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] Savafla karfl›, iklim de¤iflimine ve
nükleer santrallere karfl›, sa¤l›k re-
formu diye yutturulmaya çal›fl›lan

sa¤l›k yasas›na karfl›, cinsiyetçili¤e kar-
fl›, elimizden al›nmaya çal›fl›lan medi-
kolar›m›z› korumak için kampanya ya-
panlar, 5 y›ld›r Bar›flarock’da biraraya
gelenler seçimlerde de Bask›n Oran’› ve
Ufuk Uras’› desteklediler.

Antikapitalist’in geçen say›s›nda, bu
köflede, “Avrupa’n›n birçok ülkesinde
böylesi alternatifler yarat›lmaya bafllan-
d›. Türkiye’de de bu y›l genel seçimler-
de ç›kar›lacak ba¤›ms›z adaylar›n bu
tür bir alternatifin ilk ad›mlar› olabile-
ce¤ine inan›yoruz” deniyordu.

Gerçekten de 22 Temmuz seçimlerin-
de Bask›n Oran ve Ufuk Uras bütün ül-
keden izlenen adaylar oldular. Ufuk
Uras 80 binden çok oy al›p seçildi. Bas-
k›n Oran 31 bin oy ald› ve bu yetmedi.

fiimdi iki aday etraf›nda kampanya sür-
dürenler çal›flmaya devam etmek isti-
yorlar. Hedef bu kez yerel seçimler ve
bir dahaki genel seçimler. Art›k ege-
menlerin seçimlerde uygulad›klar› yüz-
de 10 baraj›n› nas›l aflaca¤›m›z› biliyo-
ruz.

Ancak seçimler kendi bafl›na bir hedef
olamaz. ‹ki seçim aras›nda da bir çal›fl-
ma içinde olmak gerekiyor. Say›s›z
kampanyada bir arada durmak, sokakta
bildiri da¤›tmak, toplant›lar yapmak,
standlar açmak, flenlikler, yürüyüfller
düzenlemek, halk›n her türlü sorununa
sahip ç›kmak gerekiyor.

Böyle bir çal›flma bafllad› bile. fiimdi
Ankara’da su sorunu için örgütlenili-
yor. Küresel Eylem Grubu, KEG bu
kampanyada aktif birbiçimde yer al›-
yor.

KEG yak›nda özellefltirilmek istenen

nehirler için kampanyaya bafllayacak.

Irkç›l›¤a ve Milliyetçili¤e DurDe kam-
panyas› Hrant Dink’in katillerinin yar-
g›lanaca¤› duruflmaya y›¤›nsal olarak
gidiyor. Heryerde ›rkç›l›¤a ve milliyet-
çili¤e karfl› toplant›lar düzenliyor.

Küresel Bar›fl ve Adalet Koalisyonu
Irak’ta iflgalin 5. y›ldönümünde bütün
dünyadaki savafl karfl›t› aktivistlerle bir-
likte soka¤a ç›kacak ve “ABD evine
dön” diyecek. BAK bu arada bütün or-
tado¤u için bir tehdit olan ‹ncirlik Üs-
sü’nün kapat›lmas› için kampanya ya-
pacak. Sahip oldu¤u nükleer silahlarla
‹ncirlik Amerikan Üssü çok büyük bir
tehlike ve mutlaka kapat›lmas› laz›m.

Küresel Eylem Grubu 8 Aral›k’ta Anka-
ra’ya gidiyor. 8AA kampanyas› Türki-
ye’nin Kyoto Anlaflmas›n› imzalamas›n›
ve nükleer enerji santralleri kurulmas›-
na izin veren yasan›n geri çekilmesi he-
defiyle yap›l›yor. 28 Nisan’da KEG bin-
lerce aktivistle soka¤a ç›km›fl ve bu ta-

lepleri dile getirmiflti. Bu kez daha bü-
yük bir güçle Ankara’ya gidilecek. Ta-
leplerin kazan›lmas› için buna gerek
var.

Bar›flarock bu sene ›rkç›l›¤a, iklim de¤i-
flimine ve savafla karfl› festival. Bar›fla-
rock’a gelen herkes bu amaçlar› paylafl›-
yor. Onbinleriz. Zaten bunu Ufuk Uras
ve Bask›n Oran kampanyalar›nda da
gösterdik. Hükümete geri ad›m att›ra-
biliriz. Kazanabiliriz.

1 Mart’›n, Hrant Dink Cenazesinin, se-
çim kazan›mlar›n›n yan›na bu kez de
yasalar›n geri çektirilmesi baflar›s›n› ko-
yabiliriz. Böylece AKP’ye karfl› gerçek
muhalefetin nas›l olaca¤›n› gösterebili-
riz.

Genç aktivistler, antikapitalistler yeni,
farkl› bir hareket infla ediyoruz. Genç,
kad›nlar›n söz hakk›n›n k›s›tl› olmad›-
¤›, bezgin olmayan, umut ve mücadele
dolu bir hareket bu. Gelin kat›l›n. 
Biz, anti, anti-kapitalistiz. Kazanaca¤›z.

Yeni, farkl› bir hareket infla ediyoruz 





6 antikapitalist • 2007 EYLÜL

GÖRÜfi

Örgütsüz derken?
] Seçim sonuçlar› aç›kland› ve he-

men soldan(!) elefltiriler gelmeye
bafllad›: “Gördünüz mü biz demifl-

tik. Örgütlü güçler kazand›, örgütsüz
güçler kaybetti. Demek ki neymifl, ör-
gütsüzlü¤ü savunan bu hareket haks›z-
m›fl.”

Bir kere bu, mesnetsiz bir iddia. Benim
bildi¤im “varolan örgütlü güçleriyle”
seçimlere giren ve kazanan kimse yok.
Ufuk Uras da dahildir buna. Partisinin
temsilcisi ya da aday› olarak kat›lmad›
seçimlere, bir kez parti laf›, propagan-
das› yapmad›, siyaset anlatt› ve kazand›.
Kampanyas›n› yapan di¤er gönüllülerle
beraber. Kazand›ktan sonraki tutumla-
r› onu ba¤lar. Hala kampanyas›nda an-
lat›lanlar› m› savunacak yoksa baflka
tart›flmalara m› savrulacak. Seçim kam-
panyas› yapanlarla bir senet imzalam›fl
de¤il, cezaland›r›p, özelefltiri de isteme-
yece¤imize göre… Seçim kampanyas›n-
da anlatt›klar›n›n arkas›nda duraca¤›na
güvenip ›rkç›l›k, iklim, homofobi, sa-
vafl, 301 vs. (yani örgütsüzleri ilgilen-
diren) konularda meclisteki temsilci-
miz gibi davranaca¤›z biz örgütsüzler. 

DTP’nin kürt illerindeki sonuçlar›n› ta-
mamen bu tart›flman›n d›fl›nda b›rak›-
yorum. Kürt illerinden oy kaybetmesi-
ni, di¤er yerlerde de (Sabahat Tuncel
d›fl›nda) milletvekili ç›karamamas› ise
apayr› bir tart›flma. 

Özetle sol örgütler de milletvekili ç›ka-
ramad› seçimlerde. Ayn› örgütsüzler gi-
bi. Üstelik ço¤u örgüt b›rak›n milletve-
kili ç›karmay› komik denecek oylar al-
d›lar.

‹kincisi zaten kaybettiniz derken kas›t-
lar› sadece seçimler de¤il, eskiye daya-

nan dertleri de var. ‹lk defa “siz örgüt-
süzler” denmiyor bize. Örgütsüzlü¤ü
savunuyorsunuz siz diye parmak salla-
d›klar› hareketin bütünü. Savafl karfl›t-
lar›, küresel ›s›nma ifli yapanlar, Hepi-
miz Ermeniyiz diyenler, Bar›flarockç›-
lar. 

As›l örgütlü bizleriz

Ben “örgüt”ü, bir talebi, bir hakk› sa-
vunmak, baflka bir dünyay› kurmak için
bir araçt›r diye görenlerdenim. Dolay›-
s›yla “örgüt”ü o hakk›, talebi kazanmak
için kullan›r›m, iflim bitince de ortadan
kalkar ya da dönüflür. Ayn› sendikala-
r›n, grev komitelerine, onun sovyetlere,
konseylere dönüflmesi, bir öncekinden
daha geliflkin, etkin hale gelmesi gibi.
Parti örgütüm de dünyay› de¤ifltirmek
için bir araçt›r ve kendini daha geliflkin
bir baflka organa b›rak›r ve sönümlenir.
Yani parti iktidar›n› de¤il, iflçi s›n›f›n›n
iktidar›n› savunmak gerekti¤ini düflü-
nürüm. Ayn› Karl Marks ve Lenin gibi.
Özetle “örgüt” siyaset belirledi¤in ve
bu siyaseti hayata geçirmek için kullan-
d›¤›n bir araçt›r. Bir araç olarak ifle ya-
ram›yorsa seni cemaat gibi bir arada tu-
tuyorsa ona klasik sol anlamda örgüt
demek pek do¤ru de¤il san›r›m. En
az›ndan Lenin’in örgütten kast› bu de-
¤il. Özetle “örgütsüzler sizi” diye par-
mak sallayanlarla as›l sorunumuz sos-
yalizm anlay›fl›. E¤er afla¤›dan sosyaliz-
mi savunan bir örgütünüz yoksa, dün-
yay› dönüfltürecek olan›n sizin küçük
(ya da büyük) örgütünüz oldu¤unu dü-
flünürsünüz. Bu da apayr› bir yaz›, tar-
t›flma konusu.

Bu örgütsüzsünüz, bir ifle yaramazs›n›z
iddias› Seattle’dan bafllayan bir süreç.
Seattle’da onlarca kampanya bir araya

geldi ve Dünya Ticaret Örgütü’nün top-
lant›lar›na karfl› gösteri örgütledi. Kla-
sik sol örgütler de¤ildi 1999’da Seatt-
le’da bir araya gelen, basit kampanya
örgütleriydi. Hareket savafl karfl›tl›¤›na
do¤ru evrildi, bütün dünyada yeni yeni
örgütler kuruldu, var olanlar de¤iflti, ev-
rildi. Türkiye’de de bu harekete paralel
“Direnifli Küresellefltir” platformu tüm
dünyada hareketin savafl karfl›tl›¤›na
dönüflmesiyle savafl karfl›t› platforma
dönüfltü. Savafla Hay›r Platformu kurul-
du¤unda 1 Mart tezkeresini durdura-
cak yolda ilerlerken onlarca kez dönüfl-
tü, bir araçt›. fiimdi Küresel Bar›fl ve
Adalet Koalisyonu’na dönüfltü. Küresel
Bar›fl ve Adalet Koalisyonu savafl karfl›t›
örgütlenmemizdir. Hepimiz Ermeniyiz
slogan›yla yürüyenler tüm örgütlerin
toplam›ndan bile büyük bir yürüyüfltü.
Takdir edersiniz ki Türkiye’de o kadar
büyük örgüt yok.

Küresel Eylem Grubu bakt›¤›n›zda ör-
gütsüz bir fiEY. 8 bin kiflilik 28 Nisan
yürüyüflü gerçeklefltirdi. Bir örgütlen-
meye sahip olmasayd› bunu yapabilir
miydi? Küresel Eylem Grubu yapt›¤›
bütün kampanyalarla anti kapitalist bir
örgütlenmedir. 

Hareketin rüzgar›, hareketin
adaylar›

Bütün bu sayd›¤›m örgütlenmelerin ya-
ratt›¤› hareketin rüzgar›yla Bask›n
Oran ve Ufuk Uras seçim kampanyalar›
ultra h›zla biçimlenmifl, yerelleri kurul-
mufl, ifllemifl, oy toplam›fl birer örgüt-
tür. Bu kampanyalar›n çok h›zl› siyaset
belirleyebilmesinin sebebi san›ld›¤› gi-
bi örgütler de¤il, vurgulad›¤› konular›n
zaten bir biçimde hareketin tart›flt›¤›,
müdahale etti¤i konular olmas›d›r.

Özden DÖNMEZ
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Bask›n Oran ve Ufuk Uras örgütlerinin
en önemli özelli¤i, Türkiye’ye birkaç se-
nedir özgürlükler, tart›flmak ve kazan-
mak ad›na yön verenler taraf›ndan ya-
p›lm›fl olmas›d›r. Bu kampanyalar, ör-
gütlenmeler kimi zaman kazanm›flt›r,
Irak’a asker gönderilmemesini sa¤la-
m›flt›r. Kimi zaman kazanmak ad›na
ad›mlar atm›flt›r, küresel ›s›nmay› Kyo-
to’yu imzalamayan 3 ülkeden biri olan
Türkiye’de dile getirmifltir. Kimi za-
man da Hepimiz Ermeniyiz slogan›nda
oldu¤u gibi radikal bir karfl› durufl ser-
gilemifltir. 

Bask›n Oran ve Ufuk Uras kampanyas›
Türkiye ve dünya siyasetine yön veren,
vermeye çal›flan bu hareketin 2 ayl›k se-
çim örgütlenmesidir. Örgütlenme ola-
rak görmemek sadece k›skançl›k ve sek-
terliktir.

Do¤ru Bask›n Oran ve Ufuk Uras kam-
panyalar›n›n ilçe teflkilatlar› yoktur,
ama yerelleri vard›r, gerçek, iflleyen se-
çim bürolar› vard›r. Do¤ru bu kampan-
yalar›n disiplin kurullar› yoktur,
GYK’lar›, Parti Meclisleri, kurucu üye-
leri, kongreleri yoktur. Ama her hafta

aktivistlerinin yerel toplant›s› olmufl-
tur. Her hafta yerellerden gelen gönül-
lülerin topland›¤› merkezi toplant›lar›
olmufltur. Yani bireylerin kendi insiya-
tiflerinin pek de öyle kolay kolay ezile-
medi¤i bir örgütlenmeye sahiptir. Tabi
ki eksiklikleri, aksakl›klar› olmufltur
ama 2 ay gibi k›sa  bir süre içerisinde
örtgütlendi¤i düflünülürse son -evet
k›skançl›k uyand›racak flekilde- baflar›-
l›d›r. Biri seçilmifl, bir di¤er 31 bin oy
alm›fl iki kampanya da hem politik hem
de örgütlenme aç›s›ndan iyi ifllemesi
için azami çaba sarf edilmifltir. Organ-
larla de¤il, bireylerin de kat›l›m›n› sa¤-
layan çözümlerle ilerlemeye çal›flm›flt›r.
Belki de bu kampanyalar› örgütsüz diye
elinin tersiyle itme sebepleri örgütlerin
de¤il, bireylerin insiyatifinin öne ç›k-
mas› için çaba sarf edilmesidir. Ama,
örgütler de bireylerden oluflmuyor mu
sorusuna ben cevap veremeyece¤im.
Belki bu tür bir örgütlenmeler içinde
rahatça bulunma sebebim, içinde bu-
lundu¤um sosyalist örgütlenmede de
bireylerin insiyatifinin olmas›, bir ilçe
vs. örgütü de¤il de fikirler etraf›nda bir
araya gelmemizdir. Bu fikirleri haftal›k

aç›k toplant›larla, genel toplant›larla,
Sosyalist ‹flçi gazetesiyle tart›flabilme
“lüks”ümden kaynaklan›yordur. 

As›l mesele: Örgüt demek,
siyaset demek.

Mesela derdin dünyay› de¤ifltirmekse,
dünyan›n dertleri üzerine fikir geliflti-
rirsin. Dünyay› de¤ifltirecek hareketin
yan›nda olmaya çal›fl›rs›n, bunu oldu-
¤un yerde yaymaya çal›fl›rs›n. Mesela
1968 y›l›nda bir örgütün varsa Fran-
sa’daki grevlerle, ö¤renci hareketiyle
yan yana durursun, Amerika’daki savafl
karfl›tlar›yla ifl yapars›n ya da tersini ya-
par greve ç›km›fl iflçilere evinize dönün
dersin. 1936’da ‹spanya’da faflistlere
karfl› direniflin yan›nda yer al›rs›n ya da
tersini yapar Franco ile anlafl›rs›n. Bu-
gün ise dünyada geliflen anti-kapitalist
hareketle, savafl karfl›t› hareketle yanya-
na gelmeye çal›fl›rs›n. Derdin siyaset
yapmaksa hareketi yok sayamazs›n ya
yan›nda yer al›rs›n ya da isteyerek ya da
istemeyerek karfl›s›na geçersin. 

Derdin siyaset yapmak, birfleyler anla-
tabilmekse Bask›n Oran kampanyas›
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çok baflar›l› bir seçim kampanyas›yd›.
Bask›n Oran kampanyas›ndan örnek
verece¤im, Aktivisti oldu¤um için daha
iyi biliyorum. ‹ki ay boyunca sokaklar-
da bildiri da¤›tt›k, stant açt›k, haftada
en az iki kez yürüyüfl yapt›k. Ama tabi
bizim bir “örgüt”ümüz olmad›¤› için
örgütümüz ne güzel diye yapamad›k.
Mecbur siyaset anlatt›k. Savafl, ›rkç›l›k,
türban, homofobi, cinsiyetçilik, darbe,
milliyetçilik, iklim de¤iflimi, Kyoto pro-
tokolü, kürt sorunu, kapitalizm, Radi-
kal gazetesinden at›lan iflçiler, ayr›mc›-
l›k gibi konular› tart›flma, konuflma f›r-
sat›m›z oldu. Hepimiz de bu konularda
anlaflt›k. Ben de birfleyler yapmak isti-
yorum diyen 3000’in üzerinde gönül-
lümüz vard›. Örgütlüydük, hem de si-
yasi talepler etraf›nda. Ama kuru ajitas-
yon de¤il, dünyan›n gerçeklerinden
bahsediyorduk. Da¤›tt›¤›m›z 600 bin
bildiri bunlar› anlat›yordu. 

Baflka bir siyaset mümkün!

Tabii kemalizme bulaflm›fl bir sol kolay

kolay milliyetçili¤e, darbeye karfl› laf
edemez. “Irkç›l›¤a Milliyetçili¤e Dur”
demez. Bunun etraf›nda örgütlenmeyi
de örgütlenme olarak göremez. Stali-
nizme bulaflm›fl bir sol, ulusal sorun ko-
nusunda kar›n a¤r›s› çeker, Kürt soru-
nunda, savafl karfl›tl›¤›nda örgütlenme-
yi, enternasyonalizmle zerre kadar ilgisi
olmad›¤› için, be¤enmez. Kyoto proto-
kolünü imzala demeyi, iklim de¤iflimi-
ne karfl› ifl yapmay› emperyalizmin bize
sundu¤u bir oyuncak, bir gündem de-
¤ifltirme oyunu olarak görenler bu ko-
nudaki örgütlenmeyi de hor görürler.
Ülkemizin de geliflmesi, emperyalistle-
re karfl› güçlü durabilmemiz diyen bir
sol nas›l Kyoto Protokolünü imzala di-
yebilir, Nükleer enerjiye hay›r diyebilir.
Eflcinselli¤in bir hastal›k oldu¤unu ata-
lar› Stalin’den ö¤renmifl bir sol nas›l
hepimiz kürdüz, eflcinseliz diye slogan
at›p Gay Pride’a gidebilir. Kemalizmin
ilericili¤iyle yo¤rulmufl bir sol, siyasal
islamla yanyana düflmemek için k›vra-
n›r durur ve pat diye darbecilerin yan›-

na düflüverir. Ayn› kafa özgürlükleri ne-
dense kendisinin belirlemesi gerekti¤i-
ni düflünüp türbana özgürlük diyemez.
Özetle, mesele politiktir, gerisi hikaye.
Bu hikayeyi dinlemeyip her türlü tale-
bimiz etraf›nda örgütlenmeye devam
edelim. Kendi bildi¤imiz flekilde örgüt-
lenelim, kendi istedi¤imiz flekilde yü-
rüyelim, mesele siyasetse, s›radan in-
sanlar›n siyasete müdahale edebilme-
siyse, bunun önünün aç›lmas›ysa, bi-
zim örgütlerimiz buna müsaade ediyor,
bunlar› güçlendirelim. Dünya de¤iflir-
ken s›¤ fikirler de de¤iflmeye mahkum
kalacaklar. 
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Do¤an TARKAN

] Seçimleri geride b›rakt›k. Bu se-
çimlerin iki büyük galibi var. Önce-
likle yaklafl›k her iki oydan birisini

alan AKP. Darbe tehditleri alt›nda giri-
len seçimlerde darbe yanl›lar› a¤›r bir
yenilgi ald›. AKP’nin oylar› artarken
toplam milliyetçi oylar düfltü. MHP,
BBP ve Genç Parti’nin toplam oylar›
düflerken, CHP ve DSP’nin toplam oy-
lar› da düfltü. Bu nedenle oylar›n› nere-
deyse ikiye katlamas›na ra¤men MHP
seçim zonuçlar›na sevinemiyor. Çünkü
“milliyetçilik art›yor” balonu söndü.
Görüldü ki milliyetçilik artm›yor fakat
var olan milliyetçi kanatta ›rkç›l›k ve
ona ba¤l› bir sald›rganl›k yükseliyor ve-
ya daha do¤rusu yükselmesi teflvik edi-
liyor. (“Linç” olaylar›, Hrant Dink’in öl-
dürülmesi, Malatya’da Hristiyanlara
sald›r› gibi.)

Ufuk Uras, Bask›n Oran

Seçimlerin ikinci galibi ise kuflkusuz ‹s-
tanbul’un iki ba¤›ms›z aday›. Biri seçil-
di ve parlamentoya girdi. Ufuk Uras.
Di¤eri seçilemedi ama seçimler s›ras›n-
da kurulan örgütlenmesi devam etme
karar› ald›. Bask›n Oran.

Ufuk Uras ve Bask›n Oran kampanyala-
r› bu seçimin önemli bir özelli¤i olan
ba¤›ms›z aday kampanyalar›n›n en
önemlisi hatta belirleyicisi olarak öne
ç›kt›. Bütün  ülke çap›nda bu iki aday

etraf›ndaki kampanyalar dikkatle izlen-
di.

‹ki kampanya aras›nda kimi farkl›l›klar
var. Ufuk Uras DTP’nin deste¤ini ald›.
Bu nedenle parlamentoya girmeyi ba-
flard›. Meclise Ufuk Gerek ‹nisiyati-
fi’nin oylar› ile DTP oylar› birleflince
Ufuk Uras’›n meclise girmesi mümkün
oldu.

Bask›n Oran kampanyas›nda durum
biraz daha farkl›yd›. Bu seçim bölgesin-
de DTP kendi ba¤›ms›z aday›n› ç›kard›
ve bu aday kazanamad›. Kazanamad›
çünkü Bask›n Oran kampanyas›n›n oy-
lar›na ihtiyac› vard›. (Ayn› flekilde e¤er
Meclise Ufuk Gerek ‹nisiyatifi’nin oyla-
r› olmasa, sadece DTP oylar› ile Ufuk
Uras da seçilemezdi.)

Bask›n Oran kampanyas› ise 45 günde
büyük bir geliflme yaflad›. 31 bin oy al-
d›. Ama daha önemlisi 3-4 bin gönüllü-
yü kampanya etraf›nda bir araya getir-
di. Yeni bir örgütlülü¤ün temellerini
att›. Bask›n Oran kampanyas›n›n as›l
önemli yan› buydu.

Politik olarak da bask›n Oran kampan-
yas› çok belirleyici oldu. Onun slogan-
lar› öne ç›kt›. “Ezber bozmak” gibi.

Kürt bölgeleri d›fl›ndaki ba¤›ms›z sol
adaylar›n flans› olmad›. DTP’nin deste-
¤ini alanlar DTP oylar›n› düflürdüler.
DTP’nin deste¤ine sahip olmayan ba-

¤›ms›z adaylar ise çok ama çok küçük
oylar alabildiler. Bu tür adaylar adeta
solun var olmad›¤›n›n kan›t› olarak öne
ç›kt›lar.

Bu seçimlerden Kürt hareketi teknik
bir kazan›mla ç›kt›. Art›k mecliste bir
DTP grubu var. Bundan böyle Kürt ha-
reketinin sesi, talepleri daha kolay du-
yulacak. Politik bir çözüm flimdi daha
mümkün görünüyor.

Ne var ki Kürt hareketi bu teknik bafla-
r›s›n›n yan›nda düflünülmesi gereken
sonuçlarla karfl›laflt›. Kürt bölgelerinde
oylar›n›n küçümsenmeyecek bir k›sm›
AKP’ye gitti. Oysa seçilme flans›n›n art-
mas› oylar›n artmas›na neden olacak
diye düflünülmekteydi.

Kürt hareketinin oylar›n›n düflmesinin
temel nedeni sosyal politikalardaki ek-
sikliktir. Kürt hareketi Kürt yoksullar›-
n›n, Kürt halk›n›n ekonomik ve sosyal
sorunlar›n›n sözcüsü olmamakta. Yöne-
timde olunan belediyeler de artan des-
te¤ini kazanacak uygulamalar içinde
de¤il. Bu oylar›n AKP’ye kaymas›na ne-
den oluyor. Tabii, AKP’nin Kürt soru-
nuna bir çözüm getirebilecek parti gö-
rünümü yaratabilmifl olmas› da oylar›n
kaymas›na neden oldu.

Kürt bölgeleri d›fl›nda ise DTP oylar›
tam bir y›k›m yaflad›. Sadece ‹stanbul
3. Bölgede bir baflar› var. Ama orada da

Seçimler ve 
antikapitalist hareket



oylar düfltü.

Kürt bölgeleri d›fl›nda oylar›n düflmesi-
nin as›l nedeni yanl›fl ittifak politikas›-
d›r. Geleneksel Türk solu Kürt hareketi-
ne bir fley katmad›¤› gibi onun gerile-
mesine yol aç›yor. Bu, sadece bu seçim-
lerin de¤il, önceki seçimlerin de göster-
di¤i bir gerçek.

Kürt bölgeleri d›fl›ndaki Kürtler gerek
kimlik sorunlar›na gerekse de ekono-
mik ve sosyal sorunlar›na son derece
uzak duran Türk soluna mesafeli dur-
maktad›r.

Kürt hareketinin ihtiyac› Kürt hareketi
olmadan kendi ayaklar› üzerinde dura-
bilen bir soldur. ‹flte bu nedenle Bask›n
Oran kampanyas› ve Meclise Ufuk Ge-
rek ‹nsiyatifi Türk emekçileri için oldu-
¤u kadar Kürt halk› için de önemlidir.
Bu tür kampanyalar ülke çap›nda yay›-
labildi¤i takdirde Kürt halk› Kürt böl-
geleri d›fl›nda kendisini destekleyecek
güçlü bir müttefik bulacakt›r. Do¤an
Erbafl ve benzeri Kürt adaylar Bask›n
Oran  ve benzerlerinin yan› s›ra ancak o
zaman seçilebilecektir.

22 Temmuz seçimlerinin bir baflka so-
nucu da milliyetçili¤in sol saflara verdi-
¤i tahribat›n görülmesidir.

Milliyetçi sol

CHP ile MHP aras›ndaki ayr›m son de-
rece incelmifltir. CHP taban›, özellikle
gençler bundan rahats›zd›r. Önümüz-
deki dönemde CHP’nin giderek daha
da gerileyece¤ini görmek bugünden
mümkün.

Kendisine sosyalist diyen
sol da milliyetçili¤in 
darbesini yedi.

‹flçi Partisi ve seçimlere Yurtsever Cep-
he diye giren TKP oy kayb›na u¤rad›lar.
Her ikisi de kuyru¤u dik tutmaya çal›fl-
sa da yenilgi yaflad› ve demoralize bir
durumda. EMEP, seçimlerin en az oy
alan partisi olmay› baflard›. Oysa EMEP
DTP’nin ba¤›ms›z adaylar›n olmad›¤›
bölgelerdeki oylar›n› da ald› ya da daha
do¤rusu DTP böyle yapaca¤›n› söyle-
miflti.

EMEP liderli¤inin önceki milliyetçi tu-
tumlar› Kürtlerin bu partiden uzak dur-
mas›n› sa¤lad›. EMEP Genel Baflkan›
‹zmir’de DTP oylar›n› y›karken, EMEP
ülke çap›nda DTP oylar›n› neredeyse s›-
f›rlad›. Sosyalist oldu¤unu söyleyen bu
partilerin ald›¤› bu sonuçlar milliyetçi-

li¤in sola verdi¤i zarar›n iyi bir göster-
gesi. 22 Temmuz seçimleri yeni bir ör-
gütlenmeyi daha mümkün hale soktu.
Birbirlerini çeflitli toplumsal kampan-
yalardan tan›yan binlerce aktivist bu
kez Bask›n Oran ve Ufuk Uras kampan-
yalar›nda bir araya geldiler. Bunlar›n
ço¤u ileride birlikte yürümeye kararl›
olduklar›n› ifade ediyorlar. Gelece¤in
yeni siyasal gelifliminin al›fl›lan›n d›fl›n-
da flekillenmekte oldu¤u aç›k. Bu flekil-
lenifl eski solu k›zd›r›yor ama flekillen-
me bafllad› ve devam edecek.

Küresel BAK’ta, Küresel Eylem Gru-
bu’nun iklim de¤iflimi, sa¤l›kta y›k›m
yasas›, medikomu vermiyorum, cinsi-
yetçili¤e ve homofobiye hay›r, su kam-
panyalar›nda, Irkç›l›¤a ve Milliyetçili¤e
DurDe ve Bar›flaRock ve onun yerel bi-
çimleri olarak ortaya ç›kmaya bafllayan
RockA gibi festivallerinde yan yana ge-
len, birlikte çal›flan, baflka bir dünya is-
tediklerini söyleyen genç aktivistler ku-
fla¤› 22 Temmuz’dan önemli dersler ç›-
kard›, ç›kar›yor.

Önümüzdeki dönemde tart›flaca¤›z ve
mücadele edece¤iz ve antikapitalist ha-
reketi infla etmeye devam edece¤iz.
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Can Irmak Özinan›r
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] 1999’da Seattle’da, Dünya Ticaret
Örgütü toplant›lar›n› protesto ile
bafllayan bir harekete art›k yeni de-

mek pek kolay olmasa gerek. Fakat anti-
kapitalist hareket hala yeni, çünkü her
geçen gün yeni kap›lar aral›yor, her ge-
çen gün ö¤reniyor, yenileniyor ve genç-
lefliyor, yeni hedefler, yeni kampanyalar
ve en önemlisi de yeni ve gerçek alter-
natifler yarat›yor. Dünyan›n bir çok ye-
rinde bunu gördük: ‹ngiltere’de savafl
karfl›t› kampanyan›n bir sonucu olarak
ortaya ç›kan RESPECT, Almanya’da
neoliberalizme karfl› mücadelenin so-
nucunda kurulan Die Linke(Sol), Bre-
zilya’da P-Sol gibi bir çok yeni sol parti
ortaya ç›kt›, Latin Amerika’da su kam-
panyalar›ndan, özellefltirme karfl›t› ha-
reketlerden gelen genifl kitleler ard arda
sol partileri iktidara tafl›d›lar. Bu alter-
natifler çok basit bir program etraf›nda
flekilleniyor, gücünü ve kapsay›c›l›¤›n›
basit bir programa yaslanmas›ndan al›-
yor. Türkiye’de Bask›n Oran ve Ufuk
Uras’›n seçim kampanyalar›n›n gücü
de buradan geliyordu. 

Bask›n Oran ve Ufuk Uras kampanyala-
r› sadece ‹stanbul’da de¤il, di¤er iller-
de de büyük bir heyecan yaratt›. Bunun
sebebi, bu kampanyalar›n, zorlama bir
birliktelik de¤il kendisini sokakta kitle-
sel olarak ifade eden hareketin, aktiviz-
min bir sonucu olmas› idi. Bu iki kam-
panya da çok basit bir program etraf›n-
da bütün ezilenlerin taleplerini bir ara-
ya getirmeyi baflard›. Savafla, IMF’ye,
›rkç›l›¤a, çevre tahribat›na, homofobiye
ve darbeye karfl› bir program Çerkesler-
den, Ermenilere, baflörtülü kad›nlar-
dan, seks iflçilerine, sosyalistlerden, ka-
d›n hareketine kadar genifl bir çevrenin
deste¤ini almay› baflard›. Bu, say›s›z an-
tikapitalist kampanyan›n ve Hrant
Dink’in cenazesinde ortaya ç›kan dina-
mi¤in bir yans›mas›yd›. Kampanya s›-
ras›nda öne ç›kan sloganlar hareketin
sloganlar›yd› ve bu sloganlar hiç de
az›msanamayacak say›da oy ald›. Bu

Türkiye’de de dünyadakine benzer yeni
bir siyasal alternatifin flekillenmesinin
gerekli ve mümkün oldu¤unu gösteri-
yor. 

Nas›l bir alternatif? 

Bask›n Oran ve Ufuk Uras kampanya-
s›nda ortaya ç›kan dinami¤i bir ad›m
ileri tafl›mak laz›m fakat dikkat etme-
miz gereken noktalar da var. Türkiye’de
daha önce de bir çok kere emekten ve
bar›fltan yana siyasal alternatifler yara-
t›lmaya çal›fl›ld› fakat bunlar toplumda
büyük bir etki yaratamad›. Bazen bir
sürü sol örgüt yanyana dizilerek, kendi
içlerinde bir birlik aray›fl›na girifltiler ve
iyi niyetle bafllayan bu giriflimler ço¤u
zaman bölünmeyle sonuçland› ve bu
süreçte sol her geçen gün küçüldü. Ba-
zen ayn› fley seçim ittifaklar› etraf›nda
yap›lmaya çal›fl›ld›, bir kaç partinin
baflkanlar› kapal› kap›lar ard›nda pa-
zarl›klar yapt›lar, sonuç tabii ki yenilgi
oldu. Aç›k ki, hareketin sesi olabilecek
bir siyasal alternatif yaratabilmenin yo-
lu tamamen yeni olmaktan geçiyor. Bu-
nu yapabilmenin tek yolu ise hareketin
bizzat kendisine bakmak. Oluflturula-
cak yeni bir sol alternatif aynen hareke-
tin kendisine benzemeli, “hareketlerin
hareketi” olmal›. 

Türkiye’de kapitalizmin yaratt›¤› tahri-

bata karfl› yap›lan bir çok kampanya

var, bunun en net görülebildi¤i yer ise

san›r›m Bar›flarock. Bebeklerin kobay

olarak kullan›lmas›na karfl› ç›kan kam-

panyalardan, Medikomu Vermiyorum

kampanyas›na, direniflteki Coca Cola

iflçilerinden, Küresel BAK’a, küresel

›s›nmaya karfl› aktivistlere kadar bir çok

kampanya Bar›flarock’ta bir araya geli-

yor, t›pk› bu kampanyalar›n aktivistleri-

nin Bask›n ve Ufuk kampanyalar›nda

bir araya geldi¤i gibi. ‹flte yeni bir alter-

natif buradan yola ç›kmal›, bürokrasi-

nin yan›ndan bile geçmemeli, milliyet-

çilikle, yurtseverlikle uzaktan yak›ndan

ba¤› olmamal›, gençlerin, kad›nlar›n

ön plana ç›kt›¤› bir yap› olmal›, her tür-

lü ezilmiflli¤in yan›nda olmal› ve eme-

¤in, emekçilerin bütün taleplerinin en

kararl› savunucusu olmal›, baflka bir

dünya mümkün diyen aktivistlerin,

Hrant’›n cenazesinde “Hepimiz Erme-

niyiz” diyen kitlelerin sesi olmal›. Bunu

yapman›n tabii ki kestirme bir yolu yok,

sokaktaki hareketi daha da büyütmeli

ama Bask›n ve Ufuk kampanyalar›ndan

sonra art›k elimizde ipuçlar› var. fiimdi

bu ipuçlar›n›, sokakta birlefltirme za-

man›.
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GÖRÜfi

] 1999 Seattle'dan itibaren dünya
yeni bir harekete kap›lar›n› açt›. Bu
hareketin mücadele alan› çok

genifl. Sisteme karfl› bildik mücadele
yollar›n› kullanm›yor. Homofobinin
de, ›rkç›l›¤›n da, küresel iklim
de¤iflikli¤inin de sorumlusunun kapi-
talizm oldu¤unu biliyor ve her f›rsatta
teflhir ediyor. 

Antikapitalist hareket yeni oldu¤u
kadar genç ve kad›n.  Tüm dünyada

iflgale, G8'lere, nükleer enerjiye, cin-
siyetçili¤e vs.. karfl› kampanyalar›n
örgütleniflinde kimse bir di¤erinin
önünde yer alm›yor. Hareketin liderleri
›rkç›l›¤a karfl› sokakta bildiri da¤›tan
bir ö¤renci, eflcinsel onur yürüyüflüne
kendi pankart›n› yap›p gelen bir ev
kad›n› veya bir posta iflçisi kad›n yani
antikapitalist aktivistlerin tümü. 

Küresel çapta savafl karfl›t› bir eylemin
örgütlenmesinde, seçim kampan-

yalar›nda, küresel iklim de¤iflikli¤ine
karfl› forumlarda  iflleri omuzlayanlar›n,
konuflanlar›n, slogan att›ranlar›n
büyük ço¤unlu¤unun kad›n oldu¤u
aflikar. Hareketin örgütlenifl tarz› ile
kad›nlar›n hareketteki konumlar› bir-
biriyle iliflkili. 

Ayak seslerini git gide duyuran 'yeni
sol'un tohumlar›n› atan da onu büyüte-
cek olan da varolan antikapitalist
harekettir. Yeni solda da kad›nlar yine
büyük ço¤unlu¤u oluflturan ön s›ralar
olacakt›r. ‹stanbul 2. bölgede ba¤›ms›z
aday Bask›n Oran'›n seçim kampa-
nyas›nda aktif yer alan, 2 bin kiflilik
yürüyüfl örgütleyen bir kad›n aktivist
hangi örgütten, oluflumdan vb. geldi¤i
soruldu¤unda 'Evden geliyorum'
cevab›n› veriyor. 'Evden geliyorum ama
eve geri dönmeyece¤im.'  

Birçok kad›n› soka¤a ç›kartan Bask›n
Oran'›n milliyetçili¤e karfl› olan,
Kyoto'nun imzalanmas› gerekti¤ini
vurgulayan, savafl›, homofobiyi, trans-
fobiyi lanetleyen, ezber bozan söylem-
leriydi. Yeni hareketin söylemleri, yeni
solun söylemesi gerekenler. T›pk›
Bask›n Oran kampanyas›ndaki aktivist
ler gibi kad›nlar, befl y›ld›r Türkiye'deki
savafl karfl›t› hareketin adresi olan
KüreselBAK'›n eylemlerinde, Hrant
Dink cenazesinde, Irkç›l›¤a karfl›
mücadelede, Bar›flarock'ta defalarca
evden ç›kt›, örgütledi, infla etti. 

Yeni bir parti, nas›l olsun,kimlerle
olsun … tüm bu yürütülen tart›flmalar-
da bahsedilen 'yeni sol' antikapitalist
hareketten ve hareketin kad›n aktivist-
lerinden ba¤›ms›z düflünülemez. 'Yeni
sol'un inflaas›nda ço¤unluk olan
kad›nlar, yeni sol varoldu¤unda da
mücadelede ço¤unluk olarak yer ala-
caklar.     

Kad›nlar harekette, hareket sokakta
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GÜNCEL

Chris Harman 

] ‹klim de¤iflimi geçti¤imiz iki y›lda
yan bir politik tart›flma olmaktan
ç›karak, ana tart›flmalar›n merkezi-

ne oturdu. Bu konuyu tart›flmayan bir
uluslararas› toplant›n›n olmad›¤› bir
hafta yok gibi. Her türden politikac› ve
flirket bu konuda bir fleyler yapma ka-

rarl›l›klar›n› dile getiriyor, George
Bush bile ortada bir problem oldu¤unu
kabul etti. 

Burada niyetlere iliflkin bir karmafla söz
konusu. Muhafazakar Parti lideri David
Cameron’un çat› üstü mikro rüzgar je-
neratörünü kurmas› (ve ard›ndan kal-

d›rmas›)  sadece tan›t›m aray›fl›yd›. Fa-
kat dünya kapitalizmini yürütenlerden
baz›lar›, sistemlerinin dayand›¤› do¤a-
n›n bir ya da iki kuflak içinde yok olma
tehlikesi alt›nda oldu¤unun fark›nda. 

Art›k neyin olmakta oldu¤u konusunda
pek bir tart›flma yok. Belirli gazlar›n at-

‹klim de¤iflimi ve 
s›n›f çat›flmas› 
Küresel ›s›nma bütün dünyay› tehdit ediyor fakat onunla mücadele etmek 
bireysel çabadan, hükümete güvenmekten ya da öbür ihtiyaçlar›m›zdan 
k›smaktan fazlas›n› gerektiriyor.
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mosferdeki miktar›n›n ço¤almas› dün-
ya çap›nda ortalama s›cakl›¤›n, felaket
potansiyeli tafl›yan sonuçlar ortaya ç›ka-
rarak, artmas›na yol aç›yor. Yeni hava
koflullar›, yiyecek için bel ba¤lad›¤›m›z
ürünleri etkileyecek. F›rt›na ve kurakl›k
olas›l›klar› artacak. Buz kütleleri eriye-
cek. Nil deltas›, Bangladefl, Florida’n›n
baz› bölümleri (ve sonunda Londra
merkezi ve Manhattan) gibi alçak böl-
geleri, artan su seviyesi ile su bask›nlar›
tehdidi alt›nda. 

Sorumlu olan gazlar›n büyük bölümü
karbon (kömür türevleri) ve hidrokar-
bonlar›n (petrol ürünleri türevleri) ya-
k›lmas› sonucu aç›¤a ç›k›yor. Günümüz
toplumunda, enerjinin neredeyse ta-
mam› bunlara dayan›yor. 

Bu gazlar›n sal›n›m› devam ederse ne
olaca¤› konusunda çeflitli zor hesapla-
malar yap›l›yor, fakat küresel s›cakl›¤›n
yükselece¤i ve benzer etkiler konusun-
da yayg›n bir uzlaflma var. Baz› bilimsel
araflt›rmalar sorunu görmezden geldik-
lerini düflünse de ‹klim De¤iflimi için
Hükümetleraras› Panel (IPCC) taraf›n-
dan  bir tak›m ölçümler yap›lmas› sa¤-
land› ve bunlar geçti¤imiz ekim ay›nda
‹ngiltere hükümetinin Stern raporunda
yer ald›. 

Stern raporu ve Avrupa Birli¤i, s›cakl›k-
lar›n iki dereceden daha fazla artmas›-
n›n engellenmesi gerekti¤ini savunu-
yorlar. ‹ki derecelik bir art›fl dünyan›n
en fakir yerlerindeki insanlar için bü-
yük sorunlar yaratacak ve daha fazla bir
art›fl ise onlar için y›k›c› olacak. Fakat
mevcut politikalar, s›cakl›k art›fl›n› bu
limitin alt›nda bile tutamayacaklar. Kü-
resel ›s›nmaya yol açan gazlar, “karbon-
dioksitle eflde¤er” gazlar›n her bir mil-
yonda kaplad›klar› bölüm (ppm) ile öl-
çülebir. fiu anda bu 459ppm. IPCC bu
rakam›n 510 ppm’e yükselmesi duru-
munda ›s› art›fl›n›n 3 dereceyi geçmesi
ihtimalinin üçte bir, 590 ppm’a yük-
selmesi durumunda ise onda dokuz ol-
du¤unu tahmin ediyor. 

Henüz, Stern Raporu’nun hedefledi¤i
emisyon 550ppm. Britanya hükümeti-
ninki ise 660ppm.(Sadece karbondi-
oksit türevleri de¤il bütün sera gazlar›
hesaba kat›ld›¤›nda) Yazar ve aktivist
George Monbiot’ya göre bu, s›cakl›klar-
da 3 derecelik bir art›fl ve çok tehlikeli
bir iklim de¤iflikli¤i olas›l›¤›n› yüzde
60 ila 95 aras›nda artt›r›yor. 

Geçen ay Rostock’ta yap›lan G8 toplan-
t›s›, bu hedefleri bile kabul etmedi. Or-
tada büyük bir problem oldu¤unu aç›k-
lad›ktan sonra, dünya liderleri bir fley-
ler yapmaya bafllamay› bile iki y›l ertele-
diler. Bundan sonra bile hepsi, iklim

de¤iflimine yol açan gazlar›n sal›n›m›n›
2050 y›l›nda yar›ya indirme çabas›n›
tart›flacaklar, oysa küresel ›s›nmay› 2
derecenin alt›nda tutma flans›na sahip
olabilmek için sal›n›mlarda yüzde
80’lik bir kesinti gerekiyor. 

Sorunun kökleri 

Hükümetler ve iflletmeler, iklim de¤ifli-
mini durdurmak konusuyla samimi bir
flekilde ilgileniyorlar. T›pk› öncülleri-
nin 150 y›l önce, üst s›n›flar›n mahal-
lelerini de etkileyen hastal›klar› dur-
durmak için, iflçi s›n›f›n›n kenar mahal-
lelerindeki tifo ve kolera ile samimi bir
flekilde ilgilenmeleri gibi. 

Bugün ise onlar için ortada olan tehlike

daha büyük. Sadece hayatlar› de¤il, kü-
resel kapitalizmin istikrar› tehdit alt›n-
da. Fakat amaçlar›na, sistemlerinin te-
meli olan, rekabetçi sermaye birikimi-
nin canl›l›¤›n› azaltmaya çal›flmadan
ulaflamazlar. 

Çevresel y›k›m, kapitalizmin her zaman
bir sonucu olmufltur. Karl Marx, bunu
Kapital’in makinalaflma ile ilgili bölü-
münde göstermifltir: “Kapitalist tar›m-
daki bütün geliflme, sadece emekçiden
çalmakta de¤il ayn› zamanda topraktan
çalma sanat›nda da bir geliflimdir; veri-
li bir zaman içinde topra¤›n verimlili¤i-
ni artt›rmaya dönük her tür geliflme, bu
verimlili¤in kal›c› kaynaklar›n› harap
etmeye yönelik bir geliflmedir. Bir ülke
geliflimine, modern endüstrinin tesisi
üzerine kurmaya bafllad›kça, ABD’de
oldu¤u gibi,  bu y›k›m süreci daha da
h›zlan›r.” 

19. yüzy›l›n bafllar›nda ‹ngiltere’de,
kâr h›rs›n›n iflçi s›n›f›n›n sa¤l›¤› üzerin-
de yaratt›¤› zarar, kapitalistler için yol
açt›klar› salg›n hastal›klardan daha bü-
yük bir tehlikeye yol açt›. Sonuç olarak,
sömürülecek kadar sa¤l›kl› iflçilerin
azalmas› tehdidini yaratt›. Bir bütün
olarak kapitalist s›n›f›n ç›karlar›, iflgü-
cünün zay›flamas›n› engellemeye dö-
nük yasama ve devlet denetiminde ya-
tar. Fakat birey olarak kapitalistin ç›kar-
lar›, bu s›n›rlara karfl› difliyle, t›rna¤›yla
savaflt›. Bir ço¤u ancak devlet kontrolle-
ri kabul ettirdikten sonra sa¤l›kl› bir ifl-
çi s›n›f›n›n sa¤l›ks›z olan›ndan daha sö-
mürülebilir oldu¤unu anlad›lar. 

Art›k kapitalizm bütün dünyay› saran
bir boyuta ulaflt› ve art›k sadece yerel
olarak de¤il, küresel olarak, kendi da-
yand›¤›, do¤aya zarar veriyor. Eskiden,
iflçi s›n›f› semtlerinde bronflite yol açan
fabrika dumanlar›n›n yerini bugün bü-
tün insanl›¤› mahvetme tehditi yaratan
sera gazlar› ald›. 

Bu kesinlikle küresel bir problem oldu-
¤u için, sistemi destekleyenler için u¤-
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raflmas› zor görünüyor. Sal›n›mlar›
azaltmak için gereken kesin ölçümler,
baz› istenmeyen flirketlerin ve devletle-
rin, pazara girifli için f›rsatlar yaratacak.
Kapitalizm üstünde durdu¤u mutlak
zemini yok etme noktas›nda. Gelece¤i-
miz, -ya da en az›ndan çocuklar›m›z›n
ya da torunlar›m›z›n gelece¤i- söz ko-
nusu. 

Nas›l karfl›l›k vermeliyiz? 

Tek olas› tepkinin, iklim de¤iflimini di-
¤er bütün konular› geri plana iten bir
konu olarak düflünmek oldu¤unu söyle-
yenler var. Buna göre hükümetleri ve
firmalar› gerekli hareketleri yapmaya
zorlayacak, daha önce görülmemifl bir
kampanya infla etmek için, bu konu d›-
fl›ndaki her fley geri plana itilmeli. 

Fakat tamamen iklim de¤iflimine odak-
l› kampanyalar, soruna çözüm olmaya-

caklar. Bunlar ne olup bitti¤i hakk›nda-
ki bilinci artt›rabilirler herkesin duru-
mun fark›na varmas›n› sa¤layabilirler
fakat bu çözümü kabul ettirme kapasi-
tesine sahip bir örgütlü güç ortaya ç›-
karmakla ayn› fley demek de¤il. En ba-
flar›l› tek konulu kampanyalar, savafl
karfl›t› hareket gibi, on binlerce bazen
de yüz binlerce insan› mobilize ediyor.
Bu yolla, bazen hükümetlerin, ra¤bet
görmeyen ölçümlerden geri ad›m atma-
s›na yetecek bask› yap›labilir hatta uy-
gun durumlarda, hükümetler yararl› öl-
çümlerin yasalaflmas› yönünde zorlana-
bilir. 

Bu, ABD ve ‹ngiliz hükümetlerinin
Irak’taki savafl› sürdürmekte yüzleflti¤i
zorluklar› artt›ran savafl karfl›t› hareket
taraf›ndan gösterildi. Fakat daha köklü
bir de¤iflim için daha fazlas›na ihtiyaç
var, amaçlar›n› güçlü kapitalist ç›karla-

r›n üstünde empoze edebilecek, bir güç
olmal›. Dünyan›n petrol kaynaklar› üze-
rindeki egemenliklerini korumak için
Ba¤dat’› iki kere bombalayan insanlar,
basitçe kamuoyu taraf›ndan yenilmeye-
cekler. 

Durum özellikle iklim de¤ifliminde
böyle. Karbon ekonomisi,onunla yafla-
yan bizlerin hayatlar›n›n da dahil oldu-
¤u, sistem iflleyebilirli¤inin bütün yüz-
leriyle örülü. Bunun tan›nmas›, bir çok
çevre aktivistinin, tek çözümün bireysel
yaflam tarzlar›n› de¤ifltirmek oldu¤u so-
nucuna varmas›na yol aç›yor. Hepimiz
karbon temelli enerjiye dayand›¤›m›za
göre, hepimiz problemin bir parças› gi-
bi görünüyoruz. 

Fakat bu düflünce tarz›n›n temellendir-
di¤i çözümler, ifle yaramayacak. Bu sa-
dece insanlar›n birey olarak bencil ol-
mas› sorunu de¤il. Genifl y›¤›nlar için,
flu anda temel ihtiyaçlar›n› karfl›lama-
n›n baflka bir yolu yok. Siz de benim gi-
bi bireylerin ifle bir metal y›¤›n›n›n
içinde, karbon dioksit salg›layarak gidi-
yor olmas›n› ak›l d›fl› bulabilirsiniz. Fa-
kat iflçiler için özel araba d›fl›nda do¤ru
dürüst kamusal ulafl›ma eriflmek için
pek fazla seçim flans› yok. 

Karbonsuz evler konusunda çok parlak
tasar›mlar var fakat dünya çap›nda yüz
milyonlarca insan bu evlerde yaflam›yor
ve yeni bir ev almay› karfl›layacak para-
lar› da yok.  Pratikte bireyler için en ba-
sit yöntem, karbon türevli enerjileri
kullanmaktan kaç›nmak –düflük enerji-
li ampuller kullanmak ya da bilgisayar›-
m›z› kapatmay› unutmamak gibi-, ik-
lim de¤iflimine karfl› mücadelede, ku-
rakl›¤a karfl› topra¤a tükürerek müca-
dele etmek kadar bir etkiye sahip. 

Bu gerçeklerin tan›nmas›, bireysel ey-
lemleri çözüm olarak gören insanlar›n,
hareket için devletlere bakmas›na yol
aç›yor. George Monbiot’un genel ola-
rak mükemmel olan kitab› Heat’te
(Is›)’te yapt›¤› tam olarak bu. Monbiot

GÜNCEL
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iklim de¤iflimini durdurmak için ge-
rekli olan sera gaz› sal›n›mndaki azal-
may›, insanlar›n hayat standartlar›nda
bir kayba yol açmadan,  sadece dünya
devletlerinin sa¤layabilece¤ini gösteri-
yor. Göstermedi¤i fley ise faaliyetin na-
s›l yarat›laca¤›, dünyay› en fazla kirle-
ten devletleri gerekli ölçümleri uygula-
maya zorlayabilecek, aktif kitle gücü.
Var olmayan bir politik güç için genel
olarak mükemmel bir politik program
ortaya koymufl. 

Böyle bir güç bilindik, seçimlere dayal›
politikalarla oluflturulabilir mi? Bunu
oluflturma çabas› da bireysel çözümleri
imkans›z hale getiren ayn› güçlü engel-
le karfl›lafl›yor. Çevre aktivistleri, talep-
lerini mevcut sistemi çok da rahats›z et-
meden ulaflabileceklerini düflündükleri
flekilde kesip biçebilirler. O yüzden, se-
ra gaz› art›fl›n› engelleyemedi¤i halde
“en az›ndan bir bafllang›ç” diyerek,
Kyoto protokolünü imzalamalar› için
ülkeler aras›nda lobi faaliyeti yaparlar.
Ya da, ‹rlanda Yeflillerinin yapt›¤› gibi
iklim de¤iflimine karfl› hiçbir ciddi ön-
lem alma niyeti olmayan hükümetlere
dahil olurlar.

Hükümetler, nereye kadar?

G8 toplant›lar›, farkl› hükümetlerin
birbirlerinden aç›kça farkl› yaklafl›mla-
r› oldu¤unu gösterdi. Angela Merkel,
Tony Blair, Nicolas Sarkozy gibi en
adanm›fl neo-liberaller bile George
Bush’un veto etti¤i kontrolleri istiyor
gibiydi.  

Bu, baz› kapitalist ekonomilerin marji-
nal olarak karbon enerjisine, di¤erle-
rinden daha az ba¤›ml› oldu¤u gerçe¤i-
ni gösterdi. Örne¤in Bat› Avrupa dev-
letleri, karbon kullan›m›nda ABD’ye
göre daha az savurgan çünkü tarihsel
olarak kendi petrol stoklar›na sahip de-
¤illerdi ve tüketimi düflük tutman›n
yollar›n› ar›yorlard›. Fransa’n›n genifl
nükleer enerji tesisleri var. Britanya’n›n
ise sera gaz› sal›n›m›, üretim endüstri-

sinin yar› yar›ya azalmas› sayesinde aza-
l›yordu. Bu yüzden Avrupa devletleri,
küresel rakiplerini –gaz içici ABD ya da
h›zla geniflleyen Çin ekonomisini- ken-
dilerinden daha sert vuraca¤›n› bilerek
s›n›rl› kontroller için bast›rabilirler.
Fakat hala iklim de¤iflimini engellemek
için gereken uzun vadeli kontroller ko-
nusunda çekingenler. Onun yerine
“karbon ticareti” ya da “karbon denge-
leme” gibi, büyük kirleticilerin, baz›
emisyon indirimi flemalar›n› dünyan›n
herhangi bir yerinde teflvik etmelerini
sa¤layarak, dünyay› ayn› flekilde kirlet-
melerini devam etmesine izin veren fle-
malar› benimsiyorlar.

Bu durumda pazar birçok baflka du-
rumda oldu¤u gibi pek etkili bir meka-
nizma de¤il. Muhasebe defterlerinde
hile yapmaya al›fl›k flirketler bu durum-
da sald›klar› karbon dioksit miktar›nda
da hile yaparlar.

Baz› hükümetler kendi özel kapitalist
ç›karlar›na en iyi hizmet eden alterna-
tifler önermekteler. Bush’un biyoyak›t-
lara ani sempatisi ve ilgisi ABD’nin dev
tar›m flirketlerinin bu iflten çok büyük
kazançlar elde etme olas›l›¤›n›n ortaya
ç›kmas›. Eskiden sadece tar›m ürünleri
ekilen ve ortalama bir kâr elde edilen
milyonlarca hektarl›k arazi flimdi petro-
le alternatif hale geldi¤i için süper kâr-

lar b›rakacak.

Üçüncü dünya ülkelerinde muazzam
topraklara sahip olan çokuluslu flirket-
ler flimdi ya¤l› tohumlu bitkilerden
yak›t üretmeye haz›rlan›yorlar.

Bu geliflme daha flimdiden çok önemli
bir etkiye sahip. Financial Times’a göre
biyoyak›t kullan›m› petrole göre sadece
yüzde 1 olmas›na ra¤men daha flimdi-
den g›da fiyatlar›n› 1970’den bu yana
ki en yüksek düzeyine ç›kartt›. Biyoya-
k›t üretimi dünyan›n tah›l ve tar›msal
ya¤ stoklar›n› ciddi bir biçimde etkile-
yebilece¤i gibi baz› önemli g›da üretim
bölgelerinde iklim de¤iflimine yol aça-
bilir. Bu tür geliflmelerin sonucu sade-
ce fiyat art›fl› de¤il yayg›n ve büyük bir
açl›k olabilir.

S›n›f çeliflkisi

Biyoyak›t örne¤inden önemli bir genel
sonuç ç›kar›labilir. Kapitalizm sürekli
büyümek ve birikim sa¤lamak için üze-
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rinde yükseldi¤i zemini tahrip ederken
sistem içinde de büyük yar›klar olufltu-
rabilir.

Ani iklim de¤ifliklikleri insanlar›n yafla-
m› üzerinde büyük politik ve sosyal ger-
ginlikler yarat›r. Amerikan toplumun-
daki bütün s›n›f ve ›rk çeliflkileri New
Orleans’daki Katrina Tayfunu ile birlik-
te su yüzüne ç›kt›. Darfur’da kurakl›k
ve emperyalist müdahale yüzy›llarca
birlikte yaflayan göçebelerle tar›m ya-
pan çiftçilerin birbirlerine girmesine ve
iç savafla yol açt›.

‹klim bilimcileri hakl› olarak Darfur ve-

ya Katrine gibi tekil iklim olaylar›n›n
küresel ›s›nman›n ürünü olup olmad›-
¤›n› söyleyemeyeceklerini ifade ediyor-
lar. Ama flunu rahayl›kla söyleyebiliyo-
ruz ki onlar gibi say›s›z çoklukta gelifl-
me yaflayaca¤›z.

Bu senenin bafllar›nda Mexico City’de
ülkenin en önemli g›da maddesinin ar-
tan fiyat› nedeniyle “Tortilla Yürüyüflü”
denen dev bir gösteri oldu. Tortilla’n›n
fiyat› h›zla art›yordu çünkü tortilla yap-
mak için kullan›lan maddeler biyoyak›t
yap›m›na gidiyordu.

Kaliforniya’da SUV adl› enerji flirketi-
nin tanklar›n› doldurmak Meksika’da
açl›¤a neden oluyordu. Önümüzdeki
y›llarda s›n›flar› karfl› karfl›ya getiren
birçok benzer mücadeleye flahit olabili-
riz. 

Bugünkü güney Meksika’da 1200 y›l
önce var olan Maya medeniyetinin bafl›-
na geldi¤i gibi bir çok medeniyet ekolo-
jik felaketler nedeniyle çöktü. Mayalar’-
da yo¤un tar›m topra¤›n verimini y›¤›n-
sal açl›¤a neden olacak kadar geriletti.
Ama üst s›n›flar alt s›n›flar kadar bu aç-
l›ktan etkilenmediler ve toplumda cid-
di bir s›n›f mücadelesi bafllad›. Toplum
da¤›ld› ve insanlar eski yaflam biçimle-

rini terk etmek zorunda kald›lar.

‹klim de¤iflimi artt›kça geliflmeler bun-
dan farkl› olmayacak. Büyük olas›l›kla
tek bir büyük hareket olmayacak ama
geliflmelere de¤iflik s›n›flar de¤iflik tep-
kiler verece¤i için 1001 çeflit geliflme
yaflanacak. Bu tür mücadelelerde ger-
çek sorunlar genellikle karmafl›k bulu-
nur. Kapitalistler ve devlet sera gazlar›
için birfleyler yap›lmas› gere¤ine farkl›
cevaplar vereceklerdir. Bunlar çok za-
man zenginlere daha fazla sera gaz›
üretme olana¤› verecek önlemler ola-
cakt›r ya da insanlar›n yaflan standartla-
r›n› yeni vergiler ve önlemlerle daha da
zorlaflt›raracak ve düflüreceklerdir.

Bunun sonucunda fiyat art›fllar›n› dur-
durmak için protestolar, grevler ve
ayaklanmalar olacak.Birçok baflka du-
rumda ise hükümetler ve kapitalistlerin
baz› kesimleri bu hareketleri daha fazla
sal›n›m sa¤layacak bir biçimde mobili-
ze edebileceklerdir.

Burada sorun bu mücadelelerde bir
yandan insanlar›n var olan yaflam stan-
dartlar› koruyabilmek ama öte yandan
da atmosfere daha fazla sera gaz› sal›n›-
m›n› engelleyici önlemleri alabilmek-
tir.

En garantili önlem kâr için biriktiren
bir toplum yerine ihtiyaçlar› karfl›lamak
için üreten bir topluma geçmektir. Ama
de¤iflim bekleyerek olmaz. ‹klim de¤i-
flimi kapitalizmin varl›¤›n›n bir sonucu
olan bütün mücadelelerde büyük bir
art›fla neden olacak ve ayn› zamanda da
iklim de¤ifliminin çeflitli yanlar›na kar-
fl› özgün mücadelelerin geliflmesine ne-
den olacak. ‹klim de¤iflimine neden
olan sistemi y›kabilecek güçleri bir ara-
ya getirmenin bir tek yolu var o da bü-
tün mücadelelerde yer almak, hepsini
birlefltirmek ve kapitalizme karfl› bir
bütün olarak mücadele etmelerine yar-
d›mc› olmakt›r.
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AFR‹KA

] Ünlü romanc› Osman Sembène öl-
dü. 1923’de do¤du. Senegal’de is-
lami bir okulda okudu. 1936’da

disiplinsiz oldu¤u için okuldan at›ld›.
Dakar’a ifl aramaya gitmeden önce ba-
l›kç› olarak çal›flt›.

1944’de Frans›z ordusuna al›nd›, Ni-
jer’e gönderildi. Savafltan sonra Da-
kar’a döndü. Sonra Fransa’ya göç etti.
Marsilya’da limanda çal›flmaya bafllad›.
Burada sendika aktivisti oldu ve
1950’de Komünist Partisi’ne girdi.

Herfleyi okuyordu. Sosyalist ve marksist
klasikleri hatmetti. Frans›zlar›n Viet-
nam’daki sömürgeci savafllar›n› protes-
to gösterilerine kat›ld›.

Kendi kendisini e¤itti. Frans›zcay› ken-

di kendine ö¤rendi. ‹lk roman› Siyah
Liman ‹flçisi’ni 1956’da yay›nlad›. Ro-
man kendi hikayesini anlat›yordu.

En önemli roman› God's Bits of Wood
1960’da yay›nland›. fiimdiye kadar ya-
y›nlanan en iyi grev roman›d›r. Emile
Zola’n›n Germinal’inden bile daha iyi-
dir.

1947-8 Dakar Nijer demiryolu grevin-
den esinlenmifltir. Grev giderek bütün
ülkeyi etkiler. Kitap grevin de¤itirme
gücünü anlat›r. Sömürge dünyas›nda
›rk ayr›m›n› nas›l sarst›¤›n› gösterir. Ve
tabii s›n›f ayr›m›n›.

Kitab›n sonunda grevciler patronlar›-
n›n Frans›z iflçiler için de¤il kendi s›n›f
ç›karlar›n› savunduklar›n› anlarlar. Bir

grevci iflçi “sorun Fransa ve Frans›zlar
de¤il, iflverenler ve iflçiler” der. Art›k
hiçbir fley eskisi gibi olmayacakt›r. Kita-
b›n okurlar› için de ayn› fley geçerlidir.

1960’larda ülkesine döner ve bu kez
ba¤›ms›zl›¤›n› yeni kazanm›fl olan Se-
negal’in yeni baflkan› Leopold Seng-
hor’un rejimi ile çat›fl›r.

Romanlar› ile tan›nmas›na ra¤men
film de yapar. Filmlerini k›rsal alanlar-
da gösteriri. Sonra seyircilerle tart›fl›r.
Bu, onun için devrimci bir çal›flmad›r.

1974’de en ünlü filmi Xala’y› yapar.
Baflkan Senghor filmi yasaklar. Bütün
filmlerinde ayn› soru vard›r. Bu koflul-
lar› nas›l de¤ifltirece¤iz? Zaten bütün
yaflam› bu sorunun etraf›nda geçmifltir.

Bütün filmlerinde ve romanlar›nda ka-
d›nlar gerçek kahramanlard›r. God's
Bits of Wood’da kad›nlar grevin en iyi
militanlar›d›r. Moolaadé adl› filminde
ise Burkina Faso’da kad›nlar›n sünneti-
ne karfl› gene kad›nlar mücadele eder-
ler.

Onunla iki kere karfl›laflt›m. Bir kere-
sinde Dakar’da onunla konuflabilmek i-
çin kuyrukta heyecan içinde bekledim.
Ne diyecektim? Sonunda yan›na ulaflt›-
¤›mda sadece “filmini be¤endim” diye-
bildim. Güldü ve nereden geldi¤imi
sordu. ‹ngiltere’den deyince politika
konuflmaya bafllad›.

2005 y›l›nda Londra’da Moolaadé fil-
minin gösteriminden sonra onunla kar-
fl›laflt›m onun sayesinde sosyalist oldu-
¤umu söyledim. Sevindi ve s›rt›ma vur-
du.

Osman Sembène
Leo Zeilig
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] 60 y›l önce, 15 A¤ustos 1947’de
Hindistan 170 y›ll›k ‹ngiliz sömür-
ge yönetiminden kurtularak ba¤›m-

s›z oldu. Ba¤›ms›zl›¤›n ilk y›llar›nda
Nehru sosyalizminin ve Gandhi de¤er-
leri hakimdi. Bu tür politikalar›n bir
ürünü olarak güçlü bir kamu sektörü
olufltu. Ancak herfley 1991’de Hindis-
tan  tarihinde yeni bir aflama bafllay›nca
de¤iflmeye bafllad›. Ekonomide liberali-
zasyon ve ekonominin “aç›lmas›” bu ye-
ni dönemin temel karakteristi¤i.

Pazar

Önceki “sosyalist” dönem pazara ba¤l›
ekonomik reformlarla de¤iflmeye baflla-
d›. Bunun sonucunda bir tarafta muaz-
zam bir zenginlik birikirken di¤er ta-
rafta muazzam bir yoksulluk, iflsizlik bi-
rikmeye bafllad›. Bir iki çok kârl› sektör
d›fl›nda kamu sektörü da¤›t›ld› ve özel-
lefltirildi. Hindistan flimdi kendisini
“dünyan›n en h›zl› geliflen serbest Pa-
zar demokrasisi” olarak de¤erlendir-
mektedir. Son 3 y›lda yüzde 8.5,
2005-6’da yüzde 9 geliflti ve 2006-
7’de yüzde 9.2 geliflmesi bekleniyor.

Do¤rudan yabanc› yat›r›mlarda yüzde
100 art›fl var. Borsa roket gibi yükseli-
yor.

Dünyan›n en h›zl› geliflen telekomuni-
kasyon pazar›na sahip. Bu pazar›n 115
milyon müflterisi var. 

Bu hikayenin bir de arkas› var. Tar›m
Hindistan ekonomisinin bel kemi¤ini
oluflturuyordu ve hala toplumun yar›-
dan fazlas› tar›ma ba¤l›. Ama flimdi ta-
r›mda derin bir kriz var.

Yeni liberal tar›m politikalar› toprak re-
formuna, tar›m kredilerine de¤il tga-
r›m ürünlerinin pazara aç›lmas›na dö-

nük. Ülkenin her taraf›nda küçük ve or-
ta köylüler aras›nda intihar oranlar› h›z-
la art›yor.

Kabus

Bir ulusal kurum raporuna göre tar›m
nüfusunun üçte biri, 200 milyon in-
san, günde 30 kurufla yaflamaya çal›fl›-
yor. Önceleri flehre göç bir çözümdü
ama art›k de¤il. 2015’de Hindistan’da
nüfusu 1.5 milyondan çok 30 kent ola-
cak. Bu flehirlerden 4’ü 10 milyondan
fazla nüfusa sahip. Mumbai’de ise 27
milyon insan yafl›yor.

Hindistan’da son say›m 2001’de yap›l-

d›. Bu say›ma göre nüfusun yüzde 28’i
kentlerde yafl›yor. Bu kentlerde hiçbir
alt yap› yok. Kentler h›zl› nüfus art›fl›n›
kald›ram›yor. Ulafl›m hizmetleri yok,
yeterli konut yok, ifl yok. ‹flsizlik yüzde
9.5.

‹ngilizce e¤itim alanlar için durum fe-
na de¤il. Di¤erleri sadece hizmet sektö-
ründe ifl bulabiliyor. Kent yoksullar›
için yaflam koflullar› çok a¤›r.

Kent yoksullar› gecekondular›ndan at›-
l›yorlar. Bu konutlar›n yerine çok katl›
apartmanlar yap›l›yor. Konutlar›ndan
at›lan yoksullar çok çaresiz bir haldeler.

ASYA

Hindistan
Meena Menon
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Ayman Vehbi

] ‹lk bak›flta Lübnan Ordusu’nun ku-
zey Lübnan’da bir Filistin mülteci
kamp›na sald›rmas› ile ABD’nin

Irak’taki yenilgisi aras›nda bir iliflki gö-
rülemeyebilir. Ama bunlar›n her ikisi
de ABD’nin bölge politikalar›n›n so-
nuçlar›. ABD D›fl‹flleri Bakan› Condole-
ezza Rice bu geliflmeleri “yap›c› istik-
rars›zl›k” olarak niteliyor.

Yeni muhafazakarlar “istikrars›zl›¤›”
yayarak olaylar›n gelifliminin kontrolü-
nü yeniden kazanabileceklerini veya en
az›ndan kaosun kendi lehlerine gelifl-
mesini sa¤layabileceklerine inan›yor-
lar.

Irak’ta ABD iflgalcileri sekter fiii grupla-
r› Sünni egemenli¤indeki direnifli den-
gelemek için kullan›yor. Sonra da sek-
ter Sünnileri fiiilerin gücünün yükseli-
fline karfl› itiyorlar. Ama bu gruplar güç-
lendikçe ABD için giderek daha az gü-
venilir oluyorlar. Bu kriz yaratma politi-
kas› de¤iflen ittifaklarla tam bir karma-
fla yarat›yor.

Lübnan’da da benzer bir geliflme oyna-
n›yor. Geçen yaz, Hizbullah’›n ‹srail’i
yenmesi üzerine ABD’nin önceli¤i ‹ran
ve Suriye’ye ve bunlar›n bütün ülkeler-
deki fiii müttefiklerini ne pahas›na
olursa olsun bast›rmaya döndü. Bu
strateji nefret ettiklerini söyledikleri El
Kaide gruplar› ilke ittifaklar yapmalar›-
na bile yol aç›yor.

Geçen senenin son unda az bilinen El
Kaide grubu Fatah el ‹slam kuzey Lüb-
nan’daki Nahr al-Bared mülteci kam-
p›nda ortaya ç›kt›. 

Bölge Orta Do¤u’daki ABD politikalar›-
n›n güçlü destekçisi Saad Hariri’nin
gelecek hareketi taraf›ndan kontrol
edilmekte.

Hariri Fatah al-‹slam’›n fiii yay›lmas›na
ve Hizbullah’a ve ‹ran’a karfl› oldu¤unu
ilan etmesi üzerine bu gruba yak›nl›k
duymaya bafllad›. Hariri gruba para ve
silah vermeye bafllad›. Al Safir gazetesi
grubun Suudi ve Lübnanl› militanlar-
dan olufltu¤unu ve Filistin kamp›na
Lübnan Ordusu’nun deste¤i ile yerlefl-
tiklerini ifade etti.

Ayr›ca Tripoli de zengin bölgelerde
apartmanlar kiramalar›na izin verildi.
Kiralanan apartmanlar›n baz›lar› Hari-
ri’nin önde gelen adamlar›na ait.

Gelecek Hareketi güneyde de Jund al-
Sham adl› Filistinli olmayan ve sürekli
olarak Lübnan Ordusu’na sald›ran ben-
zer bir grubu destekliyor. 

Lübnan gazetelerine göre son zaman-
larda Hariri ABD Lübnan elçili¤inin is-
te¤i üzerine Fatah el-‹slam’dan deste¤i-
ni çekti. Fatah el-‹slam rolünü oynad›
ve art›k “düflman” olarak s›n›fland›r›la-
bilir ve Filistin  kamplar›na sald›r› ba-
hanesi olarak kullan›labilir.

Niye böyle ani bir 
dönüfl oldu

2004’den beri ABD ve Fransa Lüb-
nan’da Hizbullah’›n ve Filisitn örgütle-
rinin silahs›zland›r›lmas›n› istiyorlar.
Geçen temmuzdaki ‹srail sald›r›s› bu
politikan›n ilk ad›m›yd›. ‹srail Hizbul-
lah’› da¤›tacakt›. Ama ‹srail bunu bafla-
ramad›.

Fatah al-Islam yaz savafl›ndan sonra or-
taya ç›kt›. Direniflin bir parças› olarak
de¤il, fiiiler aras›nda korku saçarak güç
kazand›. Nahr el-Bred’de Lübnan ordu-
su Fatah al-Islam’a sald›r›rken Lüb-
nan’daki ikinci en büyük Filistin kam-
p›n› pasifize etmekteydi.

200 militanla savafl›l›rken 30 bin göç-
menin evi y›k›ld›. Zaten büyük miktar-
da var olan göçmen y›¤›nlar›na yenileri
eklendi.

ABD için e¤er kontrolü ele geçirebile-
cekse Lübnan’› y›kmak üstlenilebilecek
bir risk. Onlar›n as›l sorunu hiçbir ba-
flar› flanslar›n›n olmad›¤› Irak.

Lübnan mektubu
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Volkan Aky›ld›r›m

] 1880’den bu yana en s›cak yaz›n›
yaflayan dünyada su, insanl›¤›n
önündeki en büyük sorunlardan bi-

ri olarak kendini hissettiriyor. Kutupla-
r›n erimesi sonucu dünyan›n yar›s› sel-
lerle bo¤ufluyor, di¤er yar›s›nda ise ›s›
art›fl› ile h›zlanan buharlaflmaya karfl›n
ya¤›fl s›kl›¤› ve oran› h›zla düflüyor. 

Su, bilinen tüm yaflam formlar› için ha-
yati bir gereklilik. Greenland’daki Isua
kayalar›n›n içerisinde bulunan su ile
kökeninin 3,8 milyara uzand›¤› bilinen
bu madde olmadan yaflam düflünüle-
mez.

6 bin y›l önce Mezopotamya’da Sümer-
ler, F›rat ve Dicle sular›n› tarlalar›na
ak›tarak sulu tar›ma geçifli bafllatm›flt›.
M›s›r’da Nil Nehri’nde, Hindistan’da
‹ndus Vadileri’nde, Çin’de Sar› Nehir
etraf›nda da geliflen bu geçiflle uygarl›k
treni kalkar. Fosil yak›t kullanarak at-
mosferi tam gaz kirletmeye devam eden
küresel kapitalizm, bu treni bir uçuru-
ma do¤ru sürüyor.

Susuzluk öldürüyor

Dünyadaki toplam su miktar› 1,4 mil-
yar km3. Bu suyun yüzde 97,5’i tuzlu
su, geriye kalansa tatl› su kaynaklar›.
Tatl› sular›n ancak yüzde 0,3’ü göller,
akarsular, göletler ve barajlarda bulu-
nuyor. 

Kurakl›kla bo¤uflan dünyada suyun

kullan›m›ndaki adaletsizlik zaten öldü-
rüyor. 1,4 milyar insan yeterli içme su-
yundan yoksun. 2,3 milyar insan temiz
ve sa¤l›kl› içme suyuna ulaflam›yor. Her
y›l 7 milyon kifli su ile ilgili hastal›klar-
dan dolay› yaflam›n› yitiriyor. Su, tüm
canl›lara ait olsa da herkes su içemiyor. 

BM iklim raporunda (IPCC 2007)
2100’e kadar öngörülen 1.6 ile 4 dere-
celik ›s› art›fl› temiz su kaynaklar›n› teh-
dit ediyor. Buzullar›n erimesi sonucu
deniz sular› h›zla yükseliyor, akarsular-
la kar›fl›yor. Tuzlu ve içilemez su oran›
art›yor. Asya ve Afrika’da ya¤›fllar azal›-
yor. Üst ve orta kuflaktaki ülkelere inen
afl›r› ya¤›fllar var. 1960’larda dünyada
7 milyon kifli sellerden etkilenirken, ar-
t›k her y›l 150 milyon insan sel ma¤du-
ru.

‹klim de¤iflikli¤i sonucu 30 y›lda 200
milyon kiflinin göç edece¤i öngörülü-

yor. Ancak susuz bir medeniyet olama-
yaca¤› düflünülürse çok daha kitlesel
bir göçün koflullar› olufluyor. Hayvan-
lar, Kuzey’e do¤ru gitmeye çoktan bafl-
lad›lar.

Suyun sahibi olur mu?

Her fleyi piyasa ekonomisinin belirleyi-
cili¤ine b›rakan yeni-liberalizm zaten
planl›, etkin, dünyadaki kaynaklar›n›n
kullan›m›n› tüm canl›lar›n ihtiyac›n›
gözeterek düzenleyen bir su politikas›-
n› imkans›zlaflt›r›yor. Yaflam›n olmazsa
olmaz› ve hiç kimsenin mal› olmayan
suyun metalaflmas›, yani parayla al›n›p
sat›labilir bir nesneye dönüfltürülmesi
yeni-liberal siyasetin bir sonucu. 

Keskin ekonomik rekabetin askeri reka-
betle birlikte belirledi¤i günümüz kapi-
talizmi için su, petrol gibi bir savafl ko-
nusuna dönüflme olas›l›¤› ortada.

‹klim de¤iflikili¤i, kurakl›k ve su sorunu:

Yeni-liberal cehenneme 
hoflgeldiniz!
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Nas›l bir mücadele?

Özel flirketler suyun ‘sahibi’ oluyor. Bu
korkunç bir durum. Suyun sahibi flir-
ketler, onlar›n ç›karlar›n› koruyan ulus-
devletler, s›n›rlar› ve su kaynaklar›n›
‘koruyan’ ordular, küresel ›s›nmay› kö-
rükleyen ve alt yap›ya yat›r›m yapmay›
düflünmeyen hükümetler…

‹klim de¤iflikli¤ini engellemek olanak-
s›z. Fosil yak›t kullan›m› h›zla azaltmak
ve s›f›rlamak, daha beter koflullar›n
önünü kesebilir. Is› art›fl› ve kurakl›k
engellenemez, ancak suyun adil da¤›l›-
m› ve etkin kullan›m› ile kimse susuz-
luktan ölmez. Verimsizleflen topraklar-
dan bafllayan g›das›zl›k, verimli toprak-
lar›n ve tar›msal ürünlerin tüm insanl›-
¤a adil paylaflt›r›lmas› ile yok edilebilir.

Su için yürütülen mücadele kaç›n›lmaz
olarak antikapitalist bir yol izlemek zo-
runda. Susuzluktan ve açl›ktan kitlesel
ölümleri durdurmak için:

• Suyun özellefltirilmesini durdurmak,

• Suyun etkin, planl› ve adil paylafl›m›-
n› öngören sosyal politikalar› hakim k›l-
mak,

• Göç etmek zorunda kalan iklim ma¤-
durlar›na yaflam alan› sa¤lamak,

• Ekonomik  kaynaklar› sa¤l›k, toplu ta-
fl›m, alt yap› hizmetlerine yönlendir-
mek,

• Sera sal›m›n› azaltmak,

• Temiz ve yenilenebilir enerji kaynak-
lar›na dönmek zorunday›z.

Bunlar, oda¤›na kâr› de¤il insan› ve
dünyay› paylaflt›¤› di¤er canl›lar›n yafla-
m›n› koyan, büyük ço¤unlu¤un kat›l›-
m›yla gerçekleflecek bir mücadele sonu-
cu gerçeklefltirilebilir. Dünyan›n dört
bir yan›nda su hakk› için yürütülen an-
tikapitalist kampanyalar ve kitlesel di-
renifller ve küresel eylemler büyüdükçe,
insanl›k küresel kapitalizme karfl› bir-
lefltikçe susuzlu¤un üstesinden gelebi-
lece¤iz.

Su hakk› için direnifl küresellefliyor

Plachimada, Hindistan’da Kerala’da küçük bir köy. 2002’de Plachi-
madal› kad›nlar buraya fabrika kuran, günde 1,5 milyon litre suyu
yasad›fl› olarak çeken ve at›klar›yla çevreyi kirleten, su bollu¤u ya-
flanan bu bölgeyi susuzlu¤a iten Coca-Cola fabrikas› önünde otur-
ma eylemi bafllatt›. Eylül 2003’te Coca-Cola’ya ültimatom veren
bir toplant› düzenlediler. Ocak 2003’te Dünya Su Konferans›’n›
toplad›lar. fiubat 2004’te Kerala’n›n yerel yöneticisi yükselen hare-
ket ve kurakl›k karfl›s›nda Coca-Cola Fabrikas›’n›n kapat›lmas› em-
rini verdi. Direnifl kazand› . ‹flte 2003 Dünya Su Forumu’nda yay›m-
lanan ça¤r›:

Plachimada Beyannamesi

Su yaflam›n temelidir, do¤an›n bir arma¤an›d›r, dünya üzerinde ya-
flayan tüm varl›klara aittir.

Su özel bir mülk de¤ildir. Herkesin beslenmesi için ortak bir kay-
nakt›r.

Su insan›n temel hakk›d›r. Korunmal›d›r. Muhafaza ve idare edilme-
lidir. Su k›tl›¤›n› ve kirlenmesini önlemek ve onu nesiller boyu koru-
mak asli yükümlülü¤ümüzdür. 

Su bir meta de¤ildir. Suyu pazarlamaya, özellefltirmeye ve flirket-
lefltirmeye çal›flan canice giriflimlere direnmeliyiz. Ancak bu yollar-
la dünyadaki tüm insanlar için temel ve vazgeçilmez olan su hakk›-
n› güvence alt›na alabiliriz. 

Su Politikas› bu bak›fl temelinde flekillendirilmelidir. 

Suyu koruma, kullanma ve idare etme hakk› konusunda yerli halk
tam yetkilidir. Bu, su demokrasisinin ana ilkesidir. Bu hakk› k›sma-
ya veya inkâra kalk›flmak suçtur. 

Coca-Cola, Pepsi Cola flirketlerinin zehirli ürünlerinin üretimi ve pa-
zarlanmas› topyekün tahribata ve kirlili¤e yol açar ve ayr›ca yerli
halk›n yaflam›n› da tehlikeye atar. 

Plachimada’da, Pududdery’de ve dünyan›n çeflitli bölgelerinde yük-
selen direnifl, suyumuzu çalan birleflik iblis çetesi karfl›s›nda verdi-
¤imiz cesur mücadelemizin simgesidir. 

Savafl alan›nda Adivasi’lerle tam dayan›flma içinde, Plachimada’da-
ki korkunç ticari güçlerin iflkencelerine karfl› direnifl örgütleyen biz-
ler, dünyan›n dört bir yan›ndaki insanlar› Coca-Cola ve Pepsi Cola
ürünlerini boykot etmeye ça¤›r›yoruz. 

Coca-Cola – Pepsi Cola “Hindistan’dan defol”.
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] Rock müzi¤inin kral› 30 y›l önce
öldü. Elvis Presley olmasayd› son
50 y›l›n popüler müzi¤i de olmaz-

d›. Bir dönem Elvis’i bafllang›ç noktas›
olarak kabul eder.

Bob Dylan müzi¤e “Hound Dog”u din-
ledi¤i için bafllar. Otis Redding Elvis
müzi¤ini yerel müzikhollerde söyleye-
rek müzik hayat›na girdi. John Lennon
“Elvis’den önce hiçbirfley yoktu” der. 

Elvis müzikte ayr›mc›l›¤›n ortadan
kalkmaya bafllad›¤› y›llarda ortaya ç›-
kar. Beyaz müzisyenler siyah müzi¤ini
çal›yorlard›, Chuck Berry ve Little Ric-
hard gibi siyah müzisyenler ise beyaz
dinleyicilere müzik yap›yorlard›.

Elvis’in siyah ve beyaz müzi¤ini içiçe
geçirmesi bu geliflimde önemli bir rol
oynad›.

S›k s›k Elvis’in siyah müzi¤ini çald›¤›
söylenir. Bunda gerçeklik pay› vard›r.
‹lk çok satan flark›s› “That’s All Right”
asl›nda Arthur Crudup’a aittir ve bu
müzisyen hiçbir zaman telif hakk› ala-
madan yoksulluk içinde öldü.

1953’de “Hound Dog” Big Mama
Thornton taraf›ndan siyahlara hitape-
den radyolarda söyleniyordu. Elvis bu
flark›y› ald› ve 1956’da beklenmeyen
bir popülerli¤e ulaflt›rd›.

Ancak tepki ile de karfl›laflt›. Baz› yerler-
den burada “zenci müzi¤i” çalamazs›n
diye kovuldu. 

Elvis ‹ngiltere’de ise 2. Dünya Savafl›
öncesinin yenilgi dönemini bilmeyen
yeni bir genç kufla¤a hitap ediyordu.
“Trouble”da “Hiç kimseden emir al-
mam” diyordu. Anti otoriterli¤e hitap

ediyordu. Rock müzi¤i ve Elvis gençli-
¤in yeni idolleri haline gelirken ayn› za-
manda gençli¤i suça, itaatsizli¤e teflvik
etmekle suçlan›yordu.

Elvis egemen ideolojiye bir bafl kald›r›fl-
t›. Irkç›l›¤a, cinsiyetçili¤e, muhafaza-
karl›¤a ve otoriyete bir kald›r›flt›. Ama
ayn› zamanda ortada muazzam paralar
dönüyordu. Elvis çok büyük kârlar›n
kayna¤›yd›.

2. Dünya savafl› sonras›n›n ekonomik

geliflmesi s›ras›nda ABD’de 13 milyon
gencin elinde 7 milyar dolar para vard›.
Bu 7 milyar giysilere, müzi¤e ve e¤len-
ceye yat›yordu. Elvis müzi¤i ile oldu¤u
kadar giysileri, yaflam tarz› ile de genç-
leri etkiliyor ve ellerindeki 7 milyar› ka-
nalize ediyordu. Ama ayn› zamanda El-
vis gibi giyinen gençler okulda ve fabri-
kada disipline bafl kald›r›yorlard›.

O s›ralarda ortaya ç›kan yeni sol folklo-
ra ve caza bak›yor, Elvis’i görmüyordu.

Elvis Presley
Beklenmeyen bir asi
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MÜZ‹K

Kmomünist tarihçi Eric Hobsbawm
rock müzi¤ini 10-15 yafllar›na hitap
eden bir tür olarak görüyordu.

Elvis’in karaketeri kapitalizmin bir çe-
liflkisini yans›t›r. Kapitalizm yaflayabil-
mek için kâr elde etmek zorundad›r.

Ancak iflçilerden kâr elde edebilmek
için iflçilerin toplum içindeki yerlerini
bilmelerini sa¤layan bir ideolojiye ihti-
yac› vard›r.

‹flte bu nedenle Elvis olay›nda, para ka-
zand›. Plak yap›mc›lar› Elvis’e karfl› ç›-
kan ideolojiyi geriletti. Elvis giderek
gençli¤in idolü olarak ileri sürülmeye
baflland›.

Elvis’in ilk filmleri flark›lar›n› tan›tmay›
amaçlar. 1960’da farkl› bir film yapar.
Flaming Star’da beyaz ve Amerikan yer-
lisi kar›fl›m› bir melezi oynar. ‹ki toplu-
mun çeliflkileri aras›nda s›k›flm›flt›r. Bu
film ›rkç›l›¤a karfl›d›r. Irkç› Güney Afri-
ka’da yasaklan›r. Elvis’in en iyi oynad›-
¤› filmdir.

Ama bu film para yapmaz. Ard›ndan
bir dizi kötü filmde oynar. Müzi¤inin
içeri¤i de giderek banalleflir. Menejeri
“albay” Parker Elvis’in müzi¤ini ve ma-
li ifllerini bütünüyle kontrol eder.

‹lk müzi¤i siyah müzi¤ine dayanan El-
vis giderek de¤iflir.

Art›k zengindir ama elinde hiçbir güç
yoktur. O denli zengindir ki sandöviç
almak için uça¤› ile 1000 kilometre
yolculuk yapabilir.

Hala büyük kalabal›klar› bir araya geti-
rir ama art›k yeni bir müzisyen nesli ye-
ni bir müzik yapmaya bafllam›flt›r ve El-
vis bu müzi¤i takip edemez. Bu yeni ne-
sil kendi müziklerini kendileri yazarlar. 

Giderek pornografiye bo¤ulur, misti-
sizme girer ve yo¤un uyuflturucu kul-
lanmaya bafllar. Doktoru ne isterse ona
sa¤lar. Yaflam›n›n k›sa bir an›nda karfl›
ç›kar gibi oldu¤u sistem taraf›ndan 42
yafl›nda öldürülür.

Ölüsünü ilk görenlerden birisi büyük
siyah flark›c› James Brown’d›r ve “Elvis
bunu nas›l kendine yapt›n” der.

Kapitalizm Elvis’i onu bir meta olarak
ortaya ç›kar›r ve korur ama bir müzis-
yen olarak öldürür. Marks’›n dedi¤i gi-
bi “kapitalist üretim  sanata ve fliire
düflmand›r.”

Müzik dünyay› de¤ifltiremez ama dün-
yay› de¤ifltirecek olanlara ilham verebi-
lir. Elvis sosyalist de¤ildi, o sadece hiç-
bir zaman ne oldu¤unu anlamad›¤› bir
sisteme isyan etmiflti. Bu isyan geçen
yüzy›l›n en iyi müzik ürünlerinden ba-
z›lar›n›n ortaya ç›kmas›na yol açt›.
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GÖRÜfi

] Giderek yayg›nlaflan foto¤rafç›l›k
merak›, bu soruyu düflündürüyor…
Yazar Lawrence Durrell, her fleyi fo-

to¤raflamak, kayda geçirmek, ölümsüz-
lefltirmek ç›lg›nl›¤› hakk›nda flöyle de-
mifl: “galiba bu durum, hiçbir fleyi doya
doya yaflayamad›¤›n›, içine çekti¤i her
solukta yaflam›n tazeli¤ini soldurdu¤u-
nu düflünen bütün insanlarda görülü-
yor”. Eskiden, japon turistlerin bu e¤i-
limi alay konusu olurdu. Onlar›n, ikin-
ci dünya savafl›’ndan sonra yaflad›klar›,
‘toplumsal çal›flma kamp› ruh hali’nin,
flimdilerde, tüm bat› dünyas›na yay›l-
mas›, dijital makineler sayesinde, fo-
to¤rafç›l›¤›n çok daha yayg›nlaflmas›-
n›n etkisi de¤il, art›k bizlerin de, yafla-
mak yerine, yabanc›laflm›fl, ‘çal›fl, sahip
ol, tüket, oyalan’ biçiminde bir dünyaya
ait oldu¤umuzu gösteriyor. 

Yaflayamayaca¤›m›z, sadece görüp ge-
çece¤imiz güzellikleri foto¤raflayarak,
o güzellikten bir yans›maya sahip oldu-
¤umuz, ölümsüzlefltirdi¤imiz yan›lsa-
mas›na kap›l›yoruz. “Keflke burada ya-
flasayd›m” dedi¤imiz yerleri foto¤rafl›-
yor, aile saadetlerini ölümsüzlefltirmeye
çal›fl›yoruz. Kimse, aileden birinin ce-
nazesinde ya da bir aile kavgas›nda fo-
to¤raf çekmiyor. Çocuklar›m›z› foto¤raf
manya¤› yap›yoruz. Gitti¤imiz hiçbir
geziden eksik olmuyor foto¤raf makine-
si. Orada yaflanacaklar›n tad›, görülen-
lerin kaydedilmesi kayg›s›n›n ya da da-
ha sonra o gezinin, foto¤rafa bakanlar-
ca nas›l alg›lanaca¤› kayg›s›n›n alt›nda
kayboluyor. 

Sanki, yaflad›¤›m›z› ispat etmek ister gi-
bi bir halimiz var. Bunu izleyen soru,
“kime” de¤il “neden” olmal›. Bence ne-
deni, gerçekten yaflad›¤›m›za, içten içe
inanm›yor olmam›z. Hiç birimizin gön-
lünde yatan, do¤aya yabanc›laflm›fl, di-
¤er insanlarla rekabet etmek zorunda

oldu¤umuz bir yaflam de¤ildi. Eldekiy-
le idare etmeye mecbur olsak da, mem-
nuniyetsizli¤imizi bir flekilde giderme-
liyiz. ‹flte, o noktada, öykündüklerimi-
zin ‘cans›z hayalleri’ devreye giriyor. 

Susan Sontag, foto¤raflarda baflkalar›-
n›n ac›s›n› sadece seyrederek, onlarla
gerçek d›fl› bir ba¤ kurdu¤umuzu belir-
tir ve bu tür belgesel foto¤raflar› izleme
fleklimizi flöyle sorgular: “ne kadar çok
sempati duyarsak, ac›lara yol açan gelifl-
melerde bir suçumuz olmad›¤› yan›lg›-
s›na kap›lmam›z da o kadar kolaylafl›r.” 

Her gün gazetelerde, televizyonda bafl-
kalar›n›n ac›lar›n›n görüntülerini görü-
yoruz. Savafllar, afetler, açl›k, hastal›k
ve yoksullu¤un foto¤raflar› bizi ne ka-
dar harekete geçiriyor? Genelde, sadece
vahlanarak, vicdan›m›z› korumaktan
fazlas›n› yapm›yor, ac›lar›n görüntülen-
mifl olmas›n› yeterli görüyoruz. Bu du-
rumda, bu tür foto¤raflar›n, ironik bi-
çimde, kan›ksat›c› ve pasifize edici bir
ifllevi olmalar› üzerinde düflünülmeli.
Her ne kadar, Ebu Garib’de yap›lanlar›
ortaya ç›karan cep telefonu görüntüleri
bir kamuoyu tepkisi yaratt›ysa da, bu
durum, Felluce’de olanlar› engelleme-
ye yetmedi. 

Belgesel foto¤raf›n ilk zamanlar›nda,
Jacob Riis ve Levis Hine’in New
York’un kenar mahallelerini, göçmen-
leri ve daha sonra da çocuk iflçileri gö-
rüntülemeleri sonucu, çocuk iflçili¤i, ifl-
sizlik gibi konularla ilgili yasalarda baz›
iyilefltirmeler yap›ld›. Daha da önemli-
si, foto¤raflar›n getirdi¤i bilinçlenme
sonucunda, ilk defa, toplumun belirli
bir tav›r almas›yd›. Riis’in foto¤raflar›
“di¤er yar› nas›l yafl›yor” ad›yla yay›n-
land›. Bu foto¤raflar sayesinde Belki
de, o zamanlardan beri belgesel foto¤-
rafa yüklenen bu beklentidir bizi, “na-
s›lsa kamuoyu oluflacak, bir fleyler de¤i-
flecek” umursamazl›¤›na iten. Sadece
ac›n›n görüntülerinin yay›nlanmas›, ar-
t›k bir fley de¤ifltirmiyor.

‹nsanl›¤›n büyük bölümü hayatta kal-
mak için, giderek daha da umutsuzca
çabalarken, di¤er bölümdekilerin bin-
lerce dolar harcayarak foto¤rafla u¤ra-
fl›rken,  ötekileri görmezden gelmesi ne
kadar olumlu veya güzel bir tav›r olabi-
lir ki? 

Yaz›n›n tamam›n›
http://alibaydas.googlepages.com/saglama 
adresinde okuyabilirsiniz.

Neden Foto¤raf Çekiyoruz?
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K‹TAP

] Savafltan önce Danimarka’da 7-8
bin Yahudi vard›r. Almanlar ülkeyi
iflgal ettikten bir süre sonra Yahudi-

lerin toplanmas› emri verilir. Birkaç
gün içinde Danimarka halk› seferber
olur, Yahudi vatandafllar›n› yaflad›klar›
yerlerden k›y› kentlerine ve oradan da
bal›kç› tekneleriyle ‹sveç’e kaç›r›r. Na-
ziler avuçlar›n› yalar, tek bir Danimar-
kal› Yahudi toplama kamplar›nda öl-
mez.

Bir hikâye vard›r, do¤rulu¤u sorgulan-
m›flt›r, ama anlat›l›yor olmas› bile bir
göstergedir. Alman Vali, tüm Yahudile-
rin yakalar›na alt› köfleli sar› y›ld›z tak-
malar›n› emretti¤inin ertesi günü, Da-
nimarka Kral› bir flehir gezintisine ç›-
kar. Yakas›nda alt› köfleli sar› bir y›ld›z
vard›r! Dehflete kap›lan Vali Kral›n hu-
zuruna ç›kar, ald›¤› aç›klama flöyledir:
“Tebam›n herhangi bir kesiminin bir
fley yapmas› gerekiyorsa, onlar›n Kral›

olarak benim de ayn›s›n› yapmam gere-
kir”.

Genç bir ambulans floförü, bir tan›d›-
¤›ndan Yahudilerin toplanaca¤› haberi-
ni al›r, “Tan›d›¤›m tüm Yahudilere ha-
ber vermeliyim” diyerek ambulans›na
atlar... ve hiçbir Yahudi tan›d›¤› olma-
d›¤›n› farkeder! “Ne yapmal›?” diye ka-
fa patlatarak giderken akl›na bir fikir
gelir, bir köflebafl›nda gördü¤ü ilk tele-
fon kulübesine girer, telefon rehberin-
de buldu¤u Yahudi isimlere birer birer
telefon etmeye bafllar.

Ayn› gün pek çok Danimarkal› benzer
ifller yapmaktad›r.

Emir K›v›rc›k’›n bu y›l yay›nlanan Bü-
yükelçi adl› kitab›n›n kapa¤›n› gördü-
¤ümde, sinirim yat›flt›ktan sonra, hat›r-
lamadan edemedim. Söyleflilerde an›la-
r›n› anlatan Danimarkal›lardan hiçbiri
“Biz Danimarkal›lar böyleyiz iflte. fie-
refli bir ulusuz. Dünyaya insanl›k dersi
verdik” dememifl. Ambulans floförünün
“Niye yapt›n›z bunlar›?” sorusuna ver-
di¤i cevap: “Nas›l yani? ‹nsan baflka ne
yapabilir ki?” ‹nsan baflka ne yapabilir,
Danimarkal› insan de¤il. ‹nsan baflka
ne yapabilir, flerefli Danimarka ulusu
de¤il.

Büyükelçi’nin kapa¤›nda ise, kitab›n is-
minin alt›nda flu sözler yer al›yor: “Yir-
mi bin insan› Nazi soyk›r›m›ndan kur-
taran, Kurtulufl Savafl› kahraman› bir
Türk’ün ve flerefli ulusunun tarihi de-
¤ifltiren öyküsü!” Arka kapakta ayn› te-
ma yine vurgulan›yor: “türk ulusunun
imzas›n› tafl›yan bir insanl›k dersi”
ve “dünyaya örnek bir türk”. Bu ka-
paklardaki alaturka zavall›l›¤›n niye ala-

turkal›k ve niye zavall›l›k oldu¤unu an-
latmaya çal›flay›m.

‹nsanl›k, dayan›flma ve 
kahramanl›k

Büyükelçi Behiç Erkin, 1939-1943
y›llar› aras›nda Paris’te ve Vichy Fran-
sa’s›nda görev yapm›fl. Göreve bafllad›-
¤› dönemde, Fransa’da 10.000 kadar
Türk vatandafl› Yahudi’nin, bir o kadar
da Türk veya Osmanl› vatandafll›¤›n-
dan Frans›z vatandafll›¤›na geçmifl Ya-
hudi’nin bulundu¤u tahmin ediliyor.
Paris’in Almanlar›n eline geçmesiyle
birlikte, bu Yahudiler Büyükelçili¤e
baflvurmaya bafllar. Erkin, baflkâtibine
“Her kim, gerek Osmanl› ve gerekse de
Türkiye Cumhuriyeti’ne ait kimlik, bel-
ge ya da tapu ibraz ederse, vatandafll›k
baflvurusu doldurtup vatandafll›k ilmü-
haberi verin” talimat›n› verir. ‹lmüha-
beri alan, Alman iflgali alt›nda olmayan
tarafs›z bir ülkenin vatandafl› olarak,
ölümden kurtulacakt›r.

Behiç Erkin ›rkç› de¤ildir, insan gibi
insand›r, vazifesinin ötesinde bir ça-
bayla binlerce insan›n hayat›n› kurtar-
m›flt›r. Bunu teslim etmek, an›s›na de-
¤er vermek ve sayg› göstermek gerekti¤i
aç›k. Türkiye’nin de¤il de herhangi bir
Avrupa ülkesinin vatandafl› olsayd›, ül-
kesinde bugüne kadar hakk›nda bir de-
¤il, pek çok kitap yay›nlanm›fl olurdu.

Memlekette Tayyip Erdo¤an’dan Bas-
k›n Oran’a kadar herkesin Yahudi veya
Sabetayc› oldu¤unun iddia edildi¤i, bu
iddialar› öne süren ve ‹branice “gizli
flifre” içeren her kitab›n on binlerce sat-
t›¤› bir ortamda, Yahudileri habis
komplocular olarak de¤il, Alman fafliz-

Roni Margulies

Behiç Bey’in bahts›zl›¤›
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min kurbanlar› olarak anlatan, gerçek
Yahudilerden söz eden bir kitab›n ya-
y›nlanmas›, ›rkç› olmayan herkes tara-
f›ndan olsa olsa coflkuyla karfl›lan›r.

Ne var ki, Behiç Bey’i bir istisna olarak
göstermek ve “flerefli Türk ulusunun”
bir ferdi oldu¤u için böylesi bir istisna
olabildi¤ini anlatmak yanl›flt›r. Behiç
Bey istisna de¤ildir, yapt›klar›n›n “fle-
refli Türk ulusunun” üyesi olmakla ilifl-
kisi yoktur.

Savafl y›llar› boyunca Avrupa, belgelen-
mifl ve belgelenememifl insanl›k, daya-
n›flma ve kahramanl›k öyküleriyle dolu-
dur. Yahudileri korumaya çal›fl›rken
kendileri ölüme giden on binlerce insa-
n›n öyküsü Avrupa’da koca bir literatür
oluflturur. 

Bu kahramanlar›n en ünlülerinden bi-
ri, Budapeflte’ye giden ve orada binler-
ce Yahudi’nin kaçmas› ve kurtulmas›
için çal›flan ‹sveçli asilzade Raoul Wal-
lenberg’dir kuflkusuz. En ünlülerinden
biri, ama tek de¤il. Sadece Budapefl-
te’de Wallenberg ile beraber çal›flan en
az 350 kifli oldu¤u tahmin ediliyor.

Alman ifladam›, iflgal alt›ndaki Polon-
ya’da fabrikas› olan ve çal›flt›rd›¤› Ya-
hudi iflçilerin “merhamet mele¤i” ad›n›
verdi¤i Oskar Schindler’i ise, Schind-
ler’s Ark roman›na ve Steven Spiel-
berg’in romandan uyarlanan Schind-
ler’s List filmine konu oldu¤u için bil-
meyen kalmam›flt›r herhalde.

Milliyetçi yalakal›k

Bu onur listesine Behiç Erkin’in de is-
mini katmak bir insanl›k borcudur. Gö-
nül, bu borcu ödemeyi amaçlayan bir
kitab›n Behiç Bey’in an›s›na uygun ol-
mas›n› isterdi. Oysa, Büyükelçi kitab›
art›k ayyuka ç›km›fl olan Türk ve Ata-
türk yalakal›¤›n›n eflsiz bir örne¤i.

Önsöz’de, Behiç Bey’in yapt›klar› “al-
t›nda Türk ulusunun imzas› bulunan
bir insanl›k dersi” olarak niteleniyor.

Ne alakas› var Türk ulusuyla? Behiç Bey
Türk oldu¤u için mi yapt› yapt›klar›n›?
Türk olmasa yapmayacak m›yd›? Oskar
Schindler Türk olmad›¤› için insanl›k
dersi veremedi mi?

Girifl bölümünde, Behiç Bey’in Fran-
sa’ya büyükelçi tayin edilmeden önceki
hayat› özetleniyor: “Türk demiryolculu-
¤unun babas›”, ‹stanbul milletvekili,
Ulaflt›rma ve Bay›nd›rl›k Bakan›. Ama
en önemlisi (ilk yaz›lm›fl çünkü), “Mus-
tafa Kemal Atatürk’ün yak›n arkadafl›”.
Kitab›n son cümlesi de, herhalde Girifl
bölümünde verilen bu önemli bilgiyi
unuturuz diye, flöyle: “O, Mustafa Ke-
mal Atatürk’ün yak›n arkadafl›yd›...”
Behiç Bey Paris’e gitmeden önce ölen
Mustafa Kemal’in konuyla iliflkisi ne-
dir? Paris’ten önce Behiç Bey’in kimin-
le arkadafl oldu¤unun ne önemi var?
Madem önemli, di¤er arkadafllar›ndan
niye bahis yok? Baflka arkadafl› yok
muymufl?

Demiryolculu¤un babas› dedik ya, ki-
taptaki ifade flöyle: “tüm dünyaya Türk-
lerin demiryollar›n› iflletebilece¤i dersi-
ni veren ilk Türk”. Tüm dünya o dö-
nemde Türklerin demiryolu iflletip iflle-
temeyece¤ini mi merak ediyormufl?
“Bunlar zaten demiryolu bile ifllete-
mez” mi diyormufl? Hâlâ konufluluyor

mudur acaba, “Biliyor musunuz, Türk-
ler demiryolu iflletebiliyormufl!” diye.

Bu nas›l bir büyüklük kompleksidir ki,
tüm dünyan›n kendisiyle u¤raflt›¤›n›
zanneder? Ve nas›l bir afla¤›l›k komp-
leksidir ki, demiryolu iflletti¤inde (uzay
gemisi de¤il, bildi¤imiz demiryolu)
tüm dünyaya ders verdi¤i zann›na kap›-
l›r?

Ve bu psikopatolojik milliyetçili¤in Be-
hiç Bey’in yapt›klar›yla, insanl›¤›yla, ce-
saretiyle ne iliflkisi var?

Emir K›v›rc›k
Büyükelçi Goa Yay›nlar›, 2007.
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