýný yapan Erkin Erdoðan, Avrupa Sosyal
Forumu'nun hangi toplumsal temellerde ve hangi tartýþmalarýn üzerinde þekillendiðini
anlattý.

TSF bölümünün açýlýþýný yapan Hüseyin yeþil ise Türkiye'de sosyal forumun politik
çerçevesini ve iþleyiþ ilkelerini anlattý.

Toplantýda çok sayýda katýlýmcý söz aldý. DSÝP, Karakedi Kültür Merkezi ve Cebeci
Küresel Barýþ ve Adalet Topluluðu adýna konuþanlar anti kapitalist hareketin önemi,
küresel hareket içinde ABD iþgaline karþý çýkmanýn, yani savaþ karþýtlýðýnýn önemi,
yeni bir solu kurmanýn gerekliliði, Türkiye Sosyal Forumu'nun yüzlerce kurumu kap-
sayan bir hale ulaþmasýnýn gerekliliði, Kürt hareketinin TSF içinde öne çýkmasýnýn
zorunluluðu gibi bir dizi konuda konuþmalar yaptýlar.

KKüürreesseell  EEyylleemm  GGrruubbuu uzun bir aradan
sonra ilk toplantýsýný yaptý. Otuza
yakýn aktivistin arasýnda, toplantý için
Ankara ve Bursa'dan da gelen
aktivistler de vardý.

Toplantýda YYeeþþiilllleer'den ÜÜmmiitt  ÞÞaahhiinn
iklim deðiþimine karþý 2006 yýlýnda
yapýlacak kampanyalarý özetledi.

GGrreeeennppeeaaccee'den HHiillaall  AAttýýccýý ise nükleer
enerji ve santrallerle ilgili geliþmeleri
anlattý.

Yapýlan tartýþmalardan sonra, KKüürreesseell
EEyylleemm  GGrruubbuu'nun 2006 yýlýnýn ilk
yarýsýnda nükller enerji ve santrallere
karþý kampanya yapmasý, ikinci
yarsýsýnda ise iklim deðiþimine karþý
küresel kampanyaya aðýrlýk vermesi
konusunda anlaþma saðlandý.

3 Haziran'da nükleer santrallere karþý
bir Ankara mitinginin yapýlabileceði de
üzerinde anlaþma saðlanan konular

arasýndaydý.
Bu konularýn dýþýnda Atina'da 4-7

Mayýs tarihlerinde gerçekleþecek
AAvvrruuppaa  SSoossyyaall  FFoorruummuu''na katýlým, AASSFF
sürecinde KKüürreesseell  EEyylleemm  GGrruubbuu olarak
toplantý örgütlemek için çabalamak
gerektiði konuþuldu.

Atina'da iki konuda toplantý yapýl-
masý için öneri geliþtirildi. Bu önerileri
tartýþmak için KKüürreesseell  EEyylleemm  GGrruubbuu
aktivistlerinden GGöökkþþeenn 2-5 Mart'ta
Almanya'da yapýlacak AASSFF hazýrlýk
toplantýsýna katýlacak.

KKüürreesseell  EEyylleemm  GGrruubbuu bir hafta içinde
bir bülten çýkartacak.

KKüürreesseell  EEyylleemm  GGrruubbuu  ile iliþki kur-
mak için:

aktivizm@gmail.com
0535 - 439 21 93’den Gökþen’i araya-

bilirsiniz.

Küresel  Eylem  grubu  toplandý

Ýlk  kampanya  Çernobil  için!
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ÝSLAMAFOBÝA
VE HAMAS

Filistin seçimlerini kazanan ve
yeni Filistin hükümetini kura-
cak olan HAMAS’ýn politik lid-
erinin Türkiye’ye çaðrýlmasý bir
kýsým basýn tarafýndan eleþtiriy-
tle karþýlandý.

Bilindiði Ýsrail’de HAMAS’ýn
davet edilmesini eleþtiriyor ve
bu arada Ýsrail halkýn oylarý ile
seçilmiþ ve üstelik büyük bir
çoðunluðun oyu ile seçilmiþ
olan HAMAS ile görüþmeye-
ceðini söylüyor. Bu arada Ýsrail
Gazze’de seçilmiþ Filistinli mil-
letvekillerinin parlamento
toplantýsýna gitmelerine izin
vermedi. Böylece Filistin parla-
mentosu ülkenin paramparça
olmasýna benzer bir biçimde
hem Ramallah’da hem de
Gazze’de ayný anda toplandý.

Ýsrail’in yaný sýra ABD’de
HAMAS yönetimini tanýmaya-
caðýný söylüyor. Bu doðrultuda
Filistin’e yapýlan maddi
yardýmý da durdurdu.

Ýsrail, ABD ve Türkiye’de
bunlarla ayný paralelde düþü-
nenlere göre sorun HAMAS’ýn
Ýsrail’i tanýmamasý.

Ýkinci sorun ise HAMAS’ýn
Ýsrail’e karþý silahlý mücadele
vermesi. B u nedenle

HAMAS’tan Ýsrail’i tanýmasýnýn
yaný sýra silah býrakmasý da
isteniyor. Bu çaðrýyý BM Genel
Sekreteri Annan’da yaptý.

Þimdi ortada tam anlamý ile
ironik bir durum var.

Öncelikle kim ne derse desin
HAMAS seçim kazanmýþ bir
örgüt. Ýþ baþýna geldiðinde
kendi milis gücüne ihtiyacý yok
çünkü Filistin devletinin
hükümeti olacak. Bu nedenle
HAMAS’aa silah býra çaðrýsý
oldukça komik.

Silahlý bir örgüt, ABD2nin
tanýmý ile terörist olmasýna
gelince Filsitindeki diðer tercih
de El Fetih. düne kadar terörist
olmakla suçlanan bir örgüttü.

Dünyada terörist olmakla
suçlanan fakat buna raðmen
iþbaþýna gelen ve daha sonra
kabul gören birçok örgüt ve
önder var. Örneðin El Fetih ve
Arafat, ANC ve Nelson
Mandela, Amerikan baðýmsý-
zlýk hareketi ve George
Washington ve Türk baðýmsý-
zlýk hareketi ve Mustafa Kemal
gibi. Ýsrail’in kurucusu olan
bütün politikacýlar da Filistin’in
eski yönetimi Ýngilizlerin
gözünde terörist idi. Ýsrail’i

kuranlar da Filistinlilerin  hak-
larýný tanýmýyorlardý.

HAMAS Ýsrail’i tanýmýyor.
Ama denebilir ki Ýsrail’de
Filistin’i tanýmýyor. Filistin
halkýnýn iradesini tanýmýyor.
HAMAS silahlý mücadelenin
nedenini kendilerini savunma
olarak gösteriyor. Gerçekten de
Ýsrail yönetiminin terörist
eylemleri saymakla bitmez.

Binlerce Filistinli, bu arada El
Fetih, FKÖ ve HAMAS’ýn
sayýsýz önderi Ýsrail ajanlareý
tarafýndan suikastlerle
öldürüldüler. Bugünlerde sine-
malarda gösterilen Münih filmi
bunu güzel anlatýyor.

Ýsrail Filistin’e karþý dayat-
maya ve dayatmalarýnýn kabul
edilmesine alýþýk. Bakalým
HAMAS’la iliþkisi nasýl geliþe-
cek?

HAMAS yöneticilerinin
Türkiye’ye davetine karþý
çýkanlar ise laik Amerikan yan-
lýlarý. Bunlar politik Ýslamcý bir
örgütün, üstelik Ýsrail ve
ABD’nin lanetlediði bir
örgütün liderinin nasýl
Türkiye’ye davet edildiðini
anlayamadýklarýný söylüyorlar.

Oysa mesela Mýsýr devlet
baþkaný Mübarek ya da Ürdün
Kralý Türkiye’ye gelse sesleri
çýkmaz.

Ama bir terörist ve savaþ
suçlusu ve katil olduðu açýk
olan Þaron gelse onu sorgula-
mazlar.

Türkiye’de laiklerin
HAMAS’a karþý çýkmalarýnýn
asýl nedeni sahip olduklarý Ýsla-
mafobia. Bu Ýslamafobia liberal

aydýnlarý olduðu kadar sað ve
sol kemalist aydýnlarý da ister
istemez bugünün koþullarýnda
emperyalizmin yanýna itmekte-
dir.

HAMAS’ýn politik liderinin
Tðrkiye’ye geliþinde eleþtirile-
cek bir yan varsa o da AKP’nin
ve hükümetin bunu yetrsiz
yapmasý, yaptýðýný gizlemeye
çalýþmasý ve HAMAS lider-
liðine “Ýsrail ile iyi geçinin”
mesajý vermeleridir.

Oysa Filistin’deki sorun ne
dün El Fetih’ten ne de bugün
HAMAS’tan kaynaklanmak-
tadýr. Sorunun temeli Ýsrail’in
temellerinde yatan siy-
onizm’dir. Siyonizm Filistin’i
zorla ele geçirip Ýsrail devletini
kurmuþtur. Ýsrail devletinin
temellerinde terörizm ve
soykýrýmý yatmaktadýr.

Diðer taraftan Amerikancý
Türk liberalleri, sað ve sol
kemalistler hiç telaþlanmasýn.
Eðer AKP hükümeti HAMAS
liderini Türkiye’ye çaðýrdýysa
bundan mutlaka ama mutlaka
ABD yönetiminin haberi ve
izni vardýr. AKP’nin kendi
baþýna böyle bir adým atabilme-
si oldukça zor.


