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Kyoto’nun
imzalanmasý

için
Küresel

ýsýnmaya  ve
nükleer

santrallere
karþý

Ankara
1  Aralýk

Cumartesi
12.00,

Kolej kavþaðý
13.30, 

Abdi Ýpekçi Parký,
Sýhhiye

Ýzmir
2  Aralýk
Pazar

13.00
Gündoðdu Meydaný 

Ýstanbul
8  Aralýk

Cumartesi
11.00

Tepe Naitilus,
Carrefour önü

14.00 
Kadýköy Ýskele

Meydaný

Küresel  Eylem
Grubu

Ýstanbul: (0532) 396 25 07
- (0535) 439 21 93

Ankara: (0543) 417 36 07 -
(0539) 346 74 82,

Ýzmir: (0533) 445 34 68 -
(0555) 673 88 68

Bursa: (0542) 500 23 22

KARDEÞÝME
DOKUNMA!

DTP’yi kapatmak, 150 bin üyesine
siyaset yasaðý getirmek istiyorlar

Türkiye’de yaþayan
Kürtler’in temsilcisi
durumundaki DTP
bütün gücüyle barýþ

için çabalarken yoðun bir
saldýrýya uðruyor. Her gün
yeni bir cepheden DTP’ye
vuruluyor.

DTP grubunu oluþturan ve
seçimlere baðýmsýz adaylar
olarak katýlan milletvekilleri
bu partinin ne denli bir
kamuoyu desteðine sahip
olduðunu bir kere daha gös-
terdi.

Ne var ki TBMM’de bir
DTP grubunun kurulmuþ
olmasý kimileri için kabul
edilemez bir durum haline
geldi. Þimdi her fýrsatta
DTP’ye saldýrýlýyor.

Sokaða fýrlayan faþistler
DTP’nin yaný sýra Kuzey
Irak’taki özerk yönetimi de
hedef göstermeye çalýþýyor-
lar.

Sokaktaki hezeyan basýn
tarafýndan da alabildiðine
kýþkýrtýldý. Kürtler düþman
ilan edildi. DTP düþmanýn

partisi olarak gösterildi.
DTP milletvekillerinin

yaþamlarý didik didik edildi.
Eþlerinden dolayý suçlandý-
lar. DTP kongresine
saldýrýldý.

Öcalan’ýn kardeþinin
seçilmesine saldýrýldý.
Nurettin Demirtaþ’ýn Genel
Baþkan seçilmesine
saldýrýldý. Asker kaçaðý
olduðu iddia edildi.

Bütün bunlarýn üstüne DTP
hakkýnda kapatma davasý
açýldý. Ýddianamede yer alan
tüm iddialar neredeyse
komik. Baþsavcý DTP yöneti-
cilerinin yanýsýra bütün DTP
üyelerinin siyasi haklarýný
yasaklamak istiyor. Yani 150
bin insana siyasi yasak isti-
yor.  Baþsavcý kimlerin oy
verdiðini saptayabilse
DTP’ye oy veren herkesin
siyasi haklarýný ortan kaldýr-
mak da isteyebilir.

Bugünün önde gelen görevi
DTP’ye, Kürt kardeþlerimize
sahip çýkmaktýr. Barýþý
savunmaktýr.

Afganistan

Emperyalistlerin
kaybettiði savaþ
Jonathan Neale - sayfa: 6-7

1918

Alman Devrimi
Cengiz Alðan
sayfa: 8
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Yýllardýr her siyasal
geliþme karþýsýnda
herkesten önce konuþan
üst rütbeli komutanlar
Genelkurmay'ýn resmi
çizgisi dýþýnda birkaç laf
eden baþka askerler çýk-
týðýnda hemen yasaklama
yoluna gidiyor. Fikret
Bila'nýn emekli generallerle
yaptýðý röportajlarý

Milliyet gazetesinde 3-9
Kasým tarihleri arasýnda
yayýnlanýnca, Genelkurmay
bu askerleri susturmak için
'askeri tesislerden yarar-
landýrmama' kararý aldý. 

Neden? Çünkü emekli

askerler devletin Kürt
sorunu konusunda bugüne
kadar yaptýðý bazý hatalarý
dile getiriyor ve böylece
resmi tezin biraz dýþýna
çýkýyorlardý. 

Artýk görevi baþýnda
bulunmayan bir memur
çalýþtýðý kurum da dâhil
olmak üzere her konuda
fikrini belirtebilir. Geliþmiþ
dünyada da askerler, 'nor-
mal' zamanlarda,
hükümetin politikasý dýþýn-
da görüþ bildirmez, emekli
olduktan sonra fikir beyan
eder, hatta anýlarýný yazar. 

Bizde ise görev baþýndaki

(yani halen devlet memuru
olan) askerler konuþur,
emekli olduktan sonra
resmi tezi þahince savu-
nanlar her akþam TV'lerde
tartýþma programlarýna
katýlýr ama 'ters bir þey'
söyleyenlere yasak gelir. 

Genelkurmay görevde
olan askerlerin
(Genelkurmay Baþkaný
dâhil) siyasi görüþ
bildirmesini yasakla-
malýdýr. Asýl iþi askerlik
olanlar siyaset yerine
askeri konularda açýklama
yapmalýdýr. Örneðin
Daðlýca saldýrýsýnda

yaþananlarýn ayrýntýlarýný
bilmek bütün yurttaþlarýn
hakkýdýr. Oraya zorla
götürülüp ölen askerler bu
yurttaþlarýn çocuklarýdýr.
Onlarý oraya taþýyan
araçlarýn tüm masraflarý,
benzinlerine kadar, bu
yurttaþlarýn cebinden çýk-
maktadýr. Bundan sonra
yapýlacak her türlü askeri
iþlemin faturasý da doðal
olarak önce bu yurttaþlara
kesilecektir. Dolayýsýyla,
Daðlýca saldýrýsýnda
yaþananlar bu yurttaþlara
ayrýntýlarýyla açýklan-
malýdýr.

Generaller

Sussun  mu  konuþsun  mu?

12  Eylül  cuntacýsý  Emekli  Gen.
Kur.  Bþk.  Kenan  Evren

"12 Eylül'de bir hatamýz da oydu. Kürtçe
konuþmayý yasakladýk. Kürtçe yasaðýný
koyduk. Kürtçe tedrisat yapýlamaz dedik.
Ama biraz aðýr yasak koyduk. Sonra bu
yasak kaldýrýldý, ama hataydý. Hata
olduðunu sonradan anladým."

Emekli  Org.  Aytaç  Yalman:
"Sorunun sosyal boyutu eskidir. Aslýnda

Türkiye'nin sorunu henüz sosyal boyut-
tayken görmesi ve doðru okumasý
gerekirdi. Maalesef bunun yapýlamadýðýný
görüyoruz", "Dilini konuþmak, þarkýsýný,
türküsünü dinlemek istiyor, kültürünü
yaþamak istiyor. Oysa, bizler o dönemde,
'Kürt yoktur' diye eðitilmiþiz. Kürtler’i,

Türkler’in kolu olarak görüyoruz.
Ortalýkta iþte daðlarda gezerken, karda
yürürken kart-kurt sesleri çýktýðý için Kürt
denilmiþtir, gibi tarifler dolaþýyor. O
dönemde sosyal istekleri bile biz 'yýkýcý
faaliyetler' kapsamýnda görüyoruz."

Emekli  Gen.  Kur.  Bþk.  Org.
Hilmi  Özkök:

"Sanki, Irak'ýn kuzeyine bir harekât
yapýlýrsa bu iþ biter. Þehitler verilmez.
Hayýr, bitmez. Neden bitmez? Daha evvel
sýnýr ötesi harekâtlar yaptýk. Karþý tarafta-
ki silahlý unsurlarýn büyük bir stratejik
derinliði var. Bir tane torbasý var, vuruyor
sýrtýna 200 kilometre gerilere gidiyor. Onu
tanýyanlar, bilenler, destekleyen insanlar
var gittiði yerlerde.”

Generaller  ne  dedi?

Deniz Baykal:

Bazen
kardeþiz
bazen
düþman

Yýlýn ilk aylarýndan
beri Irak'taki Kürt böl-
gesine askeri müdahale
çýðlýklarý atan, izlediði
gerginlik politikalarýyla
savaþa zemin hazýr-
layan Baykal'ýn geçen
hafta Kürtleri, Irak'taki
Kürt yönetimini bir
ölçüde tanýyan sözleri
herkesi þaþýrtmýþtý.
Ancak Baykal
bildiðimiz Deniz
Baykal'mýþ.

Baykal bu haftaya
"askeri müdahalenin bir
zorunluluk olduðu"nu
açýklayarak baþladý.
DTP'nin kapatýlmasýn-
dan DTP'yi sorumlu
gösteren Baykal, "PKK
terör örgütüdür" deyin
sözünü tekrarladý.

Baykal'ýn zikzaklarý
CHP parçalandýkça hýz-
landý. CHP'yi yöneten
üçlü kadrodan Eþref
Erdem, Baykal'a isyan
bayraðý açtý. 

Eski CHP sözcüsü
Haluk Koç ise 1 ay önce
Baykal'a karþý
adaylýðýný açýklamýþtý.

Bu kez tasfiye edilecek
bir parti örgütü, semt
grubu ya da sol sosyal
demokrat birilerinin
kalmadýðý CHP'nin li-
derliði kendi içinde
mücadeleye baþladý.

1-14 Aralýk tarihlerinde Bali'de
toplanacak iklim zirvesi öncesi
Akdeniz çevre bakanlarý toplantýsý
öncesi Çevre ve Orman Bakaný
Veysel Eroðlu'dan Kyoto Ptotokolü
hakkýnda açýklama geldi. 

"Türkiye'nin küresel iklim
deðiþikliðinde suçu yok.
Türkiye'nin karbondioksit eþdeðer
toplam emisyon miktarý, Avrupa
Birliði ülkelerinin dörtte biri, ABD
ve Kanada'nýn altýda biri kadardýr.
Türkiye'nin geliþmesine mani
olmayacak þekilde özel þartlarý da
dikkate alarak Kyoto'yu imzala-

maya hazýr olduðumuzu söyleye-
ceðiz. Ama özel þartlarýmýzýn
dikkate alýnmasý lazým. Biz üzeri-
mize düþeni yapýyoruz, ama bunun
sanayi ve geliþmemizi engelleyecek
ölçüde olmamasý lazým. Belli bir
oranda emisyon artýþ eðilimini
azaltarak devam etmemiz gerek-
tiðini düþünüyorum."

Türkiye toplam karbondioksitin
yüzde 1 salýyor. Yüzde 25 ABD,
yüzde 15 Çin gibi salým oranlarýnýn
altýndaki ülkeler ortalama yüzde 2-
3'lük seviyelere sahip. Türkiye bu
oranla 197 ülke arasýnda 20. sýraya

yerleþiyor.
Yani Türkiye’nin iklim deðiþik-

liðine katkýsý hiç de az deðil.
Kyoto Protokolü'ne imza atma

sözü olumlu bir geliþme. Ancak ya-
þam tehdit altýndayken "özel þart-
lar" ileri sürmek, daha fazla sera
gazý indirimine yanaþmamak,
ölümcül politikalarý sürdürmek
anlamýna geliyor. 

Türkiye Kyoto Protokolü'nde
belirlenen indirimle kendini sýnýrla-
mamalý, yeni iklim anlaþmasýnda
da taraf olmalý ve daha fazla sera
gazý azaltmalý.

Kyoto'ya þartlý evet

Neden  Kyoto
imzalanmalý?

Kyoto Anlaþmasý, anlaþ-
mayý imzalayan ülkelerin
karbon emisyonlarýný azalt-
mayý öneriyor. Bu
bütünüyle yetersiz bir
önlem. Küresel ýsýnmayý
durdurabilmek için insan-
lýðýn çok daha ciddi önlem-
ler almasý gerekir.

Enerji politikalarýnýn bü-
tünüyle deðiþmesi ve
kömür, petrol ve nükleer
enerji yerine rüzgar ve
güneþ enerjisinin kullanýl-
masý gerekir. Ulaþým polli-
tikalarýnýn da radikalce
deðiþmesi gerekiyor. Kara
ve hava taþýmacýlýðýnýn
yerine etkin bir raylý ulaþým
sistemi inþa edilmelidir.

Konutlarýn izolasyonu
saðlanmalýdýr.

Bütün bu tedbirlerin alýna-
bilmesi için önce enerji poli-
tikalarýný yürüten þirketlerin
yenilmesi gerekir. Dünyanýn
en büyük 10 þirketinin 9’u
petrol ya da otomotiv üreti-
cisi. Onlarý yenmeden küre-
sel ýsýnmaya karþý gerçek-
ten etkin önlem almak
mümkün deðil.

Öte yandan küresel ýsýnma
bugün doðrudan yoksullarý
vuruyor. Küresel ýsýnmaya
karþý hýzla adým atmak
gerekiyor. Felaket hýzla
üstümüze geliyor.

Neden Kyoto’nun imzalan-
masý gerekir? Çünkü
Kyoto’yu imzalamak bir
yandan küresel ýsnmanýn
nedeninin insanlar
olduðunu kabul etmektir,

diðer yandan da bu konuda
birþeyler yapmayý kabul
etmektir. Kyoto yetersiz de
olsa bir ilk adýmdýr ve onu
imzalayan bir hükümete
baský yapmak daha kolay
olur.

Büyük petrol þirketlerinin
otomotiv þirketlerinin yenil-
mesi bir devrim sorunudur.
Ýþçi sýnýfýnýn devrim yapa-
bilmek için eðitime ihtiyacý
vardýr. Bu eðitim okullarda
deðil mücadele alanlarýnda
kazanýlýr. Mücadele alaný
ise çeþitli reformlarýn
kazanýlmasý için
mücadeledir.

Saðlýk hizmetlerinin paralý
hale gelmesine karþý
mücadele devrim deðildir
ama eðiticidir. Ýþçiler
reformlarý kazanmasýný
öðrenmeden devrimi

gerçekleþtiremezler.
Kyoto’nun imazalanmasý

bunun için önemlidir.
Türkiye’de Kyoto’nun

imzalanmasýný önemse-
meyen bir “sol” kesim var.
Bunlar ayný zamanda
Türkiye’nin “ulusal deðer-
leri” diyerek linyit kömü-
rünü ve dolayýsýyla termik
santrallarý da savunurlar.
yani ulusalcýdýrlar.

Türkiye’de hükümetin
Kyoto’yu imzalamasý önemli
bir kazaným olacaktýr.

Bunun için 1, 2 ve 8
Aralýk’ta Ankara, Ýzmir ve
Ýstanbul’da Kyoto’yu Ýmzala
diyerek yürüyeceðiz.
Kyoto’yu imzalamayý
küçümseyen “solcular” her
zamanki gibi evlerinde otur-
sunlar. Yürüyüþ haberlerini
gazetelerden  okurlar.

Eðitim-SSen
üyesine
faþist  saldýrý

Gazi Üniversitesi Ýkti-
sat Bölümü araþtýrma
görevlisi ve ayný zaman-
da Eðitim-Sen üyesi
Servet Akyol doktora
öðrencisi sýfatýyla
katýldýðý ve kazandýðý
Öðrenci Konseyi temsil-
ciliði seçiminden sonra,
ellerinde sopalar ve
býçaklar taþýyan, ülkücü
faþist bir grubun
saldýrýsýna uðradý, ciddi
þekilde yaralandý.

Geçen yýl Eðitim-Sen
üyesi Remzi Altun'da
uzun saçlý ve küpeli
olduðu için faþistler
tarafýndan yaralanmýþtý. 

Öðretim Üyesi Kadir
Cangizbay, aldýðý
tehditler yüzünden iþini
býrakmýþtý.

MHP, 1970'lerden beri
Gazi Üniversitesi'ni
temel örgütlenme alaný
seçti. Devlet Bahçeli,
burada akademisyen
unvanýný kazandý.
Üniversitenin yönetim
ve öðretim kadrolarý
faþistlerin iþgali altýnda.
Öðrenciler içinde bir
azýnlýk olan faþistlerin
okulda egemen olmasý,
hem yönetimin hem de
polisin desteðiyle sürü-
yor. Yýllardýr sayýsýz
saldýrýnýn yaþandýðý
Gazi Üniversitesi'ndeki
son saldýrýya karþý
Servet Kaya'nýn Eðitim-
Sen üyesi meslektaþlarý
protesto kararý aldý.

Yükselen

hareket ve

YENÝ
SOL

sosyalist
iþçi

satýcýlarýndan
alabilirsiniz

sosyalist  iþçi’yi

internetten takip

edebilirsiniz

sosyalistisci.org

Irak  ve
Afganistan'ý
yaðmalayan
þirketler

ABD'de faaliyet
gösteren Kamu
Bütünlüðü Merkezi adlý
kuruluþun raporuna
göre savaþ ihalelerini en
çok kazanan 100 þirket
yabancýlara ait ve 100
ihaleden 31'ini Türk þir-
ketleri aldý.

ABD yerel ve yabancý
þirketlere 25 milyar
dolarýn üzerinde ihale
daðýtýrken en büyük
pay ABD baþkan
Yardýmcýsý Dick
Cheney'in 1995-2000 yýl-
larý arasýnda yönetici-
liðini yaptýðý
Halliburton þirketine
gitti. Halliburton ve ona
baðlý Kellogg, KBR þir-
ketleri ABD yönetimin-
den 116 milyar dolar
aldý.

Irak'ta ABD Dýþiþleri
personelinin güvenliðini
saðlayan DynCorp
Ýnternational savaþ
ihalelerini kazanan ikin-
ci büyük þirketken, bir
çok cinayet ve katliama
imza atmýþ özel güven-
lik þirketi Blackhawk 12.
sýraya yerleþti.

Milyarlarca dolarýn
aktarýldýðý þirketler her-
hangi bir denetime tabi
tutulmuyor.
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Barýþa bir þans verin
Barýþ  ÇALIÞKAN

Kürt siyasal hareketi aþýrý mil-
liyetçiliðin ve þahin statükocu-
larýn aðýr saldýrýsý altýnda. Çatýþ-
malarýn yoðunlaþmasý ve asker
cenazelerinin artmasýyla bu aðýr
saldýrý daha da çetrefilleþiyor.
Bir yanda sýnýra her gün daha
fazla asker ve mühimmat yýðý-
naðý yapýlýrken diðer yandan
batýda sivil Kürtler’e ve yasal
siyasal partileri DTP'ye linç
mantýðýyla saldýrýlar artýyor.
Yaklaþýk bir aydýr çeþitli
þehirlerden Kürtler’e yönelik
saldýrý haberleri alýyoruz. Evler,
iþyerleri, parti binalarý taþlanýy-
or, kurþunlanýyor. 

Milliyetçi  histeri
Kürt halkýna yönelik bütün bu

saldýrýlar çok tehlikeli olmakla
birlikte, asýl olarak, MHP ve BBP

çevresinin örgütlediði nispeten
küçük kalabalýklarý aþýp, Türk
halkýnýn büyük kesimini kap-
sama becerisini gösteremedi.
Çünkü (22 Temmuz seçimlerinin
de gösterdiði gibi) halkýn büyük
çoðunluðu yýllarýn birikmiþ mil-
liyetçi nefretinden deðil barýþýn
ve kardeþliðin sesinden yana bir
tutumu benimsedi. 

Hükümetin  tutumu
Sadece halkýmýzýn deðil

devletin ve hükümetin (ve hatta
þaþýrtýcý biçimde Deniz
Baykal'ýn) Kürt sorunu konusun-
da daha ýlýmlý bir çözüme doðru
yaklaþtýklarý da görülüyor üste-
lik.

25 yýllýk savaþýn geldiði nokta-
da askeri çözümün mümkün
olmadýðýný (en azýndan tek baþý-
na mümkün olmadýðýný) hemen
herkes görüyor artýk. 24 kez

sýnýrötesi askeri operasyon
yapan ordu kalýcý bir çözüm elde
edemedi. Yenileriyle de ede-
meyeceðini biliyor. 

DTP'yi  kapatmayýn
Ýster beðenelim ister beðen-

meyelim DTP Kürt halkýnýn
önemli bir kesiminin oylarýný
alabilen bir parti. Üstelik PKK'ye
'terörist' dememekte ýsrar
etmesine raðmen. Ve yöntem-
lerini ister benimseyelim ister
benimsemeyelim PKK de bu
parti ile ayný zeminde siyaset
yürüten ve önemli miktarda
desteðe sahip bir örgüt. 

Bu örgütü terörist ilan
ettiðinizde yeni bir þey söylemiþ
olmuyorsunuz. Üstelik dünyayý
ona bakarak açýklamaya çalýþan
yüzbinlerce insanýn gözünde
çözüm istediðinize dair bir fikir
oluþturmuþ da olmuyorsunuz.

Tek yaptýðýnýz, 25 yýldýr zaten
zor ve aðýr saldýrý koþullarý altýn-
da yaþamakta olan bir halkýn
önemlice bir kesimini iyice izole
etmiþ ve dýþlamýþ oluyorsunuz.
Oysa milyonlarca insanýn ne
kendisi ne de siyasal tercihleri
göz ardý edilebilir. 

Bu durumda yapýlacak en akýl-
lýca iþ (bütün o komplo teorileri-
ni bir kenara atýp), her þeyden
önce, DTP'nin etnik sorunlara
sahip çok sayýda Kürt'ün temsil-
cisi olduðunu kabul etmek ve
bu sorunlarýn çözümü konusun-
da adým atmaktýr. Ancak bu tek
taraflý olarak devletin, üstelik
kapalý kapýlar ardýnda yapabile-
ceði bir iþ deðildir. Sorunun
gerçek sahibi kimse gerçek
muhatabý da odur.  Çünkü
sorunu da çözümü de asýl bilen-
ler sorunun aðýrlýðý altýnda
ezilen maðdurlardýr.

Bu gereksinimi
karþýlamak gerekiyor

Hareketin yeni bir siyasi örgütlenmeye
gereksinimi her gün biraz daha dayatýyor. 

Türkiye siyasal olarak büyük bir virajda. Kürt
sorununda çok önemli bir noktaya gelindi. Ya
þahinler kazanacak ve savaþ hýzlanarak ve
daha da derinleþerek sürecek. Çözümsüzlük bir
süre daha hakim hale gelecek ya da barýþ,
siyasal çözüm doðrultusunda hükümet tarafý
da adýmlar atacak.

Bu aþamada sosyalistler ýrkçýlýða ve mil-
liyetçiliðe karþý saðlam durmak zorunda. Sol
saflardaki sallantýlara geçit vermemek sol mil-
liyetçiliði, yurtseverliði açýkça teþhir etmek
gerekiyor.

Diðer taraftan hükümet yeni bir neoliberal
saldýrýya hazýrlanýyor. Yýlbaþýnda saðlýk reformu
denen uygulamalar dizisi baþlayacak. Kýsa
zamanda saðlýkta yaratýlmýþ olan rüya havasý
daðýlacak ve tüm toplum acý gerçekle, yani
bütünüyle paralý hale gelmiþ saðlýk sisitemi ile
karþý karþýya gelecek. Paran kadar saðlýk.
Saðlýðýn kadar sigorta. Hastaneler kapanacak,
devlet hastaneleri ticari þirketler haline gele-
cek, öðrencilerin medikosu ellerinden alýnacak.

Bütün bunlara karþý sol, varolan yapýlarý ile
direnemez. Bu artýk açýk. Milliyetçiliðe
bulaþmýþ, yeni liberalizme karþý tutuk, örgütsel
yapýlarý eskimiþ ve hantal.

Oysa yeni bir hareket var. Binlerce insaný
canlandýrýp örgütleyen bir baðýmsýz aday kam-
panyasý yaþadýk. Baskýn Oran ve Ufuk Uras
kampanyalarýna katýlan 3-5 bin gönüllü var.
Devam etmek istiyorlar. Bir arada durmak,
mücadele etmek istiyorlar. Bu isteðe cevap ver-
mek gerekir. 

Önümüzdeki en önemli, görev herhalde bu
isteðe yanýk üretebilmektir. Yerel seçimler
yeniden harekete geçebileceðimiz bir olanak
yaratýyor.

1 Milyon oy alarak yerel seçimlerden çýkabili-
riz. Solun kaderi deðiþmeye baþlar.

AGOS'a  elini  uzat
AKP hükümeti 301. maddenin deðiþtir-

ilebileceðinden bahsediyor. Irkçý yasa mad-
desinden kimsenin hapse girmediðini, tartýþ-
malarýn sona erdiðini ekliyor. Tüm dünyada
"Türklük’ü yücelten bu maddenin benzerleri
uygulanýyor" masalýný anlatýyorlar. Ancak
AGOS Gazetesi hakkýnda yürütülen davalar
ve 301'den verilen cezalar gerçeðin bambaþka
olduðunu gösteriyor. 

Türkiye'deki
Ermeni azýnlýðýn
sesi olan haftalýk
AGOS Gazetesi
hakkýnda açýlan
davalar mahku-

miyetle sonuçlanýyor. AGOS sorumlularý
Arat Dink ve Sarkis Seropyan, Hrant
Dink'ten miras kalan davada 301. maddeden
dolayý 1 yýl ceza aldýlar. Hrant Dink'in
"Türkiye'de 1915'i soykýrým olarak deðer-
lendiriyorum, düþünüyorum" sözleri ulusal
basýn tarafýndan yayýnlanmýþ, ancak bir tek
AGOS'a dava açýlmýþtý.  Dink ve Seropyan'ýn
cezalarý ertelense de çifte standart uygulanan
AGOS ýrkçý uygulamalarýn hedefi. Sadece
cezalar deðil, tehditlere de raðmen AGOS
yayýn hayatýna devam ediyor.

AGOS'la dayanýþmaya! Irkçý saldýrganlýða,
301'e karþý AGOS'u destekleyelim. Her hafta
gazete bayimizden AGOS alabilir, eðer oraya
gelmiyorsa bayiden AGOS getirmesini
isteyebilirsiniz. AGOS alarak Hrant Dink'in
mücadelesine destek olacak ve güzel bir
gazete okuyacaksýnýz.

Baþbakan Tayyip Erdoðan Kürt
sorununda, ''Bizim tercihimiz
demokratik yolu seçmek ve
silahý býraktýrmak''týr açýkla-
masýyla tartýþmayý baþka bir
mecraya çekti. DTP'nin kapatýl-
masýna karþý çýkmasý da
baþbakanýn aðzýnda, CHP lideri
Deniz Baykal'ýn tabiriyle, bir
"bakla" saklý olduðunu gös-
teriyor. 

Hürriyet gazetesi, adým adým
devletin Kürt planý baþlýklý bir
projeyi "sýzdýrdý. 

13 askerin öldüðü çatýþmadan
sonra estirilmeye çalýþýlan mil-
liyetçi fýrtýna, yerini milliyetçi-
lerin "aðzý açýk ayran delisi"
gibi bakýnmak zorunda kaldýk-
larý yeni bir duruma býraktý.

Sokakta linç gösterileri sü-
rerken, tüm evlere bayrak
asmak için bitmek bilmeyen bir
yarýþma sürdürülürken, gazeteci
Fikret Bila emekli askerlerle dizi
ropörtaj yaptý. Askerler,
Kürtçeyi yasaklamakla hata
yaptýklarý, Kürt sorununun
sosyal boyutunu göz ardý ettik-
leri gibi “itiraf”larda bulunuyor.

Daðlýca'da yaþanan çatýþ-
madan önce, Tayyip Erdoðan
ilginç açýklamalar yapýyordu.
Baþbakan, "Þimdi burada
terörist, terör örgütü silahý
býrakacak. Silahý býrakarak bir
defa artýk þehirli olacak. Daðý
terk edecek. Bunu baþardýðý
anda, bu kararý verebildiði
anda, ben inanýyorum ki ülke-
mizde onlar da aileleriyle
beraber huzuru yakalayacak ve
bölge de aradýðý huzura,
istikrara çok daha süratle
kavuþacak. Burada bizim
derdimiz, yapýlacak bir þey
varsa, parlamento çatýsý altýnda
gelirsin yaparsýn, burada
siyasetle, gereken odur." diyor-
du. 

Savaþ eþiði aþýlmýþ deðil
kuþkusuz. 2 Kasým'da
Baþbakanlýk'ta Erdoðan ve ABD
Dýþiþleri Bakaný Condolezza
Rice, Erdoðan'ýn Kürt sorunun-

da kapsamlý bir planý olduðunu
açýklamýþtý. 

Ardýndan 5 Kasým'da Bush-
Tayyip Erdoýðan görüþmesi
gerçekleþti. Görüþme yapan
bileþenler hep birlikte PKK'nin
teörist olduðunu beyan ettiler!

Sonra ilginç bir geliþme
yaþandý ve Deniz Baykal, uzun
bir süredir attýðý milliyetçi ve
savaþçý nutuklarýn yaný sýra,
Kürt sorununda baþka adýmlarýn
da atýlmasý gerektiðini, sorunun
sosyal boyutunun da dikkate
alýnmasý gerektiðini söyledi.

Çok açýk ki, egemen sýnýf
içinde büyük bir tartýþma var.
Bu yüzden hem Kürt sorununda
önemli adýmlarýn atýlabileceði
hem de bir sýnýrötesi operasyon
giriþimiyle bir savaþa girilebile-
ceði çok önemli bir eþikte
Türkiye.

Savaþ isteyenlerin sesi gür
çýkýyor. MHP, sokak miting-
leriyle savaþ isteyen cenahýn
liderliðini üstlenmeye çalýþýyor. 

AKP ise ortalýðýn bir ölçüde
sakinleþmesini bekleyerek,
yeniden Hakkari çatýþmasýndan
önceki üslubunu benimsemeye

baþladý. Ýlginç bir zamanlamayla
DTP hakkýnda kapatma davasý
da tam bu dönemde gündeme
geldi.

Savaþ tamtamlarýnýn en fazla
çalýndýðý bu dönemde, etkili bir
barýþ sürecinin geliþmesi kim-
seyi þaþýrtmamalýdýr. 

Önemli olan, hükümetin hangi
adýmý atacaðýdýr.

Önemli olan, toplumsal
muhalefetin, Kürt halkýyla
dayanýþarak, hükümeti hangi
taleplerle sýkýþtýracaðýdýr.

Eðer, en son, hiç beklenmedik
insan, Hükümet Sözcüsü Cemil
Çiçek de, Kürt hareketine yöne-
lik olarak, "Bir demokratik
ülkede hak arama yollarýnýn
nasýl olmasý gerektiðini ifade
ediyoruz" demek zorunda
kalmýþken, barýþý savunanlar
bugün seslerini yükseltmek
zorundalar.

Hükümet, bir yandan kapsamlý
bir Kürt planýna sahipmiþ gibi
görünürken, bir yandan da
geçmiþ dönemde çýkartýlan ve
Kürt hareketi tarafýndan benim-
senmeyen "Eve dönüþ"
yasasýný öneriyor.

Nereden nereye? "Barzani'yi
alalým, Ýmralý'ya koyalým"dan,
eve dönüþ çaðrýsýna.

Bu süreci eve dönüþ gibi adým-
larla çözmeyi düþünmek doðru
deðildir. Kürt sorununu siyasal
bir sorun olarak gören, Kürt
hareketinin en temel taleplerini,
en azýndan tartýþmaya açan bir
siyasi irade gösterilmelidir.

Bugün, sosyalistler açýsýndan,
anti kapitalistler açýsýndan, bir
kez daha Kürt halkýyla dayanýþ-
ma, DTP'ye sahip çýkma,
DTP'nin kapatýlmasýna karþý çýk-
mak için en önemli görevdir.

Sadece bu adýmlar atmak da
yeterli deðil. Egemen sýnýf mil-
liyetçiliðine karþý çýkan, egemen
sýnýfýn istikrarýný bozan her
adým, her kampanya, her
mücadele, her grev, Kürt halký-
na doðal bir destektir.

Öyleyse Ýncirlik Üssü'nün ka-
patýlmasý için, ABD'nin Irak
iþgaline karþý kampanya da,
saðlýkta yýkým yasasýna karþý
mücadele de, iklim deðiþimine
karþý hareket de, nükleere karþý
mücadele de, Telekom greviyle
dayanýþmak da, çok önemlidir.

Dað-oova  tartýþmasý  deðil

Siyasi çözüm lazým!

3  Kasým’da  Ankara’da  emek  örgütlerinin  çaðrýsýyla  gerçekleþen  mitingin  dönüþtürücü  gücünü
görmek  ve  yenilerini  inþa  etmek  gerek.  Milliyetçiliðin  panzehiri  mücadeledir..  Mücadeleler  yaygýn-
laþtýkça  sokaktaki  hava  deðiþecektir.
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Afganistan, Pakistan ve
evdeki hesap

Peri masallarýna ve Amerika'nýn tüm dünyayý
istediði gibi yönettiðine, her taþýn altýnda týkýr týkýr
iþleyen bir Amerikan "planý" olduðuna inananlar
için bu hafta ben de bir masal anlatmak istiyorum.

Bu masal, kervan geçmez, kuþ uçmaz Afganistan
daðlarýyla, hemen güneyindeki Pakistan'da geçi-
yor. Afganistan, 19. yüzyýl boyunca Ýngiliz ve Rus
imparatorluklarý arasýnda, 20. yüzyýl boyunca da
Sovyet ve Amerikan imparatorluklarý arasýnda
sýkýþýp kalmýþ bir bölge. Bunun dýþýnda hiçbir özel-
liði, doðal kaynaðý, cazibesi yok. Dünyanýn en
yoksul ülkelerinden biri. Ama rakip emperyalizm-
ler arasýnda 'tampon bölge' olma özelliði,
Afganistan tarihinin, bir savaþtan diðerine, kanlý
ve bahtsýz bir süreç olmasýna yetmiþ.

Bu tarihin son perdesi, 1978'de darbeyle iktidara
gelen "ilerici", Sovyet yanlýsý subaylar ertesi yýl
devrilmek üzereyken, Sovyetler Birliði'nin ülkeyi
iþgal etmesiyle baþlamýþ. Afganlar daha önce
Ýngilizler’e karþý direndikleri gibi direnmiþ. On yýl
sonra ve 15 bin ölü verdikten sonra, Sovyetler
yenilgiyi kabullenmiþ ve tüm güçlerini geri çek-
miþ.

ABD Baþkaný Carter'ýn danýþmaný Brzezinski
þöyle demiþ: "Sovyet güçleri Afgan sýnýrýný geçtiði
gün, Baþkan Carter'a mektup yazdým. Þimdi,
Sovyetler Birliði'ne kendi Vietnam'ýný yaþatma fýr-
satýný kazandýk, dedim".

Fýrsat kaçýrýlmaz. Amerika, derhal Afgan
direniþçilerini silahlandýrmaya, eðitmeye, mali
kaynak saðlamaya baþlar. Para Suudi
Arabistan'dan, eðitmenler Pakistan gizli servisi
ISI'den gelmektedir.

Afganistan ile Pakistan arasýndaki sýnýr geçir-
gendir, daðlýktýr, hiçbir devletin doðru dürüst kon-
trolü altýnda deðildir. Güney Afganistan ile kuzey
Pakistan'ýn Veziristan eyaleti birbirinden ayýrt
edilemez, bir baþýna buyruktur adeta. ABD ve
Pakistan tarafýndan Afgan mücahitleri bu bölgede
konuþlandýrýlýr ve eðitilir.

Sovyetler çekildikten sonra, kanlý bir karmaþa
döneminin ardýndan 1996'da Taliban iktidara gelir.
Kökleri bu sýnýr bölgelerindedir, gücünü buradan
alýr. El Kaide ayný bölgede doðmuþtur, Usame bin
Ladin bu bölgede yaþamaktadýr.

Amerika Ýkiz Kuleler'den sonra 2001'de
Afganistan'a saldýrdýðýnda kendi yarattýðý canavarý
devirmeyi amaçlamaktadýr. Devirir. Ve süreç
yeniden baþlar. Brzezinski Bush'a "Ýkinci
Vietnam'ýmýz baþlýyor" demiþ midir, kim bilir?
Ama bugün, Kabil'in dýþýna çýkmak bir yana dur-
sun, Amerika'nýn kukla baþkaný Hamid Karzay
sarayýnýn dýþýna bile çýkamýyor.

Ya Amerika'nýn Güney'deki kuklasý ne durumda?
Sekiz yýl önce Pakistan'da Amerika'nýn desteðiyle
darbe yaparak baþa gelen Genelkurmay ve
Cumhurbaþkaný General Perviz Müþerref iki hafta
önce sýkýyönetim ilan etmek zorunda kaldý. Ýstikrar
saðlamak için, Amerika eski Baþbakan Benazir
Bhutto'nun ülkeye dönmesini ve iktidarý
Müþerref'le paylaþmasýný planlamýþtý. Evdeki
hesap çarþýya yine uymadý. Müþerref devrilmek
üzere, kitleler sokaklarda. Amerika'nýn kendisini
desteklemesini garantilemek için "Ben devrilirsem,
nükleer silahlarýmýz emin olmayan ellere geçebilir"
dedi Müþerref. Pakistan'ýn nükleer silah geliþtirme-
sine göz kýrpmýþ olan da Amerika, emin olmayan
elleri (yani Ýslamcý güçleri) yaratan da Amerika!

Evet, Amerika dünyayý yönetmeye çalýþýyor,
mükemmel hesaplar, hazýrlýklar, planlar yapýyor.
Vahþicesine askeri güç kullanmaktan kaçýnmýyor,
milyarlarca dolar harcamaktan çekinmiyor. Ama
iþte Afganistan, iþte Pakistan (ve iþte Irak).
Dünyayý yönetmeye çalýþmak baþka þey, yönetmek
baþka þey. Direniþle karþýlaþtýðý her yerde,
Amerika'nýn tüm hesaplarý, hazýrlýklarý, planlarý
boþa çýkýyor.

Roni Margulies

GÖRÜÞ
Telekom'da
grevle
beraber
baskýlar  da
sürüyor!

Telekom'da süren
greve destek vermek
amacýyla hazýrlanan
bildiriyi Ýzmir Ýl
Telekom Müdürlüðü
önünde daðýtan Haber-
Sen Ýzmir Þubesi'nden
beþ  yönetici, polisler
tarafýndan gözaltýna
alýndý.

Haber-Sen genel
merkezi tarafýndan bu
uygulamayý kýnayan
bir basýn açýklamasý
yapýldý. Açýklamada
grev kýranlar ve
destekleyenlerin teþhir
edildiði, iþverenin
üyelerin görevi
olmayan iþleri yapmaya
zorlandýðý açýklandý. Bu
uygulamayla polise ve
hükümete; toplu
sözleþme, grev ve
lokavt kanuna aykýrý
davrandýðý ve iþçilerin
anayasal haklarýnýn
ihlal edildiði gerekçe-
siyle uyarý yapýldý.

16 Ekim tarihinden
itibaren bu baskýlarýn
sürekli olduðuna
dikkat çekildi.

"Rant  hýrsýyla  kör
olanlar,  kamu  yararýna
kör  bakarlar"
Okuluma Dokunma Platformu,
Emirgan'da bulunan Altý Nokta Körler
Rehabilitasyon Merkezi'nin tahliyesi
kararýna tepki göstermek amacý ile Ýstan-
bul Büyükþehir Belediyesi'ne yürüdü.
Platform, okulun þehir merkezine, ulaþým
araçlarýna, sosyal aktivite alanlarýna
yakýnlýðý,toplumla engelliler arasýndaki
entegrasyon açýsýndan önemi nedeniyle

bu tahliyenin durdurulmasý, kamuya ait
olan bu yerin tekrar Altý Nokta Körler
Rehabilitasyon Merkezi'ne verilmesi talebi
için Mayýs 2007'den beri tepkilerini
topladýklarý binlerce imza ve gösterilerle
verdi. 17 Kasým Cumartesi günü de yak-
laþýk bin kiþi Unkapaný SSK binasý önünde
toplanarak Ýstanbul Büyükþehir
Belediyesi'ne yürüyerek imzalarý teslim
ettiler. Büyükþehir Belediyesi Baþkaný
Kadir Topbaþ'ýn bu tepkilere henüz bir
cevabý yok! Þimdiye kadar 2000 kadar
görme engelliye meslek kazandýran okul,
eðitimlerinin kesintiye uðramadan ayný
yerde devam etmesi için mücadelelerini
devam ettirmekte kararlýlar.

Kuzguncuk'ta reklam ve
dizi film þirketlerine,
sokaklarýmýzý kullanmalarý
için verilen bütün  izinler,
trafiði aksatmamak ve
çevre sakinlerini rahatsýz
etmemek þartýyla veriliyor. 

Oysa çekimleri yapan
ekipler tam aksi uygulama
içindeler: 

- Kaldýrýmlarýmýz çekim
ekiplerinin iþgali altýnda. 

- Sabahýn erken saat-
lerinden itibaren yollarýmýz
kapatýlýyor. 

- Sokaklar ve caddeler
kirletiliyor

- Sokak çekimleri sýrasýn-
da jeneratörlerin sesi, gece
yarýlarýna kadar süren
çekimlerin gürültüsü gibi
olumsuzluklar saymakla
bitmez. 

- Çevreye ve semt sakin-
lerine karþý saygýsýz davra-
nýþlarda bulunuluyor.

Bu durumdan  pek çok
Kuzguncuklu rahatsýz. 

Savcýlýða þimdiye kadar
yapýlan þikayetlere raðmen
sorunlar devam ediyor. 

Ýmzalarý toplayýp yetkili
makamlara baþvurulacak.
Kuzguncuk için verilen

çekim izinlerinin yeniden
deðerlendirilmesi
istenecek. Ýzin verilirken
film þirketlerinden ne tür
kriterler istendiði sorula-
cak.

Çekim yapýlacak sokakta

yaþayanlarýn çekimden
önce muhakkak bil-
gilendirilmesini, trafiðin
aksatýlmasýnýn ve çevre
sakinlerinin rahatsýz
edilmesinin engellenmesi
talepler arasýnda.

Kuzguncuk  semttir,  set  deðilSosyal
güvenlik  ve
saðlýk
özelleþiyor  

Türkiye'ye Irak'a
askeri müdahale
tartýþtýrýlýrken Sosyal
Sigortalar ve Genel
Saðlýk Sigortasý Yasasý
taslaktan tasarýya çevril-
di. Çalýþma ve Sosyal
Güvenlik Bakaný Faruk
Çelik önümüzdeki
tasarýyý TBMM'ye sevk
edeceklerini bildirdi.

Sosyal güvenlik ve
saðlýkta tam özelleþtir-
menin önünü açan, bir-
çok ekonomik ve sosyal
hakký gasp eden yasayla
birlikte toplum þirket-
lerin saðlýksýz dünyasý-
na teslim edilecek.

Yasa herhangi bir
direniþ bulmadan geçe-
bilirse de kurulacak ye-
ni sistemin büyük ço-
ðunluk aleyhine sonuç-
larý ortaya çýkacak.

Milliyetçi rüzgârýn
arkasýndan insan hay-
atýný kazanç kapýsý
görenler çýktý.

Fatih  Akýn
kararlý

"Ben Türkiye'de askerlik
yapmak zorundayým.
Ama bunu istemiyorum.
Zorlama olursa vatan-
daþlýktan çýkarým. Ben

elime silah almaktansa bir
parça kâðýttan feragat
etmeyi tercih ederim. Tabi
bu benim kimliðim elim-
den alýnýyor anlamýna
gelmez."

Ünlü yönetmen Fatih
Akýn, daha önce söylediði
ve Hürriyet Gazetesi
tarafýndan hedef göste-

rilen sözlerinin arkasýnda
olduðunu açýkladý ve
kararlýlýðýný gösterdi.

Ayný gün Meclis Bütçe
Komisyonu'nda Ýçiþleri
Bakanlýðý bütçesini sunan
Beþir Atalay, jandarma
komando birliklerin ve
özel timin
güçlendirilmesinin öne-

minden bahsediyordu.
Orduya profesyonel asker
alýmý planý ise adým adým
uygulanýyor.

Vicdani red hakký ve
zorunlu askerliðin
kaldýrýlmasý farklý kesim-
lerden gelen sürekli tep-
kiye raðmen göz ardý
ediliyor.



sayý: 303 � sosyalist iþçi � 5DÜNYA

Nicholas Sarkozy
cumhurbaþkanlýðýna seçili-
þinin yedinci ayýnda
ulaþým ve toplu taþým iþçi-
lerinin baþlattýðý grev dal-
gasýyla karþý karþýya. Bu
satýrlarýn yazýldýðý grevin
7. gününde Fransa’da
hayat durma noktasýna
geldi

"Artýk küçülmenin
zamaný geldi" diyen
Sarkozy, ilk olarak kamu
çalýþanlarýnýn emeklilik
haklarýna el attý. Emeklilik
yaþý 50'den 54'e yüksel-
tilmek istenen demiryolu
iþçileri greve ilk çýkan sek-
tör oldu. 

Benzer "iyileþtirmeler"
toplu taþýma, gaz ve elek-
trik çalýþanlarýný,
hemþireleri, hava trafiðini
düzenleyenleri, öðretmen-
leri hatta yargýçlarý da grev
hareketine katýlmaya iti-
yor. Ulusal basýn çalýþan-
larýnýn iþ býrakmasý sonucu
Fransa’nýn üçte ikisine
günlük gazeteler ulaþmadý.

Sarkozy Fransa'da iþçi
sýnýfýnýn kazanýmý olan
sosyal haklarý ve sendikal
örgütlülüðü yok etmek
istiyor. Özelleþtirme,
esneklik, çalýþma saat-
lerinin artýrýlmasý Sarkozy
tarafýndan "modern-
leþmek" olarak tanýmlaný-
yor. 

Bu yýl sonuna kadar
emekli olan her iki kamu
çalýþanýndan birinin kadro-
su kapatýlýyor. Fransa'da 5
milyon kamu çalýþaný bulu-
nuyor. 

Sarkozy'nin yeni-liberal
planýnýn ikinci ana madde-
si, 2008'de 23 bin kamu
çalýþaný kadrosunu kapat-
mak. Sarkozy'nin modern-
leþmeden anladýðý, kamu
hizmetlerinin kârlýlýk pren-
sibiyle çalýþan özel þir-
ketlere devredilmesi. 

Sarkozy'nin yeni-liberal
saldýrýsýnýn hedefinde

eðitim de var. 
"Yeni Üniversite

Yasasý"yla özerk olarak
yönetilen üniversitelerin
kendi maliyetlerini kendi-
leri karþýlamasý getiriliyor.
Öðrenciler, devletin
ekonomik desteðini çekme-
si ile üniversiteler arasýnda
eþitsizlik ve eðitim
kalitesinin düþeceðini,
Fransa'da hiç olmayan özel
üniversitelerin  ortaya
çýkacaðýný söyleyerek
mücadeleye hazýrlanýyor.
Okullarda düzenlenen
toplantýlarda grev ve iþgal
tartýþýlýyor

1995’te  grev
hareketi  böyle
baþlamýþtý

1995'te yeni-liberal Alain
Juppe hükümeti de ayný
planý uygulamýþ, yine
ulaþým ve toplu taþýma iþçi-
lerinin baþlattýðý grev dal-
gasýnýn 3. haftasýnda geri
adým atmýþtý. Þimdiki süreç
1995 grevlerinin baþlangýcý-
na benziyor.

Sarkozy, dayanabileceðini
söylese de karþýsýnda AB
anayasasýný engellemiþ,
çalýþma saatlerini
düþürmeyi baþarmýþ
kendine güvenen bir iþçi
sýnýfý duruyor. 

Fransýz iþçileri kendi hak-
larý için mücadele ederken
bir baþka geliþmenin
önüne de set çekebilir.
Alman Devlet Baþkaný
Angela Merkel gibi
Sarkozy'de, Bush'un
Avrupa'daki gözde ortak-
larý. 

Ýran'la savaþýn kaçýnýlmaz
olduðunu söyleyen Fransa
Dýþiþleri Bakaný Kouchner,
Sarkozy'nin programýný dýþ
politikada uygulayan baþlý-
ca isim. Yeni-liberal
saldýrýnýn durdurulmasý
savaþ yanlýsý güçleri de
geriletecek. Fransa’da sýnýf-
sal kutuplaþma artýyor.

Kosova'da  yapýlan  mil-
letvekili  seçimlerinde
Kosova  Kurtuluþ
Ordusu'nun  (UÇK)
devamcýsý  Kosova
Demokrat  Birliði  (PDK)
zaferini  ilan  etti.
Seçimlere  yüzde  45'lik
katýlým  rekor  bir  düþüþü
gösterdi.    1.800  bin
Kosova  nüfusunun  1.5
milyonluk  çoðunluðunu
oluþturann  Arnavutlar,
Sýrbistan'dan  baðýmsýzlýk-
tan  yana.  100  bin  kiþilik
Sýrp  azýnlýk  ise  buna  karþý
çýkýyor.  Arnavutlarla
Sýrplar  arasýnda  gerginlik
artýyor.

Eski Yugoslavya'nýn
devamcýsý Sýrbistan'a
baðlý özerk bölge Kosova,
1999'dan bu yana fiilen
Birleþmiþ Milletlerin
denetimi altýnda. 1990'lý
yýllarda Sýrplar ve
Arnavutlar arasýnda her
iki ulusun egemen azýn-
lýðýnýn kýþkýrtmasýyla
çatýþmalar baþladý.

Tarihsel  egemenlik
mücadelesi

Sýrplar ve Arnavutlar 8.
yüzyýldan beri Kosova'da
birlikte yaþýyor. 14.
yüzyýlda Sýrp Ýmparator-
luðu Kosova'da ilan edil-
di. Aradan geçen yýllarda
etnik denge
Arnavutlardan yana
deðiþti. 

Osmanlý Ýmparatorluðu
karþýsýnda Sýrbistan'ýn
yenilgisi sonucu
Hýristiyan nüfus
Müslüman yönetim altýn-
da uzun yýllar yaþadý.

Sýrplar ve Arnavutlarýn
bölgeye egemen olma
mücadelesi 20. yüzyýlda
devam etti. 

1943'te stalinist gerilla
lideri Josip Tito'nun
bölgede denetimi ele
geçirmesi ile birlikte
sorun uykuya yatýrýldý.
60'lý yýllar boyunca
Arnavut ulusal kimliði
bastýrýlýyordu, bu nedenle
iki kesim arasýnda bir
çatýþma yaþanmadý.
Tito'nun ölümünü
Yugoslav Federasyo-
nu'nun daðýlmasý izledi.
Sýrp, Hýrvat, Boþnak,
Arnavut, Sloven, Make-
don egemenler birbirler-
ine savaþ ilan etti ve
karþýlýklý etnik temizliðe

giriþti.

Müdahale
Bosna-Hersek'te 1992-

1995 yýllarý arasýnda
Sýrplar, Boþnaklar ve
Hýrvatlar arasýndaki
savaþ sonucu 320 bin kiþi
yaþamýný yitirdi. 2 milyon
kiþi Bosna'dan ayrýlmak
zorunda kaldý. 1994'te
Bosna'ya 'insani müda-
hale' adý altýnda BM bölg-
eye müdahale etti ve yer-
leþmeye baþladý.

1998'de Yugoslavya'dan
geriye kalan Sýrbýstan ve
Karadað Federasyonu'na
baðlý Kosova Özerk
Bölgesi'nde UÇK baðým-
sýzlýk için silahlý mücadel-
eye baþladý. ABD tarafýn-
dan desteklenen UÇK,
Arnavut azýnlýða saldýrdý
ve Sýrbistan'da karþýlýk
verdi. 10 bin kiþi öldü.
Yüzbinlerce insan
Kosova'dan kaçtý. 1999'da
NATO birlikleri Sýrbistan
ve Kosova'ya hava
saldýrýsý düzenledi.
Sýrbistan askeri güçleri
çekildi ve Birleþmiþ
Milletler askerleri buraya
da yerleþti.

ABD ve AB Kosova'da
Arnavutlarý desteklediler,
baðýmsýzlýk sözü verdiler.

Sýrbistan'ý destekleyen
Rusya ise Kosova'nýn
baðýmsýzlýðýna karþýydý.
Kosova parlamentosu,
Bush'un terörle mücade-
lesinin en büyük destekçi-
lerinden biri.

Çözüm  nerede?
Büyük güçlerin arasýnda

bölgenin hâkimiyetine
dönük mücadele sonucu
Kosova'nýn statüsü 8
yýldýr belirsiz. Arnavutlar
sabýrsýzlar ve artýk
oyalanmak istemiyor.
Sýrp azýnlýk ise tedirgin.
Her iki ulustan ýlýmlý
seçenekleri savunanlar
uzun zaman önce Sýrp
milliyetçisi Slobodan
Miloseviç, sonra UÇK
tarafýndan sindirildiler.

Bölgede durumun 10 yýl
öncesine dönebileceði
herkes tarafýndan dile
getirilmeye baþlandý. 

‘Ýnsani yardým’, ‘Bosna-
lýlarý kurtarmak, Kosova-
'yý özgürleþtirmek. Bu
iddialarla Kosova'yý
yöneten BM'nin,
Sýrbýstan'ý yerle bir eden
NATO saldýrýsýnýn
çözümsüzlüðü savaþ
olasýlýklarýyla birlikte
açýða çýkýyor.

1912-1914 yýllarý arasýn-

da Balkan Savaþlarý'ný
izleyen tek gazeteci olan
Troçki þöyle yazmýþtý:

"Balkanlarýn yaþamlarýn-
daki karýþýklýktan,
kaostan kurtulmalarýnýn
tek yolu bölgenin bütün
insanlarýnýn ulusal öðel-
erden her birine otonomi
veren tek bir ekonomik
ve politik birliðin içinde
olmasýndan geçer...
Sadece birleþmiþ Balkan
halklarý Çarlýðýn ve
Avrupa emperyalizminin
utanç verici iddialarýna
gerçek bir reddediþ olur.
Balkan bölgesinin bir
devlet olarak birliði ancak
iki þekilde saðlanabilir: ya
güçlü olduðunu kanýt-
lamýþ bir Balkan devle-
tinin zayýflar aleyhine
geniþlemesiyle, yani
yukarýdan (ki bu yol zayýf
uluslarýn baský altýna alýn-
masý, imhasý savaþýnýn
yoludur ve monarþizm ve
militarizmi güçlendirir)
ya da insanlarýn kendi-
lerinin biraraya gelme-
siyle aþaðýdan bir þekilde,
ki bu yol devrimin
yoludur." 

Balkanlar’da savaþ rüz-
garlarý aþaðýdan bir
çözüm ortaya çýkmadan
dinmeyecek gibi
gözüküyor.

Balkanlar

Yeniden  savaþ  olasýlýðý

Sarkozy'nin yeni-liberal planýna yanýt:

Grev  yayýlýyor

Fransa

Savaþ  karþýtý  hareket  için-
den  çýkan  Ýngiltere’deki
Respect  Partisi  önemli  bir
dönemeçten  geçti.

Partinin önde gelen
unsurlarýndan ve tek mil-
letvekili olan George
Galloway parti içinde
SWP’nin (Sosyalist Ýþçi
Partisi) çok etkin
olduðunu ileri sürerek sað
politikalar öne sürmeye
baþladý ve SWP üyelerinin
sahip olduklarý yönetici
rollerini býrakmalarýný iste-

di. SWP üyeleri bunu red-
dedince Galloway bir grup
taraftarý ile birlikte
SWP’ye karþý tonunu
sertleþtirdi.

Bunun üzerine SWP
sorunun zaten yapýlmasý
gereken Kongre’de
çözülmesinin en
demokratik çözüm
olduðunu savundular.

Ancak Kongre’de SWP
çizgisinin çoðunluk ola-
caðýný gören Galloway ve
taraftarlarý Kongre’yi taný-
mayacaklarýný ifade ettiler.

Buna raðmen geçtiðimiz
hafta sonu Respect
Kongresi toplandý.
Ýngiltere’nin her yerinden
gelen delegeler Respect’in
yola devam etmesi gerek-

tiðini ve daha da güçlen-
mesi için temponun art-
týrýlmasýný savundular.

Ayný gün Galloway’in
önderliðinde toplanan ve
kendisine Respect
Yenilenme adý takan bir
konferansa ise 250 kiþi
katýldý. Kürsüden
konuþanlar SWP’ye
saldýrýken salondan
konuþan birçok konuþmacý
Respect içinde çalýþacaðýný
ifade etti.

Ýngiltere
Respect  kongresi  yapýldý
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Afganistan:

Emperyalistlerin
kaybettiði savaþ
Jonathan Neale

Beþinci Afgan savaþý’ný yaþý-
yoruz. Ýlk Afgan savaþý 1838’de
Ýngiltere Afganistan’ý iþgal
ettiðinde yaþandý.

Afgan feodal aðalarý bu iþgale
direnmedi. Ama halk ayaklandý
ve tüm iþgalci güçleri imha etti.

1878’de Ýngilizler Afganistan’ý
gene iþgal ettiler. Toprak aðalarý
gene direnmedi ama halk köy
imamlarýnýn önderliðinde ayak-
landýlar ve Ýngilizler Afganistan’ý
gene terk ettiler ama sýnýrlarýný ve
yabancý ülkelerle iliþkilerini kon-
trol ettiler.

1919’da üçüncü Afgan savaþý
baþladý. Afgan ordusu
Hindistan’a yürüdü, Ýngilizler
gene yenildi. Afganistan baðým-
sýz oldu.

Afganistan 3 defa yabancý iþgal-
cilere karþý Ýslam bayraðý altýnda
direndi ve kazandý.

1978’de Afgan ordusunun
komünist subaylarý darbe yaptý.
Þehirlerde destekleri vardý ama
köylerde yoktu. Nüfusun büyük
çoðunluðu köylerde yaþýyorlardý.

Bir kere daha mollalarýn önder-
liðinde halk komünistlere karþý
ayaklandý.

O sýralarda Afganistan’daydým.
Komünistlere bakýyordum. Cesur
insanlardý. Eþitlik istiyorlardý,
kadýnlara özgürlük istiyorlardý.
Ama yaptýklarý darbenin taraftarý
çok azdý.

Ýktidarda kalmalarýnýn yolu
baskýdan geçiyordu. Bu yetme-
yince köyleri bombalamaya
baþladýlar.

Bu da yetmeyince Rus ordusu
Afganistan’a girdi ve Ýslamcý
direniþi kýrdý.

Ýþte tam bu noktada þehirlerdeki
komünist çoðunluk onlarý terk
etti. Rus iþgali 8 yýl sürdü. Ýþgal-
ciler baský yaptý, köyleri bomba-
ladý.

Tahminlere göre Ruslar bir
milyon insan öldürdüler, 6 mil-
yon insaný göçe zorladýlar.
Afganistan nüfusu 20 milyondu.

Bu da dördüncü Afgan
Savaþý’ydý. Ýslam direniþle taným-
lanýyordu, sosyalizm ve femi-
nizm kitlesel katliamla.

Sonunda Sovyet ordusu
Afganistan’ý terk etti. Afgan
savaþý Rus Ýmparatorluðu’nun
çöküþüne yardýmcý oldu. Afgan
halký Amerika tarafýndan destek-
lenen islamcýlarýn önderliðinde
savaþý kazandý. Ancak, halkýn
cesareti belirleyiciydi.

Fakat daha sonra islamcý önder-
likler halkýn cesaretine ihanet etti
ve birbirleriyle savaþtýlar. Rusya
ile savaþta tek bir kez bombalan-

mayan Kabil harabeye döndü.
Yolsuzluklar baþ döncürücü
boyutlara ulaþtý.

Halk dha önce kimilerinin
komünistlerden kopmasý gibi
islamcýlardan kopmaya baþladý.
halk sadece yaþamaya çalýþýyor-
du.

Senelerce merkezi bir hükümet
kurulamadý. Sonunda Taliban
Pakistan hududundan
Afganistan’a girdi. Askerlerinin
çoðu göçmen kamplarýndan
devþirilmiþ çocuklardý.

Subaylar ya Pakistan ordusun-
dandý ya da eski komünistlerdi.

Taliban’ý Pakistan ve ABD
destekliyordu. ABD Taliban’ýn
kendilerine petrol boru hattý
döþeme hakký vereceðini umu-
yordu.

Afgan halkýnýn yarýsý
Peþtun’dur. Çoðu güney ve
doðuda yaþar.

Merkezde, kuzeyde ve doðuda
çeþitli halklar yaþar ve Acemce
veya Türkçe konuþurlar.
Taliban’dan önce bu etnik fark-
lýlýklar halký politik olarak
bölmezdi. 

Taliban’ýn hemen hepsi
Peþtun’du. Güneyden ülkeye
girdiklerinde halk güçlü bir
merkezi devlet kurulacaðý için
memnundu. Ayrýca ABD
Taliban’ý destekliyordu ve
böylece yerel içsavaþlarý bitire-
bilirdi.

Ancak kuzeyde Taliban iþgalci
Peþtun olarak görüldü. Þehir yok-
sullarý ve iþçi sýnýfýný oluþturan
Hazarlar’ýn direniþi baþladý. Bu

direniþ Taliban’ýn ilerlemesini
zaten Peþtun olan güney, doðu
ve Kabil þehri ile sýnýrladý. 

Ülkenin geri kalaný Ruslar’a
direnmiþ olan çeþitli islamcý
direniþçiler ve eski Özbek
Komünist generali Abdul Raþid
Dostum tarafýndan kontrol
ediliyordu.

Talibanlar cinsiyetçilerdi,
saðcýlardý ve Suudi Arabistan’ý
örnek alýyorlardý. Kadýnlarýn
eðitimine engel oldular, iþ ha-
yatýndan sürdüler. Ama Peþtun
bölgelerinde destekleniyorlardý.

1998’de ABD, Taliban’ýn
Kuzey’i kontrol edenmediði
takdirde hiçbir zaman petrol
boru hatlarýný döþeyemeyecek-
lerini anladý.

Ardýndan 9/11 geldi. 2001’de
ABD ülkeyi iþgal etti. ABD
Ortadoðu’ya korkuttuðu için
hükmediyordu. 9/11 bu korkuyu
daðýttý. Dolayýsýyla yeniden halk-
larý korkutmak gerekiyordu.

Afganistan’ýn iþgali bir ölçüde
Amerikalýlar’ý çocuklarýný
yeniden ABD dýþpolitikalarý için
savaþa yollamaya ikna etmek
içindi.

ABD önce Afganistan’ý iþgal etti
çünkü bu iþ kolaydý. Dünyanýn
en yoksul ülkesiydi.

ABD ülkeyi bombaladý, bir mik-
tar özel kuvvet yolladý ve kuzey-
deki anti Taliban güçlere silah
verdi. 

Birden komik birþey oldu.
Kimse ne Taliban için ne de
kuzey ordularý için savaþmadý.
Halk savaþmaktan býkmýþtý.

Sonunda Pakistan gizli servisi
Taliban ile ABD arasýnda bir
anlaþma yaptý. ABD Kabil’i ala-
bilirdi, Taliban liderliði de çekip
gidebilirdi.

Bin Ladin bu anlaþmanýn sonu-
cu olarak Pakistan’a geçti.
Taliban liderliði tutuklanmadý,
ABD Kabil’i aldý ve herkese
“kazandýk” dedi.

ABD iþgalinin ilk yýlýnda direniþ
yoktu. Hiçbir olay yaþanmadý. Bu
Irak’tan çok farklýydý. Afganlar
hiçkimse için ölmek istemiyor-
lardý. ABD eski CIA görevlisi
Karzai’yi baþkan yaptýlar. Hatta
yarý özgür seçimler bile yapýldý.

Afganlar her zaman Taliban’ý
desteklemediler ama þimdi
savaþýyorlar ve kazanýyorlar.
Çünkü iþgale karþý direniþ deney-
imine sahipler.

Afganistan, Irak gibi ekonomik
olarak çökmüyor. Irak’da ABD
sanayiyi ve devlet hizmetlerini
imha etti. Afganistan’da imha
edilecek zaten çok az þey vardý
ama bütün  Afganlar ülkeyi
yeniden inþa etmek için ABD’den
bonkör bir yardým bekliyorlardý..

Yardým yerine çok ücret alan
Yardým Ýþçileri geldi. Hepsi
iþgalden yanalar ve koruma isti-
yorlar. Filistin’de yardým içþileri
Filistinliler’den korkmaz çünkü
herkes onlarýn hangi tarafta
olduðunu bilir.

Afganistan’da bütün STK iþçi-
leri tehlikededir. Çünkü herkes
onlarýn hangi tarafta olduðunu
biliyor.

Daha kötüsü STK’lar tam bir

yozlaþma içinde. Bu Afganlar’ý
isyan ettiriyor. Afganlar kendi
hükümet, devlet yöneticilerine
rüþvet veriyorlar ama Amerikalý
ve Avrupalýlar’a rüþvet vermek
istemiyorlar.

Johnny Rico güneydeki
Urozgan bölgesinde ABD
ordusundaki hizmetini anlatan
“Kan Otlarýn Yeþil Olmasýný
Saðlar” adlý bir kitap yazmýþtýr.
Yazdýklarý bütün Peþtun böl-
gesinde yaþanmýþa benziyor.

ABD askerleri cepheye yollaný-
yor ve bütün Afganlar düþ-
mandýr deniyor.

ABD her ateþle karþýlaþmasýnda
daha büyük bir þiddetle cevap
veriyor ve bu da daha büyük bir
direniþ yaratýyor.

ABD ordusu Urazgon’u terk
edip özel kuvvetleri orada
býrakýnca özel kuvvetler köylere
kurþun ve bomba yaðdýrýyordu
ama sonunda onlar da bölgeyi
terk ettiler. Onlarýn çekilmesine
Hollandalýlar yardým etti.

Ayný þey Helmand bölgesinde
de yaþandý. 

Yakýn zamana kadar ölümler
daha ziyade Peþtun bölgelerinde
oluyordu çünkü ABD ordusu
oradaydý. Ama artýk direniþ ku-
zeye ve batýya da yayýlýyor.

Ülke Irak’da olduðu gibi etnik
olarak bölünmüþ deðil. 

KJuzeyin Tacik, Hazar ve
Özbekler’i güneye gidip ABD için
savaþmazlar. Kabil’de etnik te-
mizlik yok. Bütün etnik gruplar
ABD’nin çekip gitmesini istiyor.

Taliban
Taliban’ýn hala kadýnlar üzerine

saðcý fikirleri var. Bu fikirler hala
güçlü çünkü Ruslar’a direniþ
saðcý Ýslamcýlar tarafýndan
yönetildi. Ayrýca kadýn haklarýný
savunanlar da yýðýnsal
katliamlara ortak oldular.

Þimdi ise kadýn haklarýný savu-
nan birçok Afgan ve yabancý ayný
zamanda Amerikan iþgalini
savunuyor.

Bir zamanlar Irak, Ýran, Mýsýr ve
Endonezya’da laik komünistler
kadýn haklarýný savunurken bir
yandan da sömürgeci iþgale karþý
çýkarlar v e büyük yýðýn hareket-
leri inþa ederlerdi.

1951’de Kabil’de bir kadýn
Komünist Partisi’nden milletve-
kili olarak seçilmiþti. Bu ülkeler
geleneksel olarak Müslüman ama
ayný zamanda geleneksel olarak
sosyalisttiler.

Afganistan’da aktif bir biçimde
iþgale karþý çýkan bir sol hareket
ortaya çýkmadýkça umut yok.
Ýþgali, onun cinayetlerini ve
iþkencelerini destekleyen ve
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dünyaya bu desteklerinin nedeni
olarak feminist gerekçeler
söyleyenler kadýn haklarý için
mücadeleyi de imha ediyorlar.

Bu iþgal yenilecek ve kaybede-
cek. Beþ yýl önce Bin Ladin’in
Pakistan’ýn daðlýk bir sýnýr bölge-
si  olan Veziristan’da yaþadýðý
söylenmiþti. Þimdi birçok gazete
bunu haber olarak veriyor.

Pakistan’daki Peþtun köylüleri
Afganistan’daki direniþi destek-
liyorlar.

Pakistan ordusu bu bölgedeki
yerel bir Ýslamcý direniþ hareketi
ile yýllardýr savaþýyor. Ordu
þimdiye kadar 400 ölü verdi.

Ordu 2006 Eylül ayýnda Kuzey
Veziristan’da “yerel Taliban” ile
ayrýntýlý bir barýþ anlaþmasý imza-
ladý.

Anlaþmaya göre Taliban yolarý
ve sýnýr geçiþlerimi kontrol ede-
cekti ve tüm tutuklu Taliban
serbest býrakýlacaktý. Ordu
tarafýndan ele geçirilen tüm
silahlar ve araçlar Taliban’a geri,
verilecekti. 

Hükümet öldürdükleri insanlar
için ve yýktýklarý evler için tazmi-
nat ödeyecek. Anlaþmaya göre
yabancý savaþçýlar (Bin Ladin
gibi) Veziristan’da kalmaya
devam edecek.

Bu anlaþma Afgan Taliban için
muazzam bir zaferdi. Öte yandan
bütün sýnýr bölgelerinde Taliban
yanlýlarý seçimleri kazandý.

Pakistan ordusunun
Veziristan’da teslim olmasý ABD
hükümetini çok kýzdýrdý. General
Müþerref’e ya aþiretlerin yaþadýðý
sýnýr bölgelerindeki islamcýlara
karþý harekete geçmesini ya da
kendi desteklerini kaybedeceðini
söylediler. 

Müþerref bu yaz Amerikalýlar’ýn
istediklerini yaptý. Pakistan
baþkentinde bir camiye saldýrdý
ve orduyu yeniden savaþmak için
Veziristan’a yolladý.

Pakistan ordusunun bu saldýrý
için isteði yok ve görünen o ki
Müþerref’in günleri artýk sayýlý.

Eðer Pakistan ordusu sýnýr böl-
gesinde kontrolü kaybederse
veya Müþerref’i devirirse veya
halk Müþerref’i devirirse,
Afganistan’daki yabancý iþgal çok
zor duruma düþer.

Helmand bölgesinde geçen sene
Ýngiliz birlikleri sürekli saldýrý
altýndaydý. Sangin kasabasýnda
helikopterler Ýngiliz garnizonuna
iki hafta boyuna ulaþamadýlar ve
Ýngiliz birliklerinin neredeyse
tüm cephanesi bitiyordu. Bu

olsaydý bütün birlik bir saat
içinde imha edilirdi.

Dayanmayý baþardýlar ama
bunu, kadýnlarý ve çocuklarý aðýr
bir biçimde bombalayarak
gerçekleþtirdiler.

Bu geliþmenin ardýndan Ýngiliz
ordusu Taliban’la pazarlýk
yaparak aslýnda Sangin’i
Taliban’a býrakarak çekildi. Bu da
Washington’u çok kýzdýrdý.

Bugünlerde gazeteler Ýngiliz
komutanlarýn “Taliban’ýn ýlýmlý
kanatlarý” ve Kabil hükümeti ile
ulusal çapta bir barýþ için görüþ-
melerine baþladýðýný yazýyordu.
Bu, Ýngilizler’in geri çekilmesinin
baþlangýcýdýr.

Ýngiliz komutanlar yeni bir
Sangin olayýndan korkuyorlar.
garnizonun ulaþýmý kesilecek ve
bütün garnizon öldürülecek.

Daha da öteye ABD Irak’ta
yeniliyor. Belki ordusu küçük bir
oranda azaltýlabilir. Ancak
Irak’taki Amerikan ordusu için
asýl büyük tehlike ikmal yol-
larýnýn kesilmesidir.

Amerikalý askerler iþte burada
ölüyorlar. Yollarda ve helikopter-
lerde. Küçük bir birlik ikmal yol-
larýný tutamaz ve sonuç Sangin
gibi olabilir.

ABD Irak’tan çýkarýldýðý gün,
Amerikalýlar Vietnam’dan sonra
olduðu gibi yabancý savaþlardan
uzak duracaklardýr. Ve ABD
Irak’ta yenildiði an Afganistan’da
herkes iþgalin biteceðini anlaya-
caktýr.

Direniþ, beþinci Afgan Savaþý’ný
kazanacak. Daha önceki dördünü
kazandýklarý gibi.

Afganistan’da iþgalin bitmesi
saðcý islamcýlarla Taliban’ýn bir
biçimde ittifakýný saðlayacaktýr.  

Gene islamcýlar kazanacaktýr
çünkü tarihi olarak sol ve liber-
aller hep Ruslar’ý, Amerika’yý ve
Ýngilizler’i, iþgalcileri destekledi-
ler. Savaþ karþýtý hareketin
ateistlerle, Müslümanlarý ve
Hýristiyanlarý, beyazlarý ve
siyahlarý ve sosyalistleri birleþtir-
miþ olmasý Afganistan’da ve
Pakistan’da çok önemli. 

Sosyalizmi iþkence ile, toplu
katliamlarla ve Bush’un ayak-
larýný yalayarak inþa edemezsiniz

Sosyalizm direniþle inþa edilir.

Jonathan Neale uzun süre
Afganistan’da yaþadý ve kitaplar

yazdý. Türkiye’de de Vietnam üzerine
olan kitabý çevrildi. 

Þimdilerde savaþ karþýtý hareketin
yanýsýra küresel ýsýnmaya karþý

mücadelede yer alýyor.. 

Charlie  Hore Çin Komünist
Partisi'nin 1949 zaferinin
sonuçlarýný inceliyor

1949 Çin devrimi 20. yüzyýl
tarihinin dönüm noktalarýndan
biridir. Mao'nun zaferi baþarýlý
olan ilk ulusal kurtuluþ
mücadelelerinden biridir ve
baþka yerlerde de anti-
emperyalistlere ilham kaynaðý
olmuþtur.

Çin Komünist Partisi (ÇKP)
1930 ve 40'larda Japonya'ya
karþý savaþta köylülerin kitlesel
desteðini kazanmýþtý. 

Etkin gerilla direniþi örgütlü-
yor ve köylere önemli sosyal
deðiþimler getiriyordu.

1945'te Ýkinci Dünya Savaþý
sona erdiðinde, ABD Çin
hükümetini ÇKP' ye karþý
silahlandýrdý. ÇKP'nin
1949'daki zaferi bu nedenle
ABD emperyalizmi için berbat
bir yenilgiydi. 

Çin halkýnýn önemli çoðun-
luðu devrimi destekledi. Kýzýl
Ordular köylerde toprak
aðalarýnýn ve tefecilerin gücünü
kýrarak, daha iyi bir hayat ve
barýþ vaat ettiler. 

Ancak bu sosyalist bir devrim
deðildi. Kýzýl Ordular kentlere
girdiðinde iþçiler sokaklara
dökülüp onlarý selamladýlar
ama zaferin kazanýlmasýnda
kendileri rol oynamadýlar. 

ÇKP eski yönetime kýyasla
halka daha yakýndý, ama daha
demokratik deðildi. Gerçek
seçimlerden yana deðillerdi,
iþçiler fabrikalarý, köylüler köy-
leri kontrol etmiyorlardý.

Buna raðmen 1950'lerin baþýn-

da Çinliler’in çoðunun hayatýn-
da iyileþmeler oldu. 

Toprak yeniden daðýtýldý,
hükümet enflasyon ve iþsizliði
kontrol altýna aldý. 1952 medeni
yasasý, kocalarýn kadýnlarýn
hayatý üzerindeki mutlak dene-
timini kýrdý.

Ancak ÇKP'nin daha iddialý
hedefleri vardý. Çin'i ekonomi-
de Batý ile rekabet edebilecek
bir sanayi gücüne dönüþtürmek
istiyordu. 

Toprak aðalarý ve diðer para-
zitlerin ortadan kaldýrýlmasý,
dünyayla rekabet için gereken
sermayenin biriktirilmesi için
köylülerin daha rahat
sömürülmesine olanak veriyor-
du. 

Bu süreç ÇKP' ye baðlý resmi
görevliler, fabrika müdürleri ve
ordu þeflerinin bir egemen sýnýf
olarak bir araya gelmesini
saðladý. 

Ekonominin temel hedefi
birikimdi. Temel insan
ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý ikin-
ci sýradaydý. 

Ekonomik geliþmeye raðmen
Çin fakir kaldý. ÇKP'nin ihtiras-
larý ile yeniden inþa için mevcut
maddi kaynaklar arasýnda
büyük bir uçurum vardý. 

Mao'nun çözümü "gönül-
lülüktü" - olmayan maddi kay-
naklar ve sermaye açýðýný kap-
atmak için sýký çalýþma. 

1957'de köylüler nüfusu 30
bine kadar çýkan "Halk
Komünlerinde" toplandýlar ve
Mao "Büyük Atýlým"ýn
baþladýðýný ilan etti. 

Köylüler 24 saat çalýþtýrýlýyor-
lardý. Gerçek dýþý hedefler belir-
lenmiþti, yerel memurlarýn
yalan söylemesi yüzünden
daha da gerçek dýþý hedefler
belirleniyordu.

Bütün bunlar insan eliyle yol
açýlan en büyük kýtlýklardan
birine yol açtý. 

1961'de 30 milyon kiþi açlýktan
öldü. On milyonlarca insan ot,
yaprak aðaç kabuðu yer hale
geldi. 

"Büyük Atýlým" on yýllýk
ekonomik büyümeye mal oldu.
Kaos ve yýkým ortaya çýkýnca
egemen sýnýfýn çoðunluðu
Mao'dan desteðini çekti. 

Mao'nun yetkilerinin çoðunu

elinden aldýlar ve ekonomiyi
yavaþ yavaþ tekrar kurmaya
baþladýlar. 

Ancak hasarýn bir kýsmýný
giderseler bile, Mao'nun kam-
panyalarýna alternatif olacak
uzun dönem planlarý yoktu.

1965'te Mao muhaliflerini ikti-
dardan uzaklaþtýrmak ve yeni
bir ekonomik büyüme baþlat-
mak için Kültür Devrimi’ni ilan
etti. 

Mao'nun düþmanlarý kolayca
devrildiler ama Çin kentleri
þiddetli bir kargaþaya sürüklen-
di. Çoðu insan baþlangýçta
Kültür Devrimini olumlu
karþýladý çünkü nefret ettikleri
otorite figürlerinden intikam
almalarýnýn yolunu açmýþtý. 

Özellikle öðrenciler için geçer-
liydi bu. Nitekim Mao'nun
"Kýzýl muhafýzlarý"nýn çoðu
öðrencilerden oluþuyordu. 

Ýþçiler kargaþadan yararla-
narak daha iyi ücretler için
baþarýlý grevler yaptýlar. Ancak
rakip Kýzýl Muhafýz gruplarý
çoðaldýkça, aralarýndaki çatýþ-
malar da þiddetlendi. 1967'ye
gelindiðinde Çin'in bazý böl-
geleri iç savaþýn eþiðindeydi. 

Mao orduyu kentlere yolla-
yarak Kýzýl Muhafýz gruplarýný
daðýttý. Bunlarý "köylülerden
öðrensinler" diye kýra yolladý. 

Hükümetin denetimi ele
geçirmesi 1971'i buldu ki bu
sýrada ekonomik strateji de
çökme noktasýndaydý. 

Dört yýl boyunca okullar tek
mezun vermedi. Çin bilim ve
teknoloji alanýnda geriledi.

Çin'in dünya ekonomisine
sadece kendi çabalarýyla yetiþe-
meyeceði artýk belli olmuþtu. 

Mao'nun kampanyalarýnýn yol
açtýðý hasar ortadayken artýk bu
stratejiye güven kalmamýþtý. 

O sýrada dünya ekonomisi
yavaþlamaya baþlýyordu ve bu
da Batý ile rekabeti þid-
detlendiriyordu. Çin yönetici-
lerinin durmak gibi bir þanslarý
yoktu ama nasýl ilerleyecekleri
üzerinde de anlaþamýyorlardý.

Gelecek sayý:
Deng Xiaoping: Kaosla biten

ekonomik “dinamizm”

Mao
Zedung
ve Çin
Devrimi

Kapitalizmin parlayan yýldýzý

Çin
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Cengiz  ALGAN

Birinci Dünya Savaþý'nýn
baþladýðý 1914 yýlýna kadar
Almanya dünyanýn ikinci en
büyük sanayi ülkesiydi.
Yönetimde feodal kalýntýlarý
güçlü, toprak aristokrasisinden
gelme gericilerin bulunduðu
Prusya monarþisi vardý. 

Bu büyük üretim gücü artýk
kendi sýnýrlarý içine sýðmýyor,
yayýlmak istiyordu. Emperyalist
amaçlarla savaþa katýlan
Almanya umduðunu bulamayýp
büyük savaþtan yenik çýktý.
Savaþýn sonunda Almanya'nýn en
önemli sanayi bölgeleri iþgal
edildi ve aðýr tazminatlar ödeme-
ye mahkûm edildi. Derin bir
ekonomik krize sürüklenen
Almanya artýk 'ulusal onuru da
aþaðýlanmýþ' bir ülkeydi. 

Büyük kriz ister istemez iþçi
sýnýfý ve diðer ezilenlerde bir tep-
kiye de yol açtý. Güle oynaya
girilen savaþýn bitmesini ve
monarþinin yýkýlarak
cumhuriyetin ilanýný saðlayan da
bu tepkinin devrimci bir ayak-
lanmaya dönüþmesiydi. 

Solun  durumu
O yýllarda Almanya'da

dünyanýn en büyük iþçi sýnýfý
partisi faaliyetteydi. Sosyal
Demokrat Parti'nin (SPD) bir
milyonu aþkýn üyesi ve 4.5 mil-
yon seçmeni vardý. 90 ayrý gazete
çýkarýyordu ve kurumsallaþmýþ
çok sayýda alt örgütlenmesi
vardý. 

Ayrýca SPD'den geç de olsa
koparak sonradan Alman
Komünist Partisi'ni (KPD) oluþ-
turacak olan Spartakist Lig vardý.
Lig'in baþýnda ise dünyaca ünlü
devrimci önderler Rosa
Lüksemburg ve Karl Liebknecht
bulunuyordu. Sayýlarý henüz 3-4
bin civarýndaydý. 

Kasým  devrimi
Donanma erlerinin bir ayaklan-

masý ve liman iþçilerinin
desteðiyle baþlayan ilk isyan kýsa
sürede genel grevlere, iþçi ve
asker sovyetlerinin kurularak
iktidarýn alýnmasýna kadar vardý.
Devasa kalabalýklarý yön-
lendirenler Spartakistler ve
devrimci iþyeri temsilcileriydi. 

Ancak, sosyal demokrasi bir
devrimden deðil düzenin
devamýndan yanaydý ve daha
devrimin en baþýnda baþbakanlýk
görevine sað sosyal demokrat
Noske getirildi. Zevahiri kurtar-
mak için baþýnda sað sosyal
demokratlarýn bulunduðu halk
komiserleri konseyi hükümeti
kuruldu. Geniþ yýðýnlar artýk ikti-
darda kendi temsilcilerinin
olduðunu düþünüyordu. Devrim
amacýna ulaþmýþtý (!) SPD kon-
trolünde Berlin Konseyleri
Merkez Komitesi seçildi. 

Karanlýk  yaklaþýyor
Kontrolü ele geçirdikten sonra

Noske boþ durmadý. Bir impara-
torluk generaliyle birlikte
Freikorps (Hür Kýtalar) adlý karþý
devrimci bir askeri birlik oluþtur-
du. Aralýk'ta da ilk çatýþmalar
baþladý. Bu süreçte KPD kuruldu. 

Ancak liderlik bölünmüþ
durumdaydý. Rosa iþçi sýnýfýnýn
çoðunluðunun desteðini
almadan ayaklanmaya kalkýþmak
istemiyor, Karl ise ayaklanmaya
imza atýyordu. Her iki devrimci
önder de SPD ve rejim için
büyük tehdit olarak görülüyordu
ve Ocak 1919'da sosyal demokrat
dipçiklerle öldürüldüler. Bu aþa-
madaki eksiklik henüz kurulmuþ
olan partinin inþasýna devrimin
eþiðinde ve sýfýrdan baþlanmýþ
olmasýydý. 

Bundan sonraki birkaç ay
ordunun ve Freikorps'un bomba,
top, hatta uçak kullanarak giriþ-
tiði büyük katliamlara sahne
oldu. Evleri bombalýyor, iþçileri
kurþuna diziyor, maaþlarýný öde-

meye çaðýrdýklarý askerleri idam
ediyorlardý. Ýþçi ve asker konsey-
leri yýkýma uðramýþ düzen
yeniden tesis edilmiþti. Bunlarýn
yerini ileride Naziler heyecanlý
taraftarlarý olacak bürokrat,
idareci, hâkim ve polis þefleri
aldý. 

Rosa'dan  sonra
1919'un sonuna doðru

cumhuriyet az çok istikrar
kazanmýþ, burjuvazi biraz rahat-
lamýþ olmasýna raðmen iþçiler de
sosyal demokrat yalanlarý gör-
müþtü. 'Karýþýklýk yaratanlar'
Spartakistler deðil Freikorps'tu.
O yýl içinde 52 bin fabrikada 48
milyon grev günü yaþanmýþtý. 

Kitleler bir yandan SPD'den
uzaklaþýyor ama bir yandan da
liderleri öldürülen, hapse atýlan,
faaliyeti yasaklanan KPD'ye
yönelmiyordu. Yeni kurulan USP
ise güçlü yayýn organlarý, etkili
ve iyi örgütlü yasal parti aygýtýy-
la çekim merkezi haline geldi.
KPD ise sendikalardan çýkýl-
masýný ve kýzýl sendikalar kurul-
masýný öneriyordu. 

Kapp  darbesi
1920'nin Ocak ayýnda askeri bir

darbe ile Kapp Hükümeti kurul-
du. Darbe ters tepti: Yatýþmýþ
görünen iþçi hareketi yeniden
ataða kalktý. Genel grev ilan edil-
di. Ýþçiler her yerde Kýzýl Ordular
kurmaya baþladý. Bu ordulara
yazýlmak için o kadar çok baþvu-
ru oluyordu ki asgari kriterler
bile aranmaya baþladý. 

Ancak darbe karþýtý mücade-
lenin merkezi bir koordinasyonu
yoktu. Bu nedenle liderlik sýnýfýn

bilincindeki sýçramayý doðru
tahlil edemedi, kitleler içinde kök
salmýþ güven veren bir devrimci
partinin yokluðu bu sürecin sön-
mesine yol açtý. 

Mart  hareketi  (1921)
Bu tarihte iþçi hareketi geri

çekilmiþ, iþçi ve asker sovyetleri
daðýlmýþ, liderlik bölünmüþ, bur-
juvazi karþý saldýrýya geçmiþken
KPD karþý saldýrý harekâtýna
karar verdi. Toparlanmýþ ve
kendine güvenini kazanmýþ olan
KPD'den, bu yanlýþ karar sonu-
cu, eser kalmadý.

1923'e gelindiðinde ülke
yeniden derin bir krize sürüklen-
di. 1 ABD dolarý 4 milyar mark
ediyor, duvarlarý banknotlarla
kaplamak duvar kâðýdý satýn
almaktan daha ucuza geliyordu.
Ýki büyük sanayi bölgesini
Fransýzlar iþgal etmiþ, Bavyera'da
ayrýlýkçý sað, Orta Almanya'da
radikal sol tehdit haline gelmiþti.
Fabrika konseyleri yeniden
kuruldu. Ýþçi denetim komiteleri
pazardaki patatesin bile fiyatýný
belirler hale geldi. Silahlý iþçi
örgütlenmeleri olan Proleter
100'ler kuruldu. Grev dalgasý
öyle yayýldý ki hükümet yetkili-
leri Fransýzlar’dan yardým iste-
mek zorunda kaldý. Bu koþullar
KPD'nin yeniden büyümesini de
saðladý. 222 bin üye, 38 ayrý gün-
lük gazete ve 5 bin fabrika kon-
seyindeki denetimiyle KPD
batýnýn en büyük komünist par-
tisi oldu. 

Sað  da yükseliyor
Ancak milliyetçi sað da 'iþgal-

ciye karþý savaþ' sloganýyla

taraftar topluyordu. Naziler
ordu, bürokrasi ve büyük ser-
mayenin de desteðiyle
Bavyera'da önemli bir güç haline
geldi. Nazi Hücum Kýtalarý
(SA'lar) terör estiriyor ve Hitler
Bavyera'yý 'büyük Berlin
yürüyüþü' yapacaðý faþist
ordunun zemini olarak görüyor-
du. Çiftçi Muhafýzlar, Gönüllüler
Gücü, Kara Reichswehr gibi çok
sayýda paramiliter örgüt kur-
muþlardý.

Kaçan  fýrsat
KPD ise yanlýþ bir politika

izleyerek milliyetçi söylemler
kullanýyordu. Örneðin Nazi
toplantýlarýna katýlýyor,
Fransýzlar’ýn öldürdüðü bir
faþisti ulusal kahraman ilan ediy-
ordu. Ancak sað terörün yükselt-
tiði kitlesel hoþnutsuzluktan fay-
dalanarak bir antifaþist gün ilan
edildi. Parti çoðunluðu ve
muhalefet buna karþý çýktý. Mart
1921'de yanlýþ zamanda alýnan
kararý tekrarlamak istemiyor-
lardý. Ancak þimdi tam zamanýy-
dý. Sadece Berlin'de, bir kýsmý
silahlý 200 bin kiþi yürümüþtü. 

KPD lideri Brandler Moskova'yý
arayýp danýþtý ve kendisine "ikti-
darý almamasý, gösterilere son
verilmesi" salýk verildi. Son tren
de kaçmýþtý. Eylül'de 100 bin kiþi-
lik silahlý Nazi kuvveti
Bavyera'da Hitler'in ve
Ludendorff'un önünde
resmigeçit yapýyordu.

Gelecek hafta:
Devrimin yenilgisinden sonra

Naziler nasýl iktidara geldi?

Avcumuzdan kaçan bir fýrsat:

Alman Devrimi

Liderlik bölünmüþ durumdaydý. Rosa iþçi sýnýfýnýn çoðunluðunun desteðini almadan ayaklanmaya kalkýþmak
istemiyor, Karl ise ayaklanmaya imza atýyordu. Her iki devrimci önder de SPD ve rejim için büyük tehdit olarak
görülüyordu ve Ocak 1919'da sosyal demokrat dipçiklerle öldürüldüler.

"Vardým,varým,
var olacaðým"

Rosa
Lüksemburg 
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Nývart  Taþçý

Yaklaþýk yarým asýr önce
biyolojik kalýtýmýn ve her
türlü metabolik sürecin
temel "aracý" olan DNA'nýn
yapýsýný keþfeden bir adam
düþünün. Ýnsanlýk tarihinin
bu çok özel anýný paylaþtýðý
meslektaþý Francis Crick,
28 Þubat 1953 günü
"Yaþamýn sýrrýný keþfettik"
dediðinde temkinliliðini
koruyan ve hata yapma
ihtimalini göz ardý
etmeyen James Watson, o
zaman sadece 25 yaþýnday-
dý. Watson ve Crick'in
ortaya attýðý çift sarmal
yapýdaki DNA modeli
News Chronicle
gazetesinde çýkan küçük
bir haber dýþýnda gazete-
lerde yer bulmamýþtý.

Elli dört yýlýn sonunda,
moleküler biyolojinin zafer
çýðlýklarý attýðý bir çaðda,
Watson ve Crick'in
kapaðýný açtýðý
Pandora'nýn Kutusu'ndan
bugün elimizde kalan,
insanlýðý özgürleþtiren ve
doðayý daha iyi anla-
mamýzý saðlayan bilgiler
yerine bir dizi yýkým ve
mahkûmiyet belgesi. Ýnsan
Genom Projesi'nin kurucu
isimlerinden olan ve
kanser araþtýrmalarý
konusunda dünya lideri
Cold Spring Harbor
Laboratuarý'nýn baþkaný
James Watson, Sunday
Times'ýn 14 Ekim tarihli
sayýsýnda yayýmlanan bir
röportajýnda 'Afrika'nýn
geleceði konusunda umut-
suz olduðunu çünkü bütün
sosyal siyasalarýn,
Afrikalýlarýn zekâsýnýn
beyazlarla eþit olduðu
esasýna dayandýrýldýðýný,

oysa deneylerin, aksini
gösterdiðini' söyledi.
"Herkesin eþit olmasýný
isterdim ama siyahlarla
çalýþmak durumunda olan-
lar bunun doðru
olmadýðýný anlýyor."

Bilim dünyasýnýn bu
sözlere verdiði tepkiyi tah-
min etmek güç deðil.
Watson'ýn yöneticilik
görevinin askýya alýndýðý
bildirildi. Ýfadelerinin,
saldýrgan, bilimsel olarak
hatalý ve talihsiz olduðu
konusunda istisnasýz
herkes fikir birliðine var-
mýþ gözüktü. Bu sözler
olsa olsa, zaten daha önce
de cinsiyetçi, homofobik ve
ýrkçý çýkýþlarýyla tanýnan 79
yaþýndaki bir ihtiyarýn
münferit ifadeleriydiç
Kimse bilimin tüm insan-
lýðý kucaklayan kutsallýðý-
na halel getiremezdi!

James Watson'ýn ifadesi
þüphesiz mantýksýz ve
ayrýmcýdýr. Öte yandan ne
bilimin ürettiði kavramlara
ne de tek tek bireylere yük-
lenmek bizi bir yere
götürmez. Bilim insan-
larýnýn maddi dünyayla
karþý karþýya kalma biçim-
imizi deðiþtirdiði
doðrudur. Fakat
bakýþýmýza bu yönelimi
kazandýrmadan evvel
bilimsel etkinlik iki
süzgeçten geçer. Ýlki
dünyaya, içinden çýktýðý
sosyal çevreden bakan,
dolayýsýyla bilim uðraþýnýn
dýþýnda kalan kimliklerinin
ve pozisyonunu etkisi
altýndaki bir insanýn
kavrayýþý ki daðýnýk ve
parçalanmýþ öznelerin
yaratýldýðý post-modern
kültürde bu kavrayýþ daha
da belirginlik kazanýr.

Diðeri ise biraz daha
makro düzeyde seyreden
bir belirlenim; bir zaman-
larýn parlak fikirler gerek-
tiren bilimsel etkinliðinin,
günümüzde egemen
ekonomik güçlerin
güdümünde ilerliyor
olmasý. 

Zekâ, ýrk veya güzellik
gibi sýnýrlarý belirsiz nitel
kavramlarý genetiðin
sayýsal olduðu söylenen
diliyle ifade edilebilir hale
getirmek için harcanan
olaðanüstü çaba; genetik
etkinin doðum anýnda ken-
dini dondurmadýðý ya da
kalýtýmýn deðiþmezlik
anlamýna gelmediðinin
kesin ve net olarak biliniy-
or olmasýna karþýn insan
genomunun ortalama bir
haritasýnýn çýkarýlmasý ve
genlerin patentlenmesi
konusuna gösterilen heves;
insan iliþkilerindeki incelik
ve karmaþýklýðýn temel
nedenlerini keþfetme
konusunda sosyal bilim-
lerin sunduðu birikimin bir
kenara itilerek cevabýn tek

bir paradigmada -üstelik
en indirgemeci olanýnda,
sosyal Darwinizm'de-
aranmasý… Ve böyle bir
arka plana sahip, objektif
ve yönetici güçlerden ayrý
olduðu iddiasýndaki bilim
dünyasýnýn en tepesinde
oturan Watson'ýn ýrkçý
naðmeleri.

Bilimin kapitalizm ve
iktidarla kurduðu iliþkiyi
göz ardý ederek, Watson'a
sadece bilimsel tespitler ve
ýrkçýlýk karþýtý bir söylem
üzerinden eleþtiri
getirmek, eylemlerin
sorumluluðunu/suçunu
bireylere/gruplara
yükleyen (ya da
Watsonýnki gibi en saf ýrkçý
yaklaþýmlarda, onlarýn
genetiðine yýðan) yak-
laþýmdan farklý olmayacak-
týr.

Bu nedenle Watson'ý yer-
den yere vuranlar kendi-
lerine þu soruyu sor-
madýkça eleþtiriler herhan-
gi bir açýlým saðlamayacak:
"Gerçekten tek ýrkçý
Watson mý?"

Tek ýrkçý Watson mý?

I
rklar arasýndaki genetik farklar,
gözlemlenebilir dýþ özelliklerin
tam bir yansýmasý deðildir. Söz
gelimi, derinin siyah veya diðer

renklerden biri olmasý, sadece tek bir
gene baðlý olarak deðiþir. Genin iki
versiyonundan biri derinin siyah
olmasýný, diðer ise diðer renkleri
saðlar. Bu fark, biyolojik yapýnýn
yaþanýlan coðrafyaya uyum gösterme-
si için ortaya çýkmýþ olan özelliklerin
haricinde kalan kan gruplarý veya

metabolik proteinler gibi baþka bazý
yapýlar söz konusu olduðunda çok
daha küçüktür. Ýnsan genetik çeþitli-
liðinin yaklaþýk %85'i ayný etnik grup-
tan herhangi iki insan arasýnda mev-
cutken son çalýþmalar, her bireyde
anne ve babadan gelen kromozom
kopyalarý üzerindeki genler arasýndaki
farklýlýk oranýnýn %44 olduðunu gös-
teriyor. Davranýþ biçimleri veya zekâ
gibi özellikler söz konusu olduðunda,
bilim, kaç genin hangi bileþenler

üzerinde ne kadar etkili olduðunu
söyleyecek verilere sahip deðil. Üste-
lik biyolojik ýrk kavramýnýn, çiftleþtik-
lerinde doðurgan döl vermeleri
mümkün olmayan ayrýk biyolojik
birimler þeklinde tanýmlandýðý
düþünülürse insanlarý sirke sinek-
lerinin üzerinde çalýþýr gibi deðer-
lendirmeye almak ve farklýlýk düzey-
lerine yüklenecek anlamý belirlemek
pek mümkün görünmüyor.

James  Watson  ve  meslektaþý  Francis  Crick

Ortodoks  troçkizmden  kopuþ
Sosyalist Ýþçi, dünyanýn 23 ülkesindeki kardeþ

gazeteleriyle birlikte Enternasyonal Sosyalizm
Akýmý'nýn bir parçasý. Antikapitalist ve savaþ karþýtý
hareket içerisinde yer alýyor, hareketin içinde
devrimci politikalarý savunuyoruz. Tüm ülkelerde
devrimci partilerin inþa edilmesi gerektiðini söyle-
yerek örgütleniyoruz. 

Bizi ayýrt eden noktalar neler? Neden sadece birer
aktivist deðiliz de DSÝP gibi partileri de inþa edi-
yoruz?

Troçkizm
1917 Ekim Devrimi, zafere ulaþmýþ ilk sosyalist

devrimdi. Dönemin devrimci sosyalistleri, savaþý
destekleyen sosyal demokrasiye karþý Ekim
Devrimi'ni savundular.  

Ancak Ekim Devrimi'nin yozlaþmasý ve stalinist
karþý-devrimle yenilgiye uðratýlmasý dünya sosyalist
hareketinin saflarýnda yeni bir bölünmeyi getirdi.
SSCB'yi ezilenlere model olarak dayatan stalinizm
ve Ekim Devrimi'nin yolunu savunan aþaðýdan
sosyalizm. Enternasyonal sosyalistler bu bölünmede
aldýklarý tutum nedeniyle Troçkist olarak
adlandýrýldýlar. Tek ülkede sosyalizmin mümkün
olmadýðý inancý, iþçi sýnýfýnýn kendi kendini kurtara-
caðý, stalinist bürokrasinin gerici iþlevi gibi
Troçki'nin temel fikirlerini sahiplenenler 4.
Enternasyonal adý altýnda örgütlendiler. 

SSCB'nin  karakteri
2. Dünya Savaþý'ndan sonra Troçki'nin perspekti-

flerinin gerçekleþmediði açýða çýktý. 
Troçki, stalinist bürokrasinin savaþtan sað çýka-

mayacaðýný yazmýþtý. Ya bir devrim ya da bir karþý
devrimle yýkýlacaktý. Bu durum 4. Enternasyonal'in
geliþmesi için muazzam fýrsatlar yaratacaktý. 

Stalinist bürokrasi yýkýlmak bir yana egemenlik
alanýna Doðu Avrupa'yý da katarak geniþledi.
Çin'de de büyüyordu. Stalinizm olaðanüstü güçlen-
miþti. Troçki'nin perspektiflerinin doðru çýkmamasý
troçkist hareketi bir iç tartýþmaya sürükledi.

O günlerde Filistinli genç bir devrimci olan Tony
Cliff, gerçekleþmeyen perspektifler karþýsýnda
büyük bir þaþkýnlýða uðramýþ, Ýngiltere'ye gelip
Doðu Avrupa üzerine kitap yazmaya baþlamýþtý.

Troçki'nin analizinin temelinde Rusya'daki rejimin
yozlaþmýþ ve artýk karþý-devrimci bir rol oynasa da
hâlâ bir iþçi devleti olduðu tespiti yatýyordu. Doðu
Avrupa'daki rejimlerin SSCB'nin bir uzantýsý hatta
kopyasý olduðu açýktý.  Ancak Rusya'da aþaðýdan,
iþçilerin kendi eylemiyle kurulan bir rejim, Doðu
Avrupa'da Kýzýl Ordu aracýlýðýyla yukarýdan oluþtu-
rulmuþtu. Ya tüm stalinist rejimler yozlaþmýþ iþçi
devletleriydi - dolayýsýyla iþçi sýnýfýnýn kendi eylemi
merkezi bir önem taþýmýyordu - ya da SSCB bir iþçi
devleti deðildi.

Cliff, Marks'ýn kapitalizm analizini temel alarak
SSCB'deki rejimin karakterini araþtýrdý. 1948 yýlýnda
yazdýðý "Rusya'da Devlet Kapitalizmi" adlý kitapta
Rusya ve Doðu Avrupa'daki rejimlerin, iþçi devleti
ya da kapitalizmden daha ileri toplumlar deðil ser-
maye birikimi ve rekabet tarafýndan belirlenen kapi-
talist toplumlar olduðunu ortaya koydu. Bürokrasi
bir sýnýf olarak kendini örgütlenmiþti ve toplumsal
zenginliðe kolektif olarak el koymaktaydý. 

Marksizmin  savunusu
4. Enternasyonal'in liderliði Troçki'nin fikirlerini

aynen savunmaya devam etti. Ortodoks troçkistlere
göre Doðu Avrupa, sonra Çin, Küba ülkeler de iþçi
devletleriydi. Kimi ortodoks troçkistler devrilmeyen
bürokrasi karþýsýnda 2. Dünya Savaþý'nýn devam
ettiðini bile iddia ettiler. Ancak Rusya'da devlet
kapitalist rejim ve uzantýsý stalinist partiler çok
güçlüydü. Sosyal demokrat reformizm de çok
güçlüydü. 4. Enternasyonal güçlü muhalifleri
karþýsýnda küçük bir çevre olmaktan öteye geçeme-
di.

Bürokratik devlet kapitalizmi teorisi ise devrimci
sosyalistlere bir çok güçlü silah veriyordu.

1) Stalinizm doðru analizi.
2) 20. yüzyýl dünyasýnýn açýklanmasý.
3) Stalinizm ve sosyal-demokrasiye karþý devrimci

bir muhalefet için teorik zemin.
4. Enternasyonal'den yollarýný ayýran Cliff ve

yoldaþlarý, Enternasyonal Sosyalizm Akýmý'ný bu
temelde inþa etmeye baþladýlar.

Enternasyonal  Sosyalizm
Akýmý  neyi  savunuyor?

TV'yi açmamla karþýma çýkan
'sabah sabah' programýnda her
sabah bir kaç kiloluk gerdanlýk-
lar, moda dergisinden fýrlamýþ
tuvaletler giyinmiþ 'sanatçýmýz'
maðdur bir kadýný programýna
konuk etmiþti. Yine yetiþ bacýlýk
yapýyordu. Kadýn nasýl aldatýl-
dýðýný anlatýyor, sanatçýmýz 'bu
aldatmak konusunda adamlar
suçlu, bunu biliyoruz ama hem-
cinslerimizin hiç mi suçu yok?
Yani komþumuza, arkadaþýmýza
o kadar çok güveniyoruz ki?'
deyiverdi.

Bir baþka kanalda yine ayný
programý açtýðýmý sanmama
neden olacak bir Show karþýma
çýktý. Kanalý açar açmaz ilk
duyduðum cümle 'her kadýn
aldatýlýyor, hep o erkekleri

suçluyoruz da bu kadýnlarýn hiç
mi suçu yok?' oldu

Bu mutlu sunucunun konuðu
olan bir diðer kadýnýn sözleri
çok eðlenceliydi; 'e caným
erkek bu nefsine hakim ola-
maz, yapar. Erkek baþtan
tehlikeli zaten. Kadýn gözü açýk
olmalý'

Tüm bu diyaloglarda nelere
rahatsýz olacaðýmý bilemedim.

Her sabah bu programlarýn
müdavimi olan bir sürü insan
var. Ýzleniyorlar iþte.

Peki bu programlarda iþlenen
konunun mütemadiyen, ikili
iliþkilerin aslýnda ne kadar
entrikalý olduðu, herkesin bir-
birinin ardýndan iþler çevirdiði,
bu yüzden hep gözü açýk olun-
masý ve kimseye güvenilmeme-

si gerektiði hakkýnda olmasý mý
rahatsýz edici? 

Hayat zor tabi sürekli
tehlikenin farkýnda olup kendi
dilini konuþandan, özgürlükten
yana olandan, savaþ iste-
meyenden, komplocu olmayan-
lardan, 'vatan vatan' diye
sayýklamayýp, 'bayrak bayrak'
diye tapýnmayanlardan korka-
caksýn o da yetmedi komþun-
dan, arkadaþýndan, Ayþe teyze
ve Mehmet amcadan da korka-
caksýn tabi.

Ya da asýl rahatsýz edici olan
erkeklerin sürekli asýlgan, sýr-
naþýk, 'nefsine hakim ola-
mayan', iradesiz vb.. canlýlar
olarak resmedilmesi. Ayný
zamanda kadýnlarýn ise varlýðý
boyunca kafasýný ailesi, erkeði

için yoran þefkat yuvasý olarak
görülmesi. 

Her TV programýnda bir an
önce yuva kurmak isteyen, bir
çocuðu olsa rahatlayacak olan
sanat camiasýndan temsilci-
lerin, günün sonunda önemli
olanýn 'aile' olduðunu anlatan
dizilerin, aile deðerlerine uygun
ürünlerin ve reklamlarýnýn bu
kadar hayatlarýmýza sokulmak
istenmesi

Sanki sürekli korkmamýzý
isteyen, korkularýmýzýn geçme-
si, sorunlarýmýzýn çözülmesi
için tek adres olarak kendisinin
devamlýlýðýný gösteren bir sis-
tem var.

Belki de asýl rahatsýz edici
olan odur?

Meltem

'Ailen mutlu, sistem mutlu'
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Ben  DICKENSON

Paul Haggis, Brian De Palma,
Robert Redford, John Cusack -
Bunlarýn arasýndaki baðlantý
nedir? Evet hepsi Hollywood'un A
listesinde yer alýyorlar. Ama baþka
bir politik iliþkileri daha var.

Önümüzdeki aylarda bir dizi
filmleri ekranlarýmýza gelecek. Bu
filmlerde savaþýn sonuçlarýný
anlatacaklar ve ABD dýþ poli-
tikalarýný eleþtirecekler.

Haggis, Elah Vadisinde'nin
yazarý ve yönetmeni. Irak'ta
savaþan oðlunu arayan bir adamý
anlatýyor.

Haggis Hollywood’daki önemli
bir azýnlýðýn savaþa karþý tutu-
munu iyi özetliyor. "Bu bizim
Amerikadaki en parlak anýmýz
deðil... Olan bitene katýlma-
malýyýz."

Cusack'ýn oynadýðý ve yönettiði
“Grace Is Gone”, karýsý askeri bir
görevde ölen bir adamýn yurtsev-
erliðinin sorgulanýþýný anlatýyor.

Bush yönetiminin Irak'ta ölen
askerleri saklamasý üzerine
konuþurken Cusack öfkeli.
"Hayatýmda gördüðüm en alçakça
politik tutumdur bu."

Rendition, Lions For Lambs
(Arslaný Kuzulara) ve Redacted
filmleri de ayný konuyu iþliyorlar,
Ortadoðu'nun savaþ bölgelerini
yansýtýyorlar.

Arslaný Kuzulara en ünlüleri.
Tom Cruise ve Meryl Streep
Afganistan'da geçen bu filmde
baþrollerde oynuyorlar.

Sonuçlar
Rendition'ýn da ilgi çekeceði açýk.

Reese Witherspoon ve Jake
Gyllenhaal insan haklarýna
Guantanamo türü bir saldýrýyý
yansýtýyor.

Bunlarý tekil olaylar olarak
görenler için Michael Moore'un

9/11'i, David O Russell'ýn Askerin
Ücreti (2004) ve Syriana'sý (2006)
yukarda saydýðýmýz filmleri
tamamlýyor.

Öyle görülüyor ki Irak'ýn iþgali,
politik aktivizme dayanan yeni bir
savaþ karþýtý sinema akýmý yarattý. 

Hareketin baþlangýcýný, film
yapýmcýsý Robert Greenwald'ýn
Los Angeles'da ünlüler için düzen-
lenen eðitiminde bulmak
mümkün. Bunun ardýndan 200
film yapýmcýsý savaþa karþý kendi
argümanlarýný hazýrladýlar ve
Birleþen Sanatçýlar adýyla
örgütlendiler.

Ed Asner, hareketi "yaþamýmýn
en ilginç ve canlý olayý" olarak
adlandýrdý. 

Bundan sonra Hollywood, 2004
yýlýnda George Bush'un yeniden
seçilmesine kadar politik konuþ-
malar ve protestolarla çalkalandý. 

Bush'un seçilmesinden sonra
oluþan hayal kýrýklýðý içinde ki
Hollywood savaþ karþýtlarý Barýþ

ve Adalet Birliði gibi daha geniþ
koalisyonlarla birlikte çalýþmaya
baþladýlar.

Barýþ ve Adalet Birliði bu sene
baþýnda Washington'da 500 bin
kiþilik bir gösteri düzenledi.
Kürsüden Sean Penn de konuþtu
ve eðer "þimdi savaþa karþý
birþeyler yapmazsak 2008 seçim-
lerinde ödenecek bir hesabýmýz
var" dedi.

Tim Robbins Aðustos ayýnda
televizyonda sunuculuk yapan Bill
Maher ile birlikte yeni muhafaza-
kar yazar Stephen Hayes'e karþý
tartýþtý ve onu ekranda adeta ezdi.
Robins düþüncesini çok net bir
biçimde ifade etti: “Bush gibi katil-
lerin küresel bir süper gücü
yönetmesine izin verilmemeli”.

Vietnam Savaþý'ný eleþtiren film-
ler savaþýn bitiminden epey sonra
1970'lerin sonunda ortaya çýktý.
Bugünkü muhalifler canlý tartýþ-
malarla yýðýnlara sesleniyorlar.

Ama elbette bugünkü eðilimi

biraz kuþkuyla ele almamak da
aptalca olur. Haggis'in filmi
sadece Irak politikalarýný ele alýy-
or. “Grace is Gone” büyük politik
olaylarý basit bir kiþisel olaya
indirgiyor. “Rendition” terörizmi
ele alýyor ama her þey beyaz bir
kadýn kahramanýn etrafýndan
dönüyor.

Þeytan
Kingdom and Hurt Locker gibi

gelecek sene gösterime girecek ve
Müslümanlarý þeytan gibi gösteren
filmler de var. 

Bu tür filmler Hollywood'un
paraya susamýþ 3 trilyon dolar
deðerindeki medya þirketleri
tarafýndan yönetildiðini gösteriy-
or. Bu þirketler için aksiyon ve
eðlence daima politikadan önce
geliyor.

Buna raðmen þimdi United
Artists gibi birlikler oluþturan
sanatçýlar baðýmsýz filmler de
yapýyorlar. Ýlle de büyük kârlara
bakmýyorlar. Savaþ karþýtý filmlere
gidenler olduðu sürece de bu tür
filmler yapýlmaya devam edecek.

Sonunda Brian De Palma'nýn
Redaction'ýna geldik. De Palma'nýn
filmi Irak'tan resimler, çok rahatsýz
edici fotoðraflar. De Palma "resim-
ler savaþý durduracak olan þeydir"
diyor. Kurgu olmasýna raðmen
sanki bir El Jezire dokümanteri
seyrediyorsunuz.

Olaylar bir Iraklý kýzýn tecavüze
uðramasý ile baþlýyor ve bir yýðýn
sivilin ölümü ile bitiyor.

Redacted için Venedik Film
Festivali'nde 5 dakika saygý
duruþu yapýldý. Sorunun tam
merkezine inmesi açýsýndan bir
örnek oluþturuyor.

Eðer hareket olmasaydý, bu
hareketin yeni savaþ karþýtý film-
lere ilgisi olmasaydý Redaction
gibi filmler hiçbir zaman ekrana
gelemezdi.

Ülke ve Özgürlük (1995),
Carla’nýn Þarkýsý (1996), Benim
Adým Joe (1998), Ekmek ve
Güller (2000), Afili Delikanlý
(2002) ve Özgürlük Rüzgarý
(2006) filmleriyle tanýdýðýmýz
Ýngiliz film yapýmcýsý Ken
Loach’ýn son filmi “Burasý Özgür
Dünya” her zamanki gibi son
derece çarpýcý.

Film iþçi sýnýfýndan gelen iki
kadýnýn göçmen iþçilere iþ bulan
bir yasadýþý örgüt oluþturmalarýný
anlatýyor.

Birçok insana iþ buluyorlar.
Patronlar paralarý onlara veriyor
onlar da iþçilere. Ne var ki sis-
temleri bir patronun iflasý ile
bozuluyor. Çok sayýda iþçi ücret-

lerini alamýyorlar.
Ýngiltere’nin ortasýnda son

derece kötü koþullarda yaþayan
göçmen iþçiler bu durumda öfke
doluyorlar.

Bu arada iki kadýndan birisinin
bir oðlu var. Dedesinin yanýnda
kalýyor. Annesini istiyor. Okulda
sorunlu. Kadýn iþçi sýnýfý deðer-
leri ile yaptýðý iþ arasýnda bocalý-
yor. Oðluna olan sorumluluðu ile
yaptýðý iþ arasýnda gidip geliyor.

Ken Loach her zamanki gibi

gerçekleri bütün çýplaklýðý ile ve
dolayýsýyla çarpýcýlýðý ile anlatý-
yor. 

Filmi bitirdiðinizde bir süre ses-
siz kalýyorsunuz. Kapitalist
dünyanýn insanlarý nasýl þekil-
lendirdiðini, sermaye birkiminin
nasýl yaþandýðýný düþünüyor-
sunuz.

Doðu Bloku ülkelerinde daha
iyi bir yaþam için ayaklanan,
Stalinist rejimleri deviren insan-
larýn piyasa kapitalizmi karþýsýn-

da nasýl yeniden çaresizliðe
düþüþünü görüyorsunuz.

Ken Loach bütün filmlerinde
ayný þeyi yapýyor. Hiç üstünü
örtmeden siyasi gerçekleri
anlatýyor. Bu nedenle kimileri
onun sinemasýný beðenmiyor.
Çünkü sinemacýlýk oyunu yap-
mýyor. Dili dolambaçlý deðil.
Derdini dolaylý anlatmýyor. Ýyi
tarafý da bu.

Çünkü o bir sosyalist ve bir
troçkist! 

Ken Loach
Burasý  Özgür

Dünya

Hollywood “teröre karþý
savaþ”a tutum alýyor

Vatandaþ
Mustafa

Rize'nin Çamlýhemþin
ilçesindeki Fýrtýna
Vadisi'ne kurulmak
istenen hidroelektrik
santrali ve ona karþý
yöre halkýnýn, hukukçu-
larýn ve çevre örgüt-
lerinin mücadelesini
konu alan belgeselin
Ýstanbul'daki galasý 15
Kasým'da Garaj istan-
bul'da gerçekleþti.

Yöre halkýnýn yanýsýra
çevre örgütünün ve
sanatçýlarýn da katýldýðý
galaya ilgi de yoðundu.  

Küresel Eylem Grubu
adýna Pelin Batu ve
KEG aktivistleri de gal-
adaydý. Sahneden 8
Aralýk mitinginin duyu-
rusu yapýlýp, bu
mitinge katýlýmýn önemi
anlatýldý. Bu arada biz
aktivistler de salonda-
kilere 8 Aralýk’ý duyu-
ran bildirilerimizi
daðýtýyorduk. 

Avukat Remzi Kaz-
maz'ýn yönettiði film
Vatandaþ Mustafa'da
Fýrtýna Vadisi'ndeki
mücadelenin zorluk-
larýný görüyoruz.
ÇED'in raporunda
santralin kurulmasý
halinde çevreye gelecek
zararlarýn bildirilme-
sine, santralin kurul-
masýnýn uygunsuz-
luðuna, oranýn bir sit
alaný olmasýna raðmen
kâr için þirketlerin ve
devletin nasýl inþaata
izin verdiðini konu
alýyordu film. Ayný Kaz
Daðlarý'nda altýn için
doðanýn katledilmesi
gibi. 

Akla ziyan bir bölüm
de vardý belgeselde.
Fýrtýna Vadisi'ndeki
santralin kurulmasýna
tepki gösteren liseliler
vadideki köprüye bir
pankart asmýþ.
Pankartta yazan sadece
"Fýrtýna Özgür Aksýn..."
imiþ; ancak nedeni
bilinmez, pankartla
ilgili soruþturma
açýlmýþ! Kaz
Daðlarý'ndaki kazýlara
tepki gösterenlerin
enerji bakaný tarafýndan
vatan haini ilan edilme-
si gibi bir durum.

Hasankeyf'de baraj
planlarý yapýlýrken,
Allinoi'nin su altýnda
kalýnmasýna göz
yumulup baraj
inþaasýnýn "bilimsel"
kurulca da onayý alýn-
mýþken, Munzur'dan
Sinop'a çevre
katliamlarý sürmek-
teyken ve nükleer enerji
temizmiþ gibi dayatýlýr-
ken 8 Aralýk mitinginin
önemi bir kez daha
ortaya çýkýyor. Kâr için
yapýlan çevre
katliamlarýna dur
demek, nükleere geçit
vermemek, Türkiye'nin
hemen Kyoto'yu imza-
lamasý için 8 Aralýk'ta
sesimizi yüksek çýkar-
mamýz gerekiyor. 
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Aþaðýdan  sosyalizm
-Kapitalist toplumda tüm

zenginliklerin yaratýcýsý iþçi
sýnýfýdýr. Yeni bir toplum,
iþçi sýnýfýnýn üretim araçlarý-
na kolektif olarak el koyup
üretimi ve daðýtýmý kontrol
etmesiyle mümkündür.

Reform  deðil,  devrim
-Ýçinde yaþadýðýmýz sis-

tem reformlarla köklü bir
þekilde deðiþtirilemez,
düzeltilemez.

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

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

-Bu sistemi sadece iþçi
sýnýfýnýn yýðýnsal eylemi
devirebilir.

-Sosyalizm için mü-cadele
dünya çapýnda bir mücade-
lenin parçasýdýr.
Sosyalistler baþka ülkelerin
iþçileri ile daima dayanýþ-
ma içindedir.

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

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

Enternasyonalizm
-Sosyalistler, bir ülkenin

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

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

-Sosyalistler bütün haklý
ulusal kurtuluþ hareketleri-
ni desteklerler.

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

Devrimci  parti
-Sosyalizmin gerçekleþe-

bilmesi için, iþçi sýnýfýnýn en
militan, en mücadeleci kes-
imi devrimci sosyalist bir
partide örgütlenmeli-dir.
Böylesi bir parti iþçi sý-
nýfýnýn yýðýnsal örgütleri ve
hareketi içindeki çalýþma
ile inþa edilebilir.

-Sosyalistler pratik içinde
diðer iþçilere reformizmin
iþçi sýnýfýnýn çýkarlarýna
aykýrý olduðunu kanýtla-
malýdýr. Bu fikirlere katýlan
herkesi devrimci bir sosyal-
ist iþçi partisinin inþasý
çalýþmasýna omuz vermeye
çaðýrýyoruz.

sosyalist  iþçi
ne  savunuyor?  

DSÝP’in
internet  sitesi

dsip.org.tr
yenilendi

DurDe  Ýzmir
ve  Dikili'de

11 Kasým'da Dikili'de
yapýlan KEG toplantýsýn-
da DurDe masasý da
açýldý ve 301’i kaldýrýn
kampanyasý için imza
toplandý. 14-15 Kasým'da
ise Ege Üniversitesi'nde
DurDe masasý açýldý, el
ilaný daðýtýldý. Ege'de
artýk her Çarþamba ve
Perþembe düzenli masa
açýlacak. 

16 Kasým'da Hrant
Dink anýsýna Kýrlangýcýn
Yuvasý adlý kýsa belgesel
film gösterildi. Bin el
ilanýnýn daðýtýldýðý gös-
terime yaklaþýk 100 kiþi
katýldý. Kýsa bir de
söyleþi yapýldý. Filme
katýlan Ýzmir Doðum
Hastanesi çalýþanlarý
ayný filmi iþyerlerinde
de göstermek istedikleri-
ni söylediler. Þimdi film
hem hastanede hem de
21 Kasým 12:30'da Ege
Üniv. Konferans
Salonu'nda yeniden gös-
terilecek.

Ýzmir, Dikili ve Afyon'un
ardýndan 1-8 Aralýk haftasý
etkinlikleri sürüyor.

12 Kasým’da  Uþak'ta 20
kiþilik bir toplantý yapýldý.
13 Kasým'da Ege Orman
Vakfý’nda, 16 Kasým'da
Konak Anadolu Lisesi'nde,
16 Kasým'da 9 Eylül
Üniversitesi'nde ve  Ege

Üniversitesi Fotoðrafçýlýk
Kulübü’nde toplantýlar
yapýldý.

8 Aralýk'ta dünya çapýnda
gösterilerin yapýlacaðý
uluslararasý eylem gününe
hazýrlýk çalýþmalarý
çerçevesinde KEG aktivist-
leri Ege'de baþka hazýrlýk
çalýþmalarý da yapacaklar.

Örneðin, 30 Kasým'da
Kaçkarlýlar Derneði'nin
düzenlediði konsere katýlýp
barkovizyon gösterisi
yapýlacak. 1 Aralýk'ta yine
Kaçkarlýlar'ýn bir etkin-
liðine katýlýnacak. 

Ege ve 9 Eylül Üniver-
siteleri'nde KEG toplan-
týlarý her Perþembe

15:30'da yapýlýyor. Ýki haf-
tadýr her gün KEG masasý
açýlmasý sonucu kampa-
nyaya ilgi giderek artýyor. 

KEG aktivistleri þimdi 2
Aralýk mitingi için Afyon,
Balýkesir, Denizli, Muðla,
Kütahya, Manisa, Dikili ve
Aliaða'dan katýlýmcýlarý
merkezileþtirmeye çalýþýyor.

OKURLARDAN

Kampanyaya Yerel
Gündem 21 aracýlýðýyla
iznini alabildiðimiz 12
lisede küresel ýsýnma
sunumlarý yapmakla
baþladýk.

Bu liselerin 6’sýnda açýk
bir þekilde 8 Aralýk'ýn
duyurusunu ve Bursa'da
yaptýðýmýz KEG kampan-
yalarýna katýlým çaðrýsý
yaptýk. 

Çýkardýðýmýz 8 Aralýk
afiþlerini tüm okullara yol-
luyoruz.

Yerel Gündem 21'de
Umut  Ýklimi  filmi göster-

ilecek ve ardýndan KEG
toplantýsý yapýlacak.

Bu toplantýnýn afiþleri de
yarýn bütün okullara
götürülüyor. 

Konak Kültür
Merkezi’nde geçen hafta
sonu yapýlan panele 50 kiþi
katýldý. Toplantýda en çok
bahsedilen konu 8 Aralýk
ve yaptýðýmýz kampan-
yalarýn önemiydi. Bu
toplantýda yeni iliþkiler de
kazanýp ileriye dönük iþler
planladýk.

Bu zamana kadar birçok
kurumla ön görüþme yap-

týk ve 8 Aralýk için destek
aldýk. 

Yeþiller, ÇGD, Doða-Der,
EMO, Zeytin-Sen, Yerel
Gündem 21 ve Toplum
Gönüllüleri kampanyaya
destek verdiler.

TMMOB, KESK, ÖDP,
Marçep, Kuþ Gözlem
Topluluðu ve Tunceliler
Derneði ile görüþülecek ve
Perþembe günü KESK'te
bir kurumlar toplantýsý
yapýlacak.

Bu toplantýda 1 Aralýk'ta
yapmayý planladýðýmýz
basýn açýklamasý ve Kadý-

köy'e gidiþ organizasyonu
konuþulacak. 

3 Aralýk'ta üniversitede
Toplum Gönüllüleri panel
izni aldýlar.

Bursa’da  8  Aralýk  çalýþmalarý

Ege 2 Aralýk’a hazýrlanýyor

Ankara Kyotoyu imzala diyor
1 Aralýk’ta Ankara’da

gerçekleþecek “Kyoto’yu
imzala! Küresel ýsýnmayý
durdurun” mitingi hazýr-
lýklarý devam ediyor.

Tüketici Dernekleri
Federasyonu mitingin
inþasý için var gücüyle
çalýþýyor.

KESK Þubeler Platformu,
Çaðdaþ Gazeteciler
Derneði, Ankara Tabip
Odasý , Çevre
Mühendisleri Odasý, Ýnþaat

Mühendisleri Odasý
mitinge desteklerini açýk-
ladý ve üyelerini atýlým için
bilgilendirmeye baþladý.

ÖDP’de 1 Aralýk’a kitlesel
katýlým çalýþtýklarýný açýk-
ladý.

Bu hafta Eðitim-Sen
aracýlýðýyla bir kaç okulda
toplantýlar gerçekleþecek.

Kýzýlay Konur Sokak’ta
stand açýlýyor. ODTÜ,
A. Ü. DTCF ve Cebeci
Kampusu, H.Ü. Beytepe

Kampusu’nde de standlar
açýlýyor.

ODTÜ ve A. Ü. Cebeci
kampusunde 26 Kasým
günü film gösterimi
yapýlacak. 27 Kasým’da
forumlar düzenlenecek. 28
Kasým’da ise iklim deðiþik-
liðini durdurun yürüyüþ-
leri gerçekleþecek.

Mitinge çaðrý yapan 20
bin bildiri daðýtýldý.

Mekan içi afiþlemeler
gerçekleþiyor.

5 bin çýkartmayla son
hafta Ankara sokaklarý
donatýlacak.

Sokak afiþleri ve Cebecili
öðrencilerin kendi 3 bin
bildirisi de yolda.

Ankara’yý susuz býrakan
Melih Gökçek’i, küresel
ýsýnmaya karþý 1 Aralýk
mitingi Ankaralýlarýn tep-
kilerini dile getirdikleri bir
kürsü olacak. 1 Aralýk’a
katýlanlar 8 Aralýk’ta
Kadýköy’de olacaklar.

DTP'ye  destek  
vermek

Bugün vereceðimiz bir
mücadelede, sonucu göz
ardý ederek hareket
etmemizin bize ve Kürt
halkýna vereceði zarar
tartýþmasýz ki büyük ola-
caktýr. Bugün DTP' in
milliyetçi insanlarýn
gözünde nasýl þekil-
lendiðini hepimiz gayet
iyi biliyoruz. "DTP PKK
demektir, PKK teörör
örgütüdür deyin…"

Bizim çýkýp da Kürt
kardeþlerimizin 20 mil-
letvekili çýkartan bir par-
tiye karþý, Türk milliyetçi-
lerinin bakýþýný göz önüne
alarak hareket etmemiz,
Kürtler’in kendi geleceði-
ni tayin haklarýna büyük
bir köstek olur diye

düþünüyorum. Bizim þu
anda tam aksine
Kürtler’in DTP konusun-
da ki kararlarýna saygý
duymamýz ve bu karar-
larýna gerekli desteði ver-
memiz gerekir. 

Hepsi bir yana Kürt mil-
liyetçiliðiyle ilgili
söylediðin þeyde baský
gören DTP' ye destek
olmasý, bu ülkedeki diðer
ezilen, milliyetçilik oyu-
nunun kurbaný olan
(Çerkezler, Lazlar,
Ermeniler vs. ) uluslarýn,
farklý renklerin bütün
taleplerini dile getirilmeli.

Berhem  Baltaþ

ASF  hazýrlýk
toplantýsý

2008 Eylül'ünde
Malmö'de toplanacak
Avrupa Sosyal
Forumu'na hazýrlýk
toplantýsý 30 Kasým, 1-2
Aralýk tarihlerinde
Ýstanbul'da gerçekleþiy-
or.

Ýlk gün çok sayýda að
toplantý yapacak. 30
kasým günü 13.00 –
15.00 saatleri arasýnda
Ýklim Deðiþikliði Aðý
toplantýsý gerçekleþecek.

ASF hazýrlýk toplan-
týsýnýn en önemli gün-
demlerinden biri Dünya
Sosyal Forumu'nun
çaðrýsýyla 26 Ocak'ta
gerçekleþecek küresel
"Baþka Bir Dünya
Mümkün" eyleminin
örgütlenmesi. 

Küresel  Adalet  ve  Barýþ
Koalisyonu:

Barýþa  bir
þans  verin!

Panel:  
Hasan Cemal, Oral

Çalýþlar, Yasemin Çon-
gar

Forum:
Adalet Aðaoðlu,

Ahmet Ümit, Berat
Günçýkan, Ercan
Karakaþ, Erdoðan
Aydýn,  Gencay Gürsoy,
Hakan Tahmaz, Kerem
Kabadayý, Leyla Ýpekçi,
Memet Ali Alabora,
Musa Çam, Nuray Mert,
Pelin Batu, Orhan
Alkaya, Oya Baydar,
Refik Durbaþ, Seydi
Fýrat, Þenol Karakaþ,
Yýldýz Ramazanoðlu,
Zeynep Tanbay...

Taksim Square Otel
Sýraselviler Cad., No: 15,
Taksim / Ýstanbul

26  Kasým  2007,
Pazartesi  18.30  -  20.30

Küreselleþme
ve  milliyetçilik
Küreselleþmenin yarat-

týðý tehditler genelkur-
may brifinglerinin bile
baþlýca konusu oldu.
Küreselleþmeye karþý mý
olmak gerek?
Ýki þeyi birbirinden ayýr-
mak zorunlu.
Dünyayý piyasa
ekonomisinin ve özel þir-

ketlerin tam egemenliðine
sokmak isteyen yeni-libe-
ral küreselleþme bir
yanda.
Diðer yanda insanlýðýn
küreselleþmesi, din, dil,
ýrk farklýlýklarý göz
etmeden birleþmesi, bol-
luk içinde özgürce yaþa-
ma olasýlýðý var.
Marks, kapitalizmin
sosyalist toplumun
maddi koþullarýný hazýr-
larken tam da bu durumu
kast ediyordu. 

Fatma  Durgun

Bize  yazýn!
Gazetemiz  hakkýnda  görüþ,  eleþtiri  ve  önerilerinizi

yazýn,  bu  köþede  yayýnlansýn...

sosyalistisci@gmail.com
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"Bu siteye eriþim
mahkeme kararý ile
engellenmiþtir".
Birkaç aydýr, dünyada-
ki en büyük sitelerden
birine girmeye
çalýþtýðýnýzda, bu yazý
ile karþýlaþýyorsunuz.
Mahkeme kararý ile
engellenen site, bir
blog sitesi. Yani,
isteyen herkesin ken-
disine kiþisel internet
günlüðü hazýrlamasý-
na olanak tanýyor.
Ayný zamanda, bu sit-
edeki yazýlým, özgür
yazýlým. Yani, kar
amacý güdülmeden
binlerce insan gönüllü
olarak bu yazýlýmý
geliþtiriyor ve isteyen
herkes de bu yazýlýmý
özgürce kullanabili-
yor. 

yasaklanan bu site
WordPress.org. Bu
sitenin altýnda onbin-
lerce blog var.
Binlerce site de bu sit-
eden edindiði yazýlýmý
kullanýyor. 

Bu sitenin altýndaki
bir tek blog yüzünden
bütün bir site, tama-
men eriþime kap-
atýlmýþ durumda. Pire
için yorgan yakmak
böyle bir þey olsa
gerek. Üstelik
WordPress'in kapatýl-
masý Türkiye'de
türünün ilk örneði
deðil. Daha önce Ekþi
Sözlük ve YouTube
benzer þekilde kap-
atýlmýþtý. 

Aslýnda gazete kap-
atýlmasýna yabancý
deðiliz. Sosyalist Ýþçi
de dahil yüzlerce süre-
li veya süresiz gazete
kapatýldý. Fakat, yasal
bir düzenleme
olmadýðý halde, site
kapatýlmasý ise yeni
bir geliþme.

Üstelik kapatýlan
site-ler, içerikleri bin-
lerce insan tarafýndan
oluþturulan ve bu
anlamýyla toplumun
sesini yansýtan siteler.
Oysa binlerce ýrkçý site
halen yayýnda. Hrant
Dink'in katili ve katilin
azmettiricisini öven
siteler hala yayýnda. 

Bilginin fikirlerin
özgürce dolaþabildiði
bir dünya için de
baþka bir dünyaya
ihtiyacýmýz var

Çöp Sepeti
Ersin TEK

Sidr kasýrgasýnýn vurdu-
ðu Bangladeþ'te üç binden
fazla insan hayatýný yitirdi.
Ölü sayýsýnýn 10 bini aþa-
bileceði söyleniyor.

900 binden fazla insan
acil yardýma muhtaç
durumda. Ülkenin 143 bin
kilometrekarelik büyük-
lüðü göz önüne alýndýðýn-
da 7 milyon kiþinin benzer
bir durumda olduðu tah-
min ediliyor.

Her yýl Muson Yaðmur-
larý sonucu sel felaketleriy-
le karþý karþýya kalan
Bangladeþ'te durum gide-
rek zorlaþýyor. Aðustos
ayýnda aþýrý yaðýþlar sonu-
cu nehirlerin taþmasýyla
meydana gelen seller sonu-
cu Asya'da 20 milyon kiþi
ölmüþ, en büyük kaybý
Bangladeþ vermiþti.

Sel sularý sonucu 5 metre-
lik dalgalar her yeri tahrip
etti.

Bangladeþ, yýlýn üçte ikisi,
üstelik iklim deðiþikliðiyle
birlikte artan yapýda yaðýþ
alýyor, ancak ülkedeki su
sorunu giderek büyüyor.
Nehirlerin taþmasý sonucu,
yer üstündeki temiz su
kirli suyla karýþmýþ durum-
da, mikroplu. 

Bangladeþ hükümeti
1980'lerin sonunda ülke

çapýnda milyonlarca
artezyen kuyusunun açýl-
masýný saðlayan yeraltý
suyundan yaralanma planý
uygulamýþtý. Ancak 64 böl-
genin 59'undaki yer altý
suyunun kabul edilebilir
sýnýrýn 50 ile 175 misli
zehir, üstelik en etkili zehir
olan arseniði içerdiði
anlaþýlarak kapatýldý. Bu

sulardan 9-12 yýl içenler
þimdi kangren, kanser gibi
ölümcül hastalýklara yaka-
landýlar. Bangladeþ halký
çok fakir, sularý kaynatacak
kömür ya da odun alacak
paralarý yok.

150 milyonla dünyada en
fazla nüfus yoðunluðuna
sahip ülkelerden biri olan
Bangladeþ'te  kiþi baþýna

düþen milli gelir 220 dolar.
Bangladeþ nüfusunun
yüzde 90'ý köylerde yaþýyor
ve tarýmla uðraþýyor. Seller
sonucu tarýmsal nüfus açlýk
tehlikesiyle de karþý
karþýya.

Ýktidardaki yeni-liberal
Bangladeþ Milliyetçi
Partisi, küçük bir azýnlýðýn
çýkarlarýný koruyor.

Bangladeþ:

Selden    5  bin  kiþi  öldü
Küresel ýsýnma yoksullarý, çocuklarý ve yaþlýlarý vuruyor

Ekonomik
faturasý

Atmosferi en fazla
kirleten ülkelerin
baþýnda gelen ABD,
doðal felaketlerin
yarattýðý yýkýma 10
yýlda 61.1 milyar dolar
harcadý.

Katrina Kasýrgasý,
31.3 milyar dolar, Rita
Kasýrgasý 4 milyar
dolar, Andrew
Kasýrgasý 2.7 milyar
dolar, Ivan Kasýrgasý
2.6 milyar dolar,
Wilma Kasýrgasý 2.2
milyar dolar, Charley
Kasýrgasý 2 milyar
dolarlýk zarar yarat-
mýþtý.

Her þey Atlantik veya
Batý Hint Okyanusu'ndaki
sularýn ýsýnmasýyla baþlý-
yor. Buharlaþan su yukarý
çýkýyor ve fýrtýna bulutlarý
oluþuyor.

Yükselen havanýn yerine
soðuk hava geliyor. Bu
arada dünyanýn dönüþün-
den kaynaklanan merkez
kaç kuvveti hava kütlesini
döndürmeye baþlýyor. 

62km/h þiddetinde artýk
tropikal fýrtýnadan söz
ediliyor. Atlantik üzerin-

den geçerken iyice þiddet-
lenerek kasýrgaya dönüþ-
mekte. 20 ila 500 km uzun-
luðundaki fýrtýna bulutlarý
merkezin etrafýnda hýzla-
narak dönmeye baþlayýnca,
sakin olan merkezde alçak
basýnç, yükselen hava
yüzünden durmadan artý-
yor ve sonunda dev bir su
kütlesini yutacak duruma
geliyor. Bu sel dalgasý nor-
mal su seviyesini altý metre
kadar aþabilir ve karalarý
suya gömebilir. 

Nükleer
santral
hani
güvenliydi?

Japonya'nin Miyagi
bölgesindeki Onagava
Nükleer Santrali'nin
üçüncü reaktörü kaza
sonucu kapatýldý.
Hidrojen seviyesindeki
artýþ sonucu durduru-
lan üçüncü reaktörden
radyasyon sýzýntýsý
gerçekleþmediði açýk-
lansa da kaza
araþtýrýlýyor.

Japonya elektrik
ihtiyacýnýn üçte birini
nükleer santrallerden
temin ediyor. Geçen
Temmuz'da gerçek-
leþen þiddetli deprem
sonucu en büyük
santral Kasivazaki-
Kariva'da yangýn çýk-
mýþ ve radyasyon
sýzýntýsý meydana
gelmiþti.

Aðustos ayýnda
Meksika'nýn Yucatan
yarýmadasýný vuran
Dean kasýrgasý ülkenin
tek nükleer santrali
Laguna Verde'de üre-
timin durmasýna yol
açmýþtý.

Isýnma  kasýrgalarý  tetikliyor
1990'dan itibaren kasýrgalarýn sayýsý arttý. 1975-1989 yýl-

larý arasýnda toplam 171 kasýrga gerçekleþirken 1990-
2007 arasýnda 300'den fazla kasýrga oluþtu. 1988'de
ABD'yi vuran Georges Kasýrgasý'nýn hýzý 153 km/saat
iken 2005'te gerçekleþen Katrina Kasýrgasý’nýn hýzý 248
km/saate ulaþtý.

Kasýrgalar  nasýl  oluþuyor?

Santraller  ýsýtýyor
Türkiye'de iþleyen ya da

yapým aþamasýnda 559
enerji santrali var. Bu
santraller 124 milyon
Megawatt/saat enerji üre-
tirken karþýlýðýnda 102
milyon ton karbondioksiti
atmosfere býraktý. Bu ener-
jinin yüzde 66.9'u fosil
yakýtlardan, yüzde 32.4'ü
hidroelektrik santral-
lerinden ve sadece yüzde

0.2'si diðer yenilenebilir
enerji (rüzgar, güneþ)  kay-
naklarýndan  elde ediliyor.

"Enerji  sektörünün  kar-
bon  salýmlarý  bütünün
yüzde  25'ini  oluþturuyor
ve  enerji  üretimi  küresel
ýsýnmaya  en  fazla  katký
yapan  sektörlerden  biri"
(Eylem için Karbon Ýzleme
Veri Bankasý – CARMA
raporundan)


