sosyalist isci

www.sosyalistisci.org
SAYI: 239

10 Temmuz 2005

2.500.000 TL - 2.5 YTL

Küresel sermayenin iki çirkin yüzü

SAVAÞA ve
YOKSULLUÐA
KARÞI KÜRESEL

DÝRENÝÞ

Dünyanýn efendileri her
gün servetlerini arttýrýyorlar. Bir avuç çokuluslu þirket
dünyanýn en yoksul milyarlarca insanýndan daha
büyük bir servete sahip. Ve
yoksul ile zengin arasýndaki
fark her geçen gün açýlýyor.
Büyük emperyalist ülkeler
dünya üzerindeki hakimiyetlerini daha da güçlendirmek

için bütün ülkeleri küresel
sermayeye sonuna kadar
açýlmaya sorluyorlar.
Buna direnenlere ise
ellerindeki devasa ordularla
saldýrýyorlar.
Irak, dünya tarihinin belki
de en büyük özelleþtirmesi.
Bu ülke önce silahsýzlandýrýldý, ardýndan iþgal
edildi ve sonra da yað-

malanmaya baþlandý.
Ancak küresel sermayeye
karþý bir de direniþ var.
Savaþa karþý bir direniþ var.
Her geçen gün büyüyen,
egemen sýnýflarý rahatsýz
eden bir direniþ.
Yeni bir dünya isteyen bu
yepyeni hareket insanlýðýn
umudu.
Harekete sizde katýlýn!
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BAÞYAZI
Egemenlere
deðil
halka saldýrý
Londra'da 7 Temmuz sabahý bir çok
merkezde, metro istasyonunda bombalar
patladý. Bu satýrlarý yazarken kaç kiþinin
öldüðü, kaç kiþinin yaralandýðý henüz kesinleþmemiþti. Ama harekette bir tahribatýn
yaþanacaðý çok açýk.
Londra gerçekten de çok kültürlü, çok kimlikli bir metropol. Daha da önemlisi Bush ve
Blair'in savaþ politikalarýna karþý mücadelenin en önde gelen politik merkezi. Daha
savaþ baþlamadan önce yüzbinlerce savaþ
karþýtý Londra sokaklarýndaydý. 15 Þubat
2003 günü, tüm dünyada milyonlarca
insanýn katýldýðý savaþ ve Bush karþýtý
eylemler arasýnda Londra'da gerçekleþen
gösterilere 2 milyon kiþi katýldý. Direnen
Irak halký, Ýsrail devletine karþý mücadele
eden Filistin halký en kitlesel dayanýþmayý
Londra'dan gördüler.
7 Temmuz'da patlayan bombalarýn
öldürdüðü ya da yaraladýðý insanlar savaþa
ve iþgale karþý olan, belki de savaþ karþýtý
eylemlere katýlan insanlardý.
Üstelik 2 Temmuz'dan beri Londra ve
Ýskoçya küreselleþme ve savaþ karþýtlarýnýn
gövde gösterisine tanýk oldu. Yüzbinlerce
insan yoksulluða ve savaaþ ayný anda karþý
çýkan gösterilerde yer aldý. Dünya G8
ülkelerinin liderlerinin ne dediðinden daha
çok yoksulluk karþýtý konsere, G8 karþýtý
gösteri ve tartýþmalara odaklandý.
Fakat Londra'da patlayan bombalar þimdi
havaný puslanmasýna neden olacak. Hiçbir
þey, Ýngiltere'deki savaþ karþýtý hareketin
etkisiyle imajý zedelenen ve itibarý düþen
Tony Blair'in iþine bu kadar yarayamazdý.
Bush'un hiçbir halka iliþkiler temsilcisi
Londra'da patlayan bombalar kadar
Bush'un politik önerilerine alýcý bulamazdý.
Bu yüzden bu eylemin anti emperyalizmle
bir ilgisi olamaz. Koru ve terör yaratarak
büyük çoðunluðun yerine kendini ikame
eden ve kitlelerin gücü yerine kendi eylemlerine dayanan tutumlar, birleþtiðinde
savaþý durdurma potansiyeline sahip olan
büyük çoðunluðun hareketten uzaklaþmasýna neden olmaktadýr. Bu ister anarþistlerin
yaptýðý 150 kiþilik çatýþmacý eylem olsun,
ister büyük bir mitingden önce Taksim'de
polisle çatýþmayý amaçlayan bir eylem olsun
isterse de Londra'da bugün, Ýstanbul ve
Ýspanya'da geçen seneki gibi bombalar patlatýlarak düzenlenen eylemler olsun fark
etmez.
Bu eylemler, dünyayý, Bush ve Blair'in
daha güvensiz bir hale getirdiði yönündeki
fikirlerimizi anlatmakta karþýmýza toz bulutuyla kaplý zorluklar çýkartsa da biz ýsrarla
ayný vurguyu yapmaya devam etmeliyiz.
Afganistan'da, Filistin'de ve Irak'ta iþgal
sürdükçe, ABD'nin "Yeni Amerikan Yüzyýlý"
programý devam ettikçe, dünyanýn bir
numaralý teröristi Bush ve onun sað kolu
Tony Blair savaþ mimarlýðýna devam ettikçe,
dünya her geçen gün daha tehlikeli bir hale
gelecek.
Çözüm ABD ve müttefiklerinin ordularýnýn
Irak’ý derhal terk etmesidir.
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Hareketin
yeni dönemeci
Roni MARGULÝES
Bu yýlýn bahar aylarýnda
tüm Avrupa'da sýnýf mücadelesinin geleceðini belirleyecek
olan bir dönüm noktasý
yaþadýk, yaþýyoruz.

Dönüm noktasý

Ýngiltere'de, 5 Mayýs genel
seçimlerinde ta 1946'dan beri
ilk kez sosyal demokrasinin
solunda bir milletvekili seçildi. Arkasýndan, Fransa'da
tüm solun bugüne dek
görülmemiþ ölçüde birleþik
olarak yürüttüðü bir kampanya sonucunda iþçi sýnýfýnýn
%93'ü ve toplumun çoðunluðu Avrupa Birliði'nin
neoliberal ve militarist
anayasasýna "Hayýr" oyu
verdi. Sonra, bu ay
Almanya'da Schröder'in
neoliberalizmine artýk teslim
olmak istemeyen bir grup
sosyal demokrat sendikacý ile
devrimcilerin birlikte kurduðu Wahlalternative adlý
siyasi oluþum Doðu
Almanya'da güçlü olan PDS
ile birleþme kararý aldý ve
sosyal demokrat partisi
SPD'nin eski lideri Oscar
Lafontaine yeni partiye
katýlacaðýný ilan etti.

Respect parlamentoda

Ýngiltere'de Sosyalist Ýþçi
Partisi (SWP) önderliðinde
solun, savaþ karþýtlarýnýn,
yükselen Ýslam düþmanlýðý
sonucunda radikalleþen
Müslüman azýnlýðýn, bazý
sendikacýlarla Tony Blair'in
partisinden ayrýlan bazý
sosyal demokratlarýn kurduðu Respect, George
Galloway'i parlamentoya
sokmanýn yaný sýra, Doðu
Londra ve Birmingham'ýn
iþçilerle azýnlýklarýn yoðun
olduðu bölgelerinde, Ýþçi
Partisi'nin geleneksel
kalelerinde %20'nin üzerinde
oy aldý. Bir milletvekili ile
birkaç bölgede %20 çok
önemli görünmeyebilir. Ama
sosyal demokrasinin 100
yýldýr iþçi sýnýfý üzerinde
boðucu bir hegemonya
sürdürdüðü Ýngiltere'de bu
sonuçlar ciddi bir siyasi
depreme yol açmaya aday.
Birincisi, Ýþçi Partisi'nin
tabanýndaki binlerce, on binlerce Tony Blair düþmaný
zaten Irak savaþýnýn baþladýðý
günden beri güvenebilecekleri, ciddi bir alternatif arýyor.
Respect, seçimlerde ciddiyetini kanýtladý. Ýkincisi, seneye
bu zaman, Respect'in Londra
ve Birmingham'da birkaç
belediyeyi ele geçirme
olasýlýðý yüksek. Ondan sonrasý ise, Ýngiltere siyasetinde
yepyeni bir dönem olacak;
iþçi sýnýfýnýn, savaþ karþýtlarýnýn, ezilenlerin sesi
duyulmaya baþlayacak.

Neoliberalizme hayýr!

Avrupa anayasasý
Türkiye'de yaygýnca sanýldýðý
gibi demokrasinin, insan
haklarýnýn anayasasý deðil.
Neoliberalizmi ve
Avrupa'nýn askeri saldýrganlýðýný yasalaþtýran bir
anayasa. Fransa'da çarpýcý
ölçüde yaygýnlýk kazanan,
etkili olan "Hayýr" kampanyasý saðcýlarla faþistlerin milliyetçi kampanyasý deðil, birleþik solun yürüttüðü ve
neoliberalizm ile militarizmi
vurgulayan bir kampanya
idi. En önemlisi, Komünist
Partisi ile Ligue Communiste
Revolutionnaire (LCR) ve
Lutte Ouvriere (LO) adlý iki
büyük troçkist parti, Sosyalist
Parti tabanýnýn yarýya yakýný,
ATTAC ve pek çok baðýmsýz
birlikte çalýþtý. Bin yerel
"Hayýr Kollektifi" kuruldu,
on binlerce anayasa toplantýsý
düzenlendi.
Sonuçta, tüm kamu yoklamalarýnýn gösterdiði gibi,
iþsizliðe, özelleþtirmeye,
sosyal harcamalarýn kesilmesine karþý olanlar kazandý.
Türkiye'nin AB'ye girmesinin
bu oylamada önemli bir konu
olduðu düþüncesi ise, bütün
dünyanýn Türkiye ile
ilgilendiðini zannedenlerin
hüsn-ü kuruntusundan
ibaret.
Fransa'daki oylamanýn iki
önemli etkisi oldu. Birincisi,
Avrupa sermayesinin planlarýna Avrupa'nýn en önemli
iki ülkesinden birinde ciddi
bir darbe vurulmuþ oldu.
Ýkincisi, birkaç yýl önce LCR
ile LO'nun cumhurbaþkanlýðý
seçimlerinde %10 almalarýyla
baþlayan sol birlik süreci dev
bir adým daha atmýþ oldu.
Þimdi, "Hayýr" kollektiflerinin kalýcýlaþtýrýlmasý, tüm
solun birlikte çalýþmasýnýn
sürdürülmesi tartýþýlýyor.

Wahlalternative

Almanya'da Schröder'in

SPD'sinin Ekim ayýnda
seçimleri kaybedeceði kesin.
Açýk ki, milyonlarca insan bir
daha neoliberal SPD'ye oy
vermek istemiyor, ama saðcý
CDU'ya da oy verecek
deðiller. Daha geçen sene bir
grup sendikacýnýn etrafýnda
kurulan Wahlalternative
eyalet seçimlerinde önce
%2,2, sonra %4.2 oy alarak
beklenmeyen bir baþarý
göstermiþti, ama genel seçimlerde pek baþarý þansý yoktu.
Eski Doðu Alman komünist
partisinin devamý olan PDS
ise Batý'da bir varlýk
gösteremiyordu.
Bu ikisinin birleþmesi,
ardýndan da SPD'den ilkeli
bir þekilde istifa ettiði için sol
sosyal demokratlar arasýnda
hâlâ büyük prestij sahibi olan
Lafontaine'in yeni partiye
katýlýmý, Ekim seçimlerinde
ciddi bir sol alternatif olacaðý
anlamýna geliyor.
Almanya'da nýspi temsil sistemi olduðu için, sonbaharda
Almanya parlamentosunda
da savaþa ve neoliberalizme
karþý sesler olacaðý hemen
hemen kesin.

Hareketin yeni
aþamasý

Bu geliþmelere Ýtalya'da
Refondazzioni Communista'nýn, Danimarka'da
Kýrmýzý-Yeþil ittifakýnýn,
Portekiz’de Sol Blok'un attýðý
adýmlarý da eklersek, açýk ki
Avrupa'da bir þeyler oluyor.
Ne oluyor? Antikapitalist
hareket, savaþ karþýtý hareket,
neoliberalizme karþý
Seattle'dan beri dalga dalga
yayýlan muhalefet hareketi
daha doðrudan siyasi bir
mecraya dökülmeye baþlýyor,
siyasi temsil araçlarý ve partiler oluþturmaya baþlýyor,
egemen sýnýflarý bizzat kendi
platformlarýnda, parlamentoda sýkýþtýrmaya baþlýyor.
Geniþ kitlelerin önündeki
seçenek artýk "neoliberalizmi

Yunanistan’da grev dalgasý
Yunanistan’da 50 bin banka iþçisi ikinci haftadýr
grevde ve Avrupa çapýndaki yeni liberal politikalara
karþý ayaklanmanýn yeni adýmý olarak Yunan iþçileri
genel greve gidiyor.

sað partiler mi uygulasýn,
sosyal demokrat partiler mi?"
olmaktan çýkýyor. Neoliberal
politikalarý, savaþ çýðýrtkanlýðýný tümüyle reddetme
olanaðý yaratýlýyor.

Parlamentodan
bize ne?

Bütün bunlar devrimcileri
ilgilendirmez diye düþünenler, parlamentodan bize ne
diyenler olabilir. Hatta
Türkiye'de olacaðý kesindir.
Doðrudur; kapitalizm parlamentoda yýkýlmaz, sosyalizm
parlamentoda kurulmaz.
Ama sosyalizm, geniþ
kitleleri kapsayan, harekete
geçiren, özlemlerine ve taleplerine ses veren partiler
yaratýlmadan da kurulamaz.
Egemen sýnýflarýn her alanda
karþýsýna çýkmadan, kendi
çözümlerini dayatmalarýný
her alanda engellemeden de
kurulamaz.
Kitlelerin siyasileþmesi, radikalleþmesi, egemen sýnýflara çeþitli alanlarda çelme
takarak kendine güven
kazanmasý, moral kazanmasý
gerçekleþmedikçe, sosyalizmden, toplumu köklü bir þekilde dönüþtürmekten söz
etmek hayalcilikten ibarettir.
Evet, parlamento sýnýrlý bir
alandýr. Tek baþýna pek bir
anlamý yoktur. Ama toplumun büyük çoðunluðu, bugün, "siyaset" deyince parlamentoyu anlar. Dolayýsýyla,
hareket bu alanda da kitlelere bir alternatif sunmalýdýr,
gücünü burada da kanýtlamalýdýr.
Avrupa'daki geliþmeler
hem hareketin yükselmeye,
güçlenmeye devam ettiðini
gösteriyor, hem solun
hareketten ders almaya
devam ettiðini, giderek daha
birleþik, daha kapsayýcý
olmayý öðrendiðini gösteriyor. Darýsý bizim baþýmýza!

Yunanistan’daki saðcý hükümet ücretleri düþürmek
istiyor ve emeklilerden kesintiler yapmaya hazýrlanýyor.
Hükümet banka ve liman iþçilerine saldýrýyor ama
bu kesimlerde grev çok güçlü. Ýþçiler 1993 grev dalgasýný hatýrlatan sloganlar atýyorlar.
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Dün Cenova
bugün Ýskoçya
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YARIN BAÞKA
BÝR DÜNYA

Dünyanýn askeri ve ekonomik
olarak en güçlü 8 ülkesinin liderleri Ýskoçya'da
Gleneagles'de toplandýlar.
Bilinen gündemlerinin iki
temel maddesi vardý:
Afrika'daki yoksulluk ve iklim
deðiþikliði. Her ikisi de
dünyanýn en önemli sorunlarýnýn önünde geliyorlar.
Ne var ki aslýnda dünyadaki
yoksulluðun, hastalýklarýn ve
her türlü baþka kötülüðün
sorumlusu olan bu 8 ülkenin
yöneticilerinin dünyanýn yoksul insanlarýna verebilecekleri
bir þey yok.
Ýskoçya'da Gleneagles'da yaptýklarý tamamen bir sahne gösterisi.
Ayný günlerde düzenlenen
Live 8 konserleri de aslýnda G8
liderlerinin sahne gösterisini
tamamlamaktan baþka birþey
deðil.
Bob Geldorf ve arkadaþlarý
Bush'la görüþtüler ve tabii ki
hiçbir sonuç alamadýlar.
Ancak Bob Geldorf ve
arkadaþlarýnýn etkinliklerine
katýlanlarla bu etjinlikleri
düzenleyen ve arkasýnda
duranlarý ayný kefeye koymak
da yanlýþ.
3.5 milyar insan Live 8 konserlerini dinledi. Yani insanlýðýn çoðunluðu. Bu insanlar g(
liderlerinin hiç bir sorunu çözemeyeceðini biliyorlar ve buna
raðmen Afrika'nýn yoksulluðu
konusunda küçük de olsa bir
tepki göstermek istiyorlar.
Ayný þekilde insanlýk iklim
deðiþikliði sorununda da çok
büyük bir tyehlike ile karþý
karþýya ve milyonlarca insan bu
konuda da duyarlýlýðýný göstermek istiyor.
Afrikalýlar ise bütünüyle farklý
bir tutum içindeler. Onlar her
düzeyde efendilerden sadaka
istemediklerini, haklarý olaný
istediklerini söylüyorlar.
Adil bir ticaret, onlardan alý-

nanlarýn geri verilmesi.
Bilindiði gibi Afrika en az 2
yüzyýldýr emperyalist ülkelerin
yaðmasý altýnda. Ýnsan gücü
köle olarak kaçýrýldý. Ham
maddeleri yaðmalandý.
Ýsyanlarý bastýrýldý. Sahip
olduklarý kurumlar daðýtýldý.
Kültürel miraslarýnýn önemli
kýsýmlarý yok edildi. Ve bütün
bunlar emperyalist ülkelerin
semirip büyümesine, güçlenmesine yaradý.
Afrika iþte bu nedenlerle
yardým deðil, hakký olaný istiyor.
G8 liderleri ise Afrika'nýn
önüne bir sadaka atarak
sorumluluklarýndan kurtulabileceklerini sanýyorlar. Üstelik
o sadakayý atarken de sayýsýz
talep ileri sürüyorlar.
Bütün o taleplerin sonucu

Hareket bütün
gücüyle sokaklarda
oluþurken bir
yandan da bu baþka
dünyanýn nasýl bir
þey olacaðýný
tartýþýyor

Afrika'nýn baþtan aþaðý küresel
sermayeye açýlmasý: Yani pazar
ekonomisine açýlmasý yani yeni
liberalizme açýlmasý.
Eðitimin, saðlýðýn paralý hale
gelmesi, tüm kamu hizmet-

lerinden kamunun çekilmesi,
herþeyin ama herþeyin
özelleþtirilmesi.
Yani kýsacasý, Afrika'nýn
yeniden yaðmalanmasý için
küresel sermayenin, çokuluslu
þirketlerin ihtiyacý olan alt
yapýnýn hazýrlanmasý.
En zenginler sadece kârlarýna
kâr katmak istiyorlar.
Küresel ýsýnmaya gelince bu
konuda ABD, Japonya ve kanada hiçbir adým atmak istemezken diðer 5'i sanki adým
atýyor görünmek istiyorlar.
Oysa durum çok vahim.
Dünya hýzla ýsýnýyor ve bu ýsýnma çok ciddi boyutlara ulaþtý.
Çok ciddi önlemler alýnmazsa
dünya yaþanamaz bir yer
haline gelebilir.
Küresel ýsýnma bütünüyle
insan yapýsý. Yani baþta fosil

Polise raðmen gösteri
Ýngiliz polisinin
bütün çabalarýna raðmen onbinlerce gösterici G8 liderlerinin
toplandýðý oteli
çevreleyen barikatlarýn önünde gösteri
yaptý.
Polis otelden kilometrelerce uzaktaki
Edinburg þehrinde
otobüsleri durdurmaya, insanlarýn otobüslere binmesini
engellemeye çalýþtý.
Çok yerde polis
göstericilere
uyarmadan saldýrdý.
Bütün bunlara raðmen 25 bin gösterici
bütün barikatlarý aþýp
G8 zirvesinin top-

landýðý Gleneagles'a
geldi.
Çevredeki küçük
þehirlerde ve
köylerde yaþayanlar
göstericileri desteklediklerini gösterirken polis aldýðý

tutumla o insanlarý
koruduðunu söylüyordu.
Zirvenin baþladýðý
gün Gleneagles'da
gösteriler yapýlýrken
Bush ile görüþmekten
gelen Bob Geldorf ve

arkadaþlarý Edinburg
kentinde bir baþka
konser daha veriyorlardý.
60 bin kiþinin
katýldýðý bu gösteride
de insanlar G8 liderlerine tepkilerini gösteriyorlardý.
Konser öncesi
konuþan Geldorf ise
bu kez pek bir
kazaným elde
edemediklerini ama
bütün bunlarýn iyi bir
baþlangýç olduðunu
söylüyordu.
Ýskoçya bir kere
daha gösterdi ki G8
nereye giderse gitsin
ona karþý olanlardan
kurtulamaz.

yakýtlar olmak üzere karbon
dioksitin aþýrý kullanýmýndan
dolayý dünya ýsýnýyor.
En büyük 8 ülke önce bu
gerçeði kabul etmeli.
Ancak açýk ki 8 devlet baþkaný
bunu kendiliklerinden kabul
edecek deðiller. Onlar dünyaya
hakim olmaya devam edebilmek için herþeyi yapabilirler.
Ýþte Afganistan savaþý, iþte
Irak. Ýþte Çeçenistan.
Ancak bütün bu ülkelerde
direniþ de var. Ayrýca
emperyalistler Afganistan ve
Irak'a saldýrýrken bir baþka
gücün doðmasýna neden oldular: Dünya savaþ karþýtý hareket
insanlýðýn bugüne kadar
gördüðü en büyük kitle
hareketi olarak ortaya çýktý ve
þimdi kapitalizm ile savaþý
baðlayan adýmlar atarak
dünyanýn her yerinde emekçi
hareketini güçlendirip ileri
çekiyor.
Dün Cenova'da G8 toplantýsýný protesto eden büyük
yýðýnlar bugün Ýskoçya'da ayný
þeyi yapýyorlar. Ve bütün bu
mücadelelerde direniþin çýðlýðý
hep ayný: Baþka bir dünya
mümkün!
Hareket bütün gücüyle sokaklarda oluþurken bir yandan da
bu baþka dünyanýn nasýl bir þey
olacaðýný tartýþýyor. Onbinlerce
insan sosyal forumlarda bir
araya gelerek hem yeni
dünyayý tartýþýyor hem de
hareketin bir sonraki eylemini,
yönelimlerini kararlaþtýrýyor.
Baþka bir dünya aslýnda hýzla
yaklaþýyor. Her eylemde, her
tartýþma platformunda onun
ayak seslerini duymak
mümkün. Bu, düzenli bir
ordunun ritmik yürüyüþ sesi
olmadýðý için kimileri yanýlýyorlar ama coþku ile kararlýlýkla
yürüyenler, mücadeleyi kararlýlýkla ama neþe içinde
tartýþarak sürdürenler geliyor.
Onlara katýlýn.
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DÜNYAYI BÝR ODADA
OTURAN 8 KÝÞÝ DEÐÝL

BÝZ DEÐÝÞTÝREBÝLÝRÝZ
Müzisyen Bob Geldorf ve
hesi kendisi kadar meþhur
arkadaþlarý tarafýndan
örütlenen Yoksulluðu
Tarihe Gömelim adlý koalisyon dünyanýn en zenginleri Ýskoçya’da toplanýrken
10 ülkede “Live 8” adlý
dev konserler düzenlediler.
Konserlere katýlým muazzamdý, televizyonlarýnýn
baþýnda seyredenler ise
toplam 3.5 milyar kiþiydi.
Yani insanlýðýn yarýdan
çoðu G8 adlý en zengin
ülkelerin liderlerinden
yoksul ülkelerin
borçlarýnýn silinmesini,
daha adil bir ticaret sistemi kurulmasýný istiyorlardý.
Live 8’in Londra’daki
sahnesinini üstünde “Bir
odada oturan 8 kiþi
dünyanýn kaderini
deðiþtirebilir” yazýyordu.

Bob Geldorf ne yaptý?
Live 8 konserlerini
düzenleyenler esas olarak
en zenginlerle en yoksullar arasýnda açýlan
farka, savaþa, Afrika’nýn
acýmasýzca talan edilmesine, yoksul ülkeler için
çoktan bir kabusa
dönüþmüþ olan borçlara
karþý bütün dünyada
duyulan öfkeyi dile
getiriyorlardý.
Ama Geldorf ve
arkadaþlarý bu öfkenin
patlamasýný deðil, sessizce
zenginlerden yardým
dilemesini saðlamaya ve
öfkeyi yatýþtýrmaya çalýþýyordu.
Live 8 konserlerine
katýlanlar ve gene ayný

koalisyon tarafýndan
düzenlenen 2 Temmuz
Edinburgh gösterisine
katýlanlarýn çok büyük
çoðunluðubelki de hayatlarýndailk defa politik bir
harekete katýlýyorlardý.

George Galloway
(Respect
milletvekili):
Blair yoksullarýn dostuymuþ, Afrika ülkelerine
yardým etmek istiyormuþ
gibi görünüyor. Ancak bu
doðru deðil. Blair
Afrika'ya yardým edemez,
çünkü o Afrika'daki yoksulluðu yaratan 8 kiþiden
biri. Çünkü Afrika'yý yoksullaþtýran kapitalizm ve
onun kurumlarýdýr.
Yoksul ülkelerin
borçlarýný silmekten ya da
azaltmaktan bahsediyorlar. Eðer biz onlarý
mecbur býrakmasaydýk,
bu ülkeler bu borçlarý hiç
almayacaklardý. Onlar
bize hiçbir þey borçlu
deðil, biz onlara
borçluyuz. Unutmayýn ki
Ýngiltere Afrika'yý iþgal
ettiðinde dünyadaki en
yoksul ülkelerden biriydi
ve zenginliðini Afrika'dan
çaldýklarý ile elde etti.
Neden sadece
Afrika'daki yoksulluktan
bahsediyorlar; neden
Latin Amerika ya da Orta
Doðu'daki yoksulluktan
bahsetmiyorlar. Çünkü
Ortadoðu ve Latin
Amerika noe-lliberalizmin
askeri ve ekonomik
saldýrýlarýna direniyor.
Ýþte cevap bu!

Hisham Ghenayem(Filistinli
Öðrenciler Birliði Sekreteri):
Bence emperyalizm açgözlü süper güçlerin daha fazla sayýda ülkeyi sömürme ve
kontrol etme isteklerinin sonucundan
baþka bir þey deðil.
Bugün Tony Blair'in ve bir çok liderin yoksul Afrika ülkelerine yardým etmek istediklerini duyuyoruz. Ancak öncelikle bu yok-

Çoðu için konsere gitmek
ve Madonna’yý, Pink
Floyd’u, U2’yi dinlemek,
G8 lidewrlerinde “lütfen
acýyýn Afrikalýlara” demek
bile ileri bir þeydi.
Ancak G8’e karþý sadece
Live 8 konserleri ya da
televizyonlarýn ve
gazetelerin göstermekten
en çok hoþlandýklarý bir
avuç Karablokcu anarþist
yoktu.

Savaþ karþýtlarý
Irak savaþýna karþý milyonlarý harekete geçirmiþ
olan Savaþý Durdurun
Koalisyonu ve o hareketten çýkan ve son seçimlerde iktidardakiÝþçi
Partisi’ne karþý baþarýlý bir
sonuç alan Respect ve
onun Ýskoçya’daki benzeri,
Ýskoçya Sosyalist Partisi’de
vardý.
Bu gruplar yoksullukla
savaþý birbirine baðlýyor
ve Live 8 konserlerine
gelenlere daha ileri bir
politik mesajý iletmeye
çalýþýyorlardý
Binlerce Respect ve
Savaþý Durdurun
Koalisyonu aktivisti 5 gðn
boyunca Ýskoçya’da büyük
yýðýnlara savaþla yoksulluðun küresel sermayenin
iki çirkin ürünü olduðunu
anlattýlar.

Eylem ve tartýþma
G8’e karþý sadece müzik
ve gösteri yoktu. Canlý,
hareketin sorunlarýný ele
alan tartýþmalar da
yapýldý. G8 Alternatifi adlý
giriþim birçok tartýþma
toplantýsý düzenledi

sulluðun nereden kaynaklandýðýna bakmak
zorundayýz. Örneðin Filistin'de bize, yýllardýr adalet ve özgürlük sözü verdiler ve
bunun önündeki en büyük engelin Arafat
olduðunu anlattýlar. Þimdi Arafat yok? Peki
nerede verdikleri sözler?
Bush demokrasiden söz ediyor ve Irak'ýn,
Ýran'ýn demokratik olmadýðýný söylüyor. O
zaman þu soruyu sormak gerekiyor: Bush
nasýl seçildi, bu mu demokrasi?
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“Yoksulluk ve savaþ
kopmaz baðlara sahip”
John Rees
(Respect Ulusal Sekreteri):
Amerika tek baþýna Irak'a girebilirdi,
ama bunu politik nedenlerden dolayý
yapmadý. Bu nedenle yanýna Ýngiltere'yi
aldý. Amerika Ýkinci Dünya Savaþý sonrasýnda hem askeri hem de ekonomik
açýdan çok güçlüydü. Bu güç, savaþtan
sonra Amerika'ya Marshall Planý ile
Avrupa ülkelerine yardým etme olanaðý
verdi. Ama bugün durum böyle deðil.
Amerika bugün askeri olarak çok güçlü,
fakat ekonomik olarak deðil. Bugün
Amerika dünyadaki üretimin sadece
yüzde 22'sini gerçekleþtiriyor.
Savaþ karþýtý hareket baþladýðý günden
itibaren Bush'u savunma durumunda
býraktý. Bugünkü savaþ karþýtý hareket
bütün dünyaya, Vietnam Savaþý'na karþý
geliþen hareketten daha hýzlý yayýldý.
Bugün savaþ karþýtý hareket kendisi ile
diðer sorunlar arasýnda kolaylýkla bað
kurmayý baþarýyor, çünkü politik olarak
çok güçlü bir hareket.

Fausto Bertinotti
(RifondazzioneÝtalya):

Sami Ramadani (Irak):
Ýþgal güçleri, eðer Irak'a hakim olmayý
baþarýrsa, hakimiyetlerini bütün
dünyaya yayabileceklerini düþünüyor.
Bu nedenle Irak'taki iþgali durdurmak
çok önemli. Eðer iþgali durdurmayý
baþarýrsak, dünyanýn geri kalanýna egemen olmalarýný engellemiþ olacaðýz.
Irak, daha büyük bir egemenlik projesinin en önemli adýmý.
Irak'taki direniþçilere destek olmak
için öncelikle söylenen yalanlarý teþhir
etmeliyiz. Iraklý direniþçilerin terörist
olduklarý ve sivilleri öldürdükleri
söyleniyor. Bu doðru deðil. Iraklý gibi
görünüp sivilleri öldürenlerin çoðu iþgal
güçleri ve bu görüntüleri Iraklý direniþçileri suçlamak için kullanýyorlar. Bunun
temel nedeni ise Irak direniþini uluslararasi kamuoyundan koparýp yalnýz
kalmasýný saðlamak. Böylece insanlarýn
Irak direniþini desteklemekten vazgeçeceklerini ve direniþçileri yenebileceklerini düþünüyorlar.

ülkelere yardým ettiklerinde
bile, aslýnda onlarýn yoksullaþmasýna neden oluyorlar.
Yoksulluk neo-lliberal poli-

Zaman ilerledikçe Irak konusunda
onlarýn yalan, bizim doðru söylediðimiz
ortaya çýkýyor. Bugüne kadar bu yalanlarýn bedeli olarak 100 binden fazla
Iraklý, 17 bin asker öldü. Bunlarýn bir kaç
katý da yaralý var.
Þimdi yalanlarýna yenilerini ekliyorlar.
Irak'ta kalmalarý gerektiðini, çünkü
Irak'tan çekilirlerse halkýn birbirini
öldüreceðini söylüyorlar. Direniþçilerin
sivilleri öldüren teröristler olduklarýný
söylüyorlar. Bunlarýn hiçbirisi doðru
deðil. Irak halký iþgal güçlerinin bir an
önce Irak'tan çekilmesini istiyor. Sivilleri
öldürenler ise direniþçiler deðil, bizzat
iþgal güçlerinin kendisi.
Eðer Bush Irak hakkýnda söylediði
yalanlarýn aynýsýný Ýran hakkýnda
söylerse, Ýran'ý da Irak'ý savunduðum
gibi sonuna kadar savunacaðým. Ama
buna gerek kalmayacak çünkü onlarý
yeneceðiz

tikalarýn sonucu. Neo-lliberal
politikalar yoksulluk ve kriz
yaratýyor.
Savaþ ve yoksulluk bir-

Bu savaþ sadece Irak'a
karþý yürütülen bir savaþ
deðil, aslýnda dünyanýn
bütün halklarýna yönelik bir
tehdit. Savaþ karþýtý hareket
hala büyümeye devam ediyor, Irak'ta ki muhalefet ve
direniþ büyümeye devam
ediyor. Amerika'da bile,
Bush'un bir an önce Irak'tan
çekilmesi gerektiðini düþünenlerin sayýsý her geçen
gün artýyor.
Dün Edinburgh'da yoksulluða karþý yürüdük.
Yoksulluðun nedeni, yoksul
ülkelerin borçlandýrýlmasý.
Zengin ülkeler yoksul

3 Temmuz Pazar günü 64 küçük, 8
büyük olmak üzere toplam 72 toplantý
gerçekleþtirildi. Bunlardan Baþka Bir
Avrupa Mümkün baþlýklý bölümde þu
konuþmacýlar vardý: Majid Al Gaood
(Higher Comitee for National Forces
Rejecting Occupation - Felluce), John
Rees (Respect Ulusal Sekreteri),
George Galloway (Respect Milletvekili),
Francisco Louca ve Ana Drago (Sol
Blok, Portekiz), Gennaro Migliore
(Rifondazzione Ýtalya), Fausto
Bertinotte (Avrupa Sol Partisi Baþkaný),
LCR'dan bir konuþmacý. Colin Fox (SSP,
Ýskoçya Sosyalist Partisi)
Konuþmacýlarýn hepsi özet olarak þu
noktalardan bahsettiler:
a) Savaþ karþýtý hareket baþladýðý
günden beri dünyada çok büyük bir
etkiye sahip oldu, kiteleleri sokaða
döktü, bir kuþaðý deðiþtirdi ve
Avrupa'da solun önünü açtý.
b) Yeni Avrupa Solu geleneksel politikalarý ve geleneksel politika yapma
biçimini reddediyor. Avrupa Solu'nun

Lindsey German ( Savaþý
Durdurun Koalisyonu):

Alternatif
Toplantýlardan
özetler
gücü buradan geliyor. Bugün Avrupa
solu sosyal adalet temelinde
demokrasi için mücadele ediyor.
Avrupa solu savaþ karþýtý hareket
üzerinden yükselmeli ve sosyal adalet
talebinin ve ezilenlerin platformu
olmalý.
c) Fransa'daki Avrupa Anayasasý'na
hayýr oylarý aslýnda kapitalizme karþý
verilmiþ sol oylardý. Özelleþtirmelere,
askeri harcamalara karþý verilmiþ
oylardý.
d) Sadece yoksulluðu deðil, kapitalizmi tarih yapmalýyýz. Avrupa'da yeni bir
sol inþa etmeliyiz. Yeni tarih biziz.
e) Yeni bir sol yaratmak için

birine doðrudan ve ayrýlmaz
biçimde baðlý. Bu baðýn adý
kapitalist küreselleþmedir.
Bugün kapitalizme karþý
mücadele etmeden yoksulluða karþý mücadele edilemez.
Avrupa Anayasasý ile
ABD'nin dünyaya tek baþýna
hakim olma projesi arasýnda
aslýnda bir fark yok.
Fransa'daki hayýr oylarý milliyetçi oylar deðil, bu oylar
solcu ve anti-kkapitalist oylar.
Bugün daha güçlü olduðumuzu söylememizi saðlayacak iki olay var; bir tanesi
Fransa ve Hollanda'daki
hayýr oylarý, diðeri ise dün
Edinburgh'da gerçekleþmiþ
olan gösteri. Baþka bir
Avrupa mümkün.

demokrasiyi geniþletmek için mücadele
etmeli, sosyal adalet ve karar alma
süreçlerine katýlým talep etmeliyiz.
f) Ýngiltere'de Respect kitle hareketinin üzerinden yükseldi ve öyle kalacak.
Bu toplantýlarýn ardýndan Stop The
War Coalition (Savaþý Durdurun
Koalisyonu) tarafýndan Naming The
Dead isimli bir eylem düzenlendi.
Akþam üzeri saat 18.00'de
Edinburgh'un merkezinde toplanarak
Calton tepesine yürüdük (Bütün
Edinburgh'u ayaklarýnýzýn altýna seren
muhteþem bir manzarasý vardý). Eyleme
yaklaþýk 2.000 kiþi katýldý. Calton
tepesinde Hailis Gulliani (Carlo
Gulliani'nin annesi), Walden Bello,
Kate Hudson (CND Baþkaný) gibi isimler
ve bir okul öðrencisi, emekli bir asker
gibi insanlar tarafindan Irak'ta ölen
insanlarýn isimleri okundu. (Bu arada
Yýldýz ve ben bunu Türkiye'de de yapmalýyýz diye düþündük.)
Arife ve Yýldýz

Göstericilerin çoðu Yoksulluðu Tarihe Gömelim
inisiyatifinin önderliðinin
bütün çabalarýna raðmen
yoksulluk ile Irak savaþý
arasýnda net bir iliþki kuruyorlardý.
Oxford’dan klise tarafýndan örgütlenmiþ bir otobüsle Edinburg’a gelen
Jane “savaþ ve her gün 30
bin çocuðun yoksulluktan
dolayý ölmesi arasýnda
kopmaz baðlar var” diyordu ve ekliyordu “bu nedenle bugün yoksulluða
karþý yürürken Savaþý
Durdurun Koalisyonu’nun pankartýný taþýyorum.”
Chester þehrinden bir
öðretmen olan Peter “Ýnsanlarýn ihtiyaçlarýný zenginlerin isteklerinin önüne geçirmedikçe daha adil
bir dünya olamaz” diyordu. Peter devamla “bugün
güzel olan þeylerden birisi

çok sayýda örgütün dövizlerinin olmasý” dedi.
Londra’nýn siyah mahallesi Brixton’dan Barbara
“Ýnsanlar bugünün tek konulu olmasýný istemiyorlar. Biz sadece yoksulluk
için deðil, savaþ, çevre,
nükleer enerji ve mültecilerin politik haklarý için de
mücadele etmek istioruz”
diyordu.
Bir baþka gösterici ise
“Bütün bunlar bu gösteriyi çok önemli hale getiriyor. Ama daha sonra da bu
konularda mücadeleye
devam etmeliyiz” diye
ekledi.
Leicester’den Collin “bu
gösteriyi Gordon Brown
(Ýngiltere Maliye Bakaný)
ve Tony Blair’in kendilerine mâl etmeye çalýþmalarýna kýzýyorum. Bu
bir fotoðraf çektirme fýrsatý deðil” diyordu.

Yeni dünya düzenine karþý
2 Temmuz Cumartesi
günü dev bir beyaz çizgi
Edinburg sokaklarýnda
yürüyordu. 400 bin kiþi
Meadws adlý parktan
çýkýyor, uzun bir yol
yürüyor ve tekrar parka
dönüyordu.
Ýlk yola çýkanlar tekrar
parka cardýklarýnda daha
yüzbinlerce insan yola
çýkmamýþtý bile ve hala
yeni insanlar geliyordu.
Binlerce insan ise çimenlere oturmuþ, naklen
yayýnlanan Live 8 konserlerini dinliyordu.
Bir taraftan da sürekli
olarak katýlýmýn arttýðý
ilan ediliyordu: 100 bin,
150 bin, 250 bin...
Göstericiler arasýnda
liseli gençler de, emekliler
de, siyahlar da, beyazlar
da vardý.
Gösteriyi örgütleyenler
herkesten beyazlar
giymelerini istemiþti ve
çoðunluk öyle yapmýþtý.
Birçok gösterici kendi
sloganýný t-shirtün üzer-

ine yazmýþtý: “borçlar
silinsin”, “Savaþma,
Yoksulluða Karþý
Mücadele Et” veya “iklim
Kaosuna Son” gibi.
Gösteriye yüzlerce
sendika, kampanya ve
parti katýlýyordu. Hepsi
kendi panlartlarýný hazýrlamýþtý. En çok Savaþý
Durdurun Koalisyonu
pankartý ve dövizi vardý.
Çoðunluk Yoksulluðu
Tarihe Gömelim koalisyonunun taleplerine
baðlýydý ama çok sayýda
insanýn daha ileri talepleri
vardý ve G8‘e karþý
kýzgýnlýk çok açýktý.
Resmi platformda insan
haklarý savunucusu
Bianca Jagger en çok desteði aldý. IMF’yi ve Dünya Bankasýný eleþtirdi.
Gösteriye katýlanlarýn
çoðu hayatlarýnda ilk kez
bir yürüyüþe katýlýyorlardý.
G8 için Ýngiltere’de son
yapýlan gösteriye 70 bin
kiþi katýlmýþtý!
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YOKSULLUÐUN
ve SAVAÞIN
EFENDÝLERÝ

S

avaþa Durdurun
Koalisyonu’nun
yöneticilerinden
Linsdey German küresel sistem ve savaþ üzerine
yazdý.
Geçen hafta ABD
Temsilciler Meclisi
Afganistan ve Irak savaþý
için 45 milyar dolar daha
ayýrdý. Böylece bugüne
kadar bu savaþlara ayrýlan
para 300 milyar dolarý aþtý
ki bu dünyanýn en büyük
ekonomik ve askeri güçleri
için bile çok büyük bir
miktar.
Parasýz saðlýk hizmeti
saðlayamayan, yoksullara
verilen gýda yardýmýný
kesen bir ülkenin baþkaný
ülkenin gelirinin büyük bir
kýsmýný savaþa ve iþgale
ayýrýyor.
2003 yýlýnda Irak savaþýna
harcanacak para ABD’deki
her aile için 1.514 dolar
ediyordu. Bu, ortalama bir
ailenin gelirinin %4’üydü.
Ayný para Irak’lý aileler
için harcansaydý her Iraklý
aileye 6.745 dolar düþüyordu. Kaç Iraklý bu tercihi
yapardý bilmiyoruz ama
þunu biliyoruz ki
Amerikalýlarýn ve
Iraklýlarýn çoðunluðu
paranýn savaþa deðil
barýþcý bir biçimde çok
daha iyi amaçlar için harcanmasýný tercih ederdi.
Son günlerde Ýngiliz
uçaklarý sözüm ona kendi
etkinlik alanlarýolan
Basra’dan yüzlerce kilometre uzakta Irak’ý bombalýyorlar. Böylesi olgulardan
hiç bahsedilmiyor.
Erich Maria Remarque’ýn
Birinci Dünya Savaþý üzerine yazdýðý ünlü romanýnýn
baþlýðý gibi: Batý
Cephesinde Yeni Bir Þey
Yok.
Bugün, büyük çoðunluðu
ile savaþý desteklemiþ olan
basýn ve politikacýlar
Irak’da olup bitenleri

gazetelerde iç sayfalarda
küçük bir yer ayýrmaya
çalýþýyorlar.
Ama durum hiç de küçük
bir sütuna sýðacak gibi
deðil.
“Bazý hükümetler itiraz
etse de iþgal baþladýðýndan
beri 100 binin üzerinde
sivil Iraklý öldü. Ýtiraz eden
hükümetlerin ileri sürebilecekleri bir baþka rakam da
yok!
Tabii bu hükümetler
kendi ölülerini sayýyorlar.
Þimdiye kadar 88 Ýngiliz,
1.700 Amerikalý asker
ölmüþ. 1.700 ölü oldukça
çok ve ancak Vietnam
savaþýnýn ilk dönemi ile
kýyaslanabilir. Ayrýca iþgal
güçleri çok miktarda yaralý
veriyorlar.
Sivil Iraklýlara Abu Garip
hapishanesinde Ýngiliz ve
Amerikalý askerler tarafýndan yapýlan iþkenceler ve
aþaðýlama, Amerika ve
Ýngiltere’nin nasýl bir iþgalci-sömürgeci hava içinde
olduðunu iyi gösteriyor.
Su ve elektrik gibi temel
ihtiyaçlarýn hala yetersiz

oluþu, insanlarýn korktuklarý içi sokaða çýkmamaya
çalýþmalarý npormal iþ hayatýný ve eðitimi hala ciddi
bir biçimde etkiliyor ve
bütün bunlar iþgalcilerin
Iraklýlarýn yaþamlarýný
düzelttikleri palavrasýný
açýða çýkarýyor.
Ýþ baþýnda bir hükümet
olmasýna raðmen Irak
bugün hala ekonomik ve
askeri olarak iþgalciler
tarafýndan yönetiliyor.
Ýþgalciler Felluce’deki
katlima ve bir çok baþka
yerdeki aðýr saldýrýlara raðmen direniþi bitiremiyorlar. ABD þimdi direniþin
kimi kesimleri ile
görüþtüðünü itiraf etti. Bu,
direniþin “terörist” olarak
adlandýrýlamayacaðýný gösteriyor.
Ýngiltere ve Amerika’da
bugün giderek daha fazla
insan Tony Blair ve
Bush’un Blair’in iddia
ettiði gibi samimi ama yanlýþ bir biçimde Irak’ta kitle
imha silahlarý olduðu için
savaþa girdiðine deðil, ta
2003’de bu iki ülkenin

Irak’a saldýrmak için
anlaþtýðýna inanýyor.
Blair hükümeti herhalükârda saldýrmaya
hazýr olduðunu o vakit
ifade etmiþ. Blair’in yakýnlarýndan sýzan haberlere
göre Ýngiltere bu tutumunu
esas olarak Amerika’da
savaþ karþýtý bir hareket
geliþmesin ve Bush
yeniden kazansýn diye
alýyor.
George Galloway’in
Mayýs ayýnda bir ABD senato komitesinin önüne
çýkarak hakkýndaki iddialarý çürütmesi ve ABD
yönetimini eleþtirmesi
ABD’de þok dalgalarý
yarattý.
Eskiden savaþý
eleþtirmekte çok tutuk olan
bazý Demokrat senatörler
þimdi savaþa karþý daha
eleþtirel bir tutum almaya
baþladýlar.
ABD Kongresi üyesi John
Conyers Galloway’in öne
sürdüðü sorulara cevap
verilmesini istiyor.
Kongre üyesi Maxine
Waters “parttimizin savaþ

konusundaki sessizliðini
bozmasýný ve savaþa karþý
tutum almasýný daha fazla
bekleyemeyiz” diyerek
Temsilciler Meclisi’nde
yeni bir grup kuruyor.
Tamamen haklý. Mayýs
ayý baþýnda yayýnlanan bir
kamuoyu araþtýrmasý
%57’nin savaþý gereksiz
bulduðunu ortaya koyuyor. % 56 ise savaþýn “kötü”
ya da “çok kötü” gittiðini
düþünüyor. Þubat’tan bu
yana bu büyük bir
deðiþim.
Ýngiltere’de savaþ Blair
hükümeti için hala bir
kabus. Seçimlerde 1 milyon oy kaybetti. Respect’in
ve diðer savaþ karþýtý adaylarýn baþarýsý ile karþýlaþtý.
Tony Blair giderek
popülaritesini hýzla yitiriyor.
Ama Blair Fransýz devriminde önce ki Bourbon
kraliyet ailesi gibi. Hiçbir
þey öðrenmiyor ve hiçbir
þeyi unutmuyor.
Bütün kartlarýný yeniliberalizme yatýrýyor,
kuruduðu üçüncü
hükümet tepeden týrnaða
Ýþçi Partisi tabanýnýn tepkisini topluyor.
Þimdi Blair Ýskoçya’da
Gleneagles’da savaþ
suçlusu arkadaþý Bush’u ve
dünyanýn diðer en zengin
ülkelerinin liderlerinin G8
zirvesine ev sahipliði
yapýyor. Bu toplantý ile
Blair insanlarýn Afrika’nýn
yoksulluðuna duyduklarý
endiþeleri fotojenik tutumlarla gidermeye çalýþýyor.
Bu olayda ssavaþtan, hiç
deðilse G8 liderlerinin
sorumluluðunu taþýdýklarý
emperyalist savaþlardan
hiç bahsedilmiyor.
Dolayýsýyla Irak’ýn savaþ
ve ambargo sonucu
düþürüldüðü korkunç yoksulluktan ve Afganistan’ýn
“kurtarýlmasýndan” dört
yýl sonra dahi içinde
olduðu derin yoksulluktan
bu zewngin ülkelerin liderleri hiç bahsetmiyorlar.

Borçlarýn silinmesinden
bahsederken geçen Kasým
ayýnda seçimlerden hemen
önce Irak’ýn 30 milyar
dolardan fazla olan borcunun, özelleþtirmelerin
önünü açmak ve küresel
sermayenin yatýrýmlarýný
teþvik etmek için silinmesinden hiç bahsetmeyelim.
Irak savaþýnýn ve ardýndan iþgalininn mimarý Paul
Wolfowitz’in þimdi de
dünyanýn en yoksul halklarýna ekonomik terör
uygulamasý için Dünya
Bankasý’nýn baþýna geçirilmesinden de hiç bahsetmeyelim.
Cumartesi günkü gösteriyi düzenleyen
Yoksulluðu Tarihe
Gömelim adlý gevþek koalisyon da Savaþý Durdur
Koalisyonu’nu dýþlamaya
çalýþýrken ayný sessizliði
paylaþtý.
Bunun nedeni olarak
Savaþý Durdur
Koalisyonu’nun
Yoksulluðu Tarihe
Gömelim örgü-tlenmesinin
görüntüsünü bozacaðý ve
eyleme katýlmasý halinde
çok büyükolduðu için
herþeye egemen olacaðý
korkusu yattýðý ileri
sürüldü.
Bugüne kadar 11 ulusal
gösteri düzenlemiþ olan
Ýngiltere’nin en kitlesel
hareketinin katýlýmýný
engellemeye çalýþmak
dünyaya savaþý ve yoksulkluðu getiren hükümete
karþý çýkmamayý kabul
etmektir.
Bu programý desteklediðini söyleyen Ýngiltere
Maliye Bakaný Brown bir
kaç ay önce Afrika’ya yaptýðý bir gezide Ýngiltere’nin
eski imparatorluk için özür
dileyecek hiçbir nedeni
olmadýðýný söylemiþti.
Yoksulluðu Tarihe
Gömelim’in tutumundaki
tehlikeli yan gösterilerinin
G8’in politikalarýnýn bir
eleþtirisi olmaktan çýkýp
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destekçisi haline gelmesidir.

Demokrasi
savaþýn bütün bu iþlerle
bir ilgisi olmadýðýný
söyleyenler öyle olmasýný
istiyorlar, umud ediyorlar
ama gerçeklerden kaçamazlar. Bize yoksulluðu,
özelleþtirmeleri, zenginlerle yoksullar arasýndaki
farkýn büyümesini ve
pazarýn herþeye hakim
hale gelmesinin nedeni
olan politikalar bize ayný
zamanda savaþý getiriyor.
Hakim sýnýflarýmýzýn bize
önerdiði ve barýþý ve refahý
getireceðini söyledikleri
demokrasi vizyonu pazar
ekonomisine mutlak
uyumu dayatýyor.
Ne var ki bu politik
anlayýþýn hakim olabilmesi
ancak savaþla mümkün.
Yeni pazarlar için artan
rekabet ekonomik küresel
hakimiyetin yaný sýra
giderek daha fazla askeri
hakimiyeti getiriyor.
Irak savaþýna harcanan
paranýn üçte birinin
Bush’un kampanyasýna
mali destek veren
Halliburton gibi þirketlere
gitmekte olmasý ise
hikayenin sadece küçük bir
kýsmý.
Bütün süreç mümkünse
ikna yoluyla, deðilse þiddet
kullanarak yeni pazarlarý
açmak.
Ancak bu süre. içinde
þimdi bütün dünyaya
yayýlan bir muhalefet
yarattýlar. Beþ yýl önce
Seattle’da gösteri yapanlar
þimdi emperyalizmi ve
devletten gelen diðer
tehditleri de protesto
etmek, onlara karþý da gösteri yapmak zorunda.
Küresel sermayenin
deðiþik temsilcilerine karþý
mücadele edenler arasýndaki iliþkiler giderek
geliþip artýyor.

H

intli yazar ve aktivist
Arundhati Roy
Haziran sonunda
Ýstanbul’da toplanan
Irak Dünya Mahkemesi’nde
de konuþtu.
Bu, Irak Dünya
Mahkemesi’nin sonuç oturumu. Bu son oturumun
ABD’nin 2003 Mart ayýndaki iþgalden önce hava
üslerini kullanarak Irak’ý
bombaladýðý ve Irak
savunmasýný yok ettiði
Türkiye’de olmasý özellikle
önemli. ABD politik dostu
olarak gördüðü Türk
hükümetinin desteðinin
devam etmesini istiyor.
Bunlar Türk halkýnýn
yoðun muhalefetine raðmen oluyor. Jürinin
sözcüsü olarak Türkiye
hükümeti gibi Hindistan
hükümetinin de kendisini
ABD’nin ekonomik alanda
ve savaþ konusunda
saðlam bir müttefiki haline
getirmek istediðini söylemek istiyorum.
Irak Dünya
Mahkemesi’nin Brüksel ve
New York’taki önceki oturumlarýndaki ifadeler
Irak’ta olan bitenleri yakýndan izlemeye çalýþan bizlerin bile bu ülkede olan
korkunç olaylarýn ancak
çok küçük bir kýsmýnýn
farkýnda olduðumuzu
ortaya çýkardý.

incelenecek, yasallýðý, uluslararasý kurumlarýn rolleri,
ve igalde rol alan en önemli þirketlerin, basýnýn, ve
seyreltimiþ uranyum içeren
silahlarýn, napalmýn,
misket bombalarýnýn ve
diðer silahlarýn etkilerini,
iþkenceyi ve iþkencenin
meþru hale getirilmesini ve
savaþýn çevre üzerindeki
etkilerini, Arap hükümetlerinin Irak’ýn iþgalindeki
rollerini ve Irak’ýn iþgalinin
Filistin’in iþgali ilew iliþkisini araþtýrmak ve ortaya
çýkarmak için buradayýz.
Bu mahkeme kayýtlarý
düzeltmek için giriþilen bir
çaba. Savaþýn tarihini
muzafferler açýsýndan deðil
de geçici olarak, geçici
kelimesini tekrarlamak
istiyorum, yenilenler
açýsýndan belegeleme
çabasýdýr.
Tanýk ifadeleri baþlamadan önce bu mahkeme
üzerine söylenen bazý
þeylere çok açýkça deðinmek istiyorum.
Bu iddialardan birisi bu
mahkemenin tek taraflý
olmasý. Sadece bir tarafýn
görüþlerini temsil etmesi.
Savunmasýz bir yargýlama
olduðu. Ve sonucun önceden belli olduðu.
Bu bakýþ bu zor dünyada

ABD hükümetinin, ABD
baþkaný George Bush ve
Ýngiltere baþbakaný Tony
Blair’in baþýný çektiði
sözüm ona koalisyonun
görüþlerinin temsil
edilmediði sonucunu öne
sürüyor. Irak Dünya
Mahkemesi’nin onlarýn
savaþý baþlatýrken ki argümanlarýnýn farkýnda
olmadýðýný ön görüyor.
Eðer çok uluslu medya
þirketlerinin, askeri birliklere yerleþtirilmiþ gazeteciliðin olduðu bir çaðda herhangi biri bunu söyleyebiliyorsa biz gerçekten o
zaman tam bir ironi çaðýnda yaþýyoruz, komedinin
gereksiz hale geldiði çünkü
yaþamýnm kendisinin
komedi olduðu bir çaðda
yaþýyoruz demektir.
Önce kategorik olarak
þunu söyliyeyim. Bu
mahkeme bir savunmadýr.
Kendisi bir direniþ
biçimidir. Tarihin en
alçakça sürdürülen, uluslararasý kurumlarýn bir
ülkeyi önce silahsýzlandýrmak için zorla kullanýldýðý
ve sonra saldýrý baþladýðýnda kenera çekilip tarih
boyunca bir savaþta hiç
kullanýlmadýk ölçüde çok
silahýn kullanýlmasýný
seyrettiði bir savaþýn kur-

banýnýn savunmasýný
yapýyoruz.
Ýkinci olarak bu
mahkeme hiç bir biçimda
Saddam Hüseyin’in savunmasý deðildir. Irak’ýn daha
sonra yaþadýðý trajediyi
aydýnlatma çabasý onun
Iraklýlara, Kürtlere, Ýranlý
ve Kuveytlilere karþý
iþlediði suçlarý ortadan
kaldýrmaz.
Ancak, Saddam Hüseyin
bu suçlarý iþlerken ABD
hükümetlerinin onu maddi
olarak ve politik olarak
desteklediðini unutmayalým. Kürtlere gaz bombasý
atarken ABD hükümeti
silahlanmasý için ona mali
yardým yapýyor ve sessizce
kenarda duruyordu.
Þu anda konuþurken bile
Saddam Hüseyin bir savaþ
suçlusu olarak yargýlanýyor. Ama onun iktidara
getirenlerden ne haber?
Kim onu silahlandýrdý?
Kim onu destekledi? Ve þu
anda kim onu yargýlayarak
kendisini tamamen temize
çýkarmaya çalýþýyor?
Ve ABD’nin bölgedeki
diðer yaptýklarýna ne
demeli.

Kanýtlar
Burada çok olaðanüstü
insanlar toplandý.

Tanýk ifadeler
Bu mahkemedeki jüri
ABD ve müttefikleri için
basit bir suçlu ya da suçlu
deðil kararý almak için
burada deðil. Biz ABD
iþgalinin sayýsýz alanlardaki delillerini incelemek ve
bbunalrýn arkasýndaki nedneleri saptamak için buradayýz. Bütün bu deliller
aslýnda bilinçli bir biçimde
gözlerden saklanmaya
çalýþýlýyor.
Savaþýn bütün yanlarý

Küresel BAK Irak Dünya Mahkemesi’ne yoðun bir destek verdi. Bir ay boyunca çeþitli yerlerde standlar açýldý, basýn açýklamalarý yapýldý. Yoðun bildiri ve broþür daðýtýldý. Sanatçý
Mehmet Ali Alabora ve Mor ve Ötesi müzik grubu bu çalýþmalara doðrudan katýldý.
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Muazzam bir þiddetle
sürdürülen karþý propandaya raðmen kararlýlýkla
çalýþarak Irak’ýn iþgaline
karþý direniþde yer alamak
isteyenler için çok önemli
malzemeleri, belgeleri bir
araya getirdiler.
Amerika, Ýngiltere, Ýtalya,
Avustralya ve diþðer yerlerdeki savaþmak istemeyen, bir dizi yalan için
canlarýný vermek ya da
baþkalarýnýn canlarýný
almak istemeyen askerlerin
elinde bir silah olmalý.
Gazetecilerin, yazarlarýn,
þairlerin, þarkýcýlarýn,
öðretmenlerin, su
tesisatçýlarýnýn, taksi, þoförlerinin, oto tamircilerinin,
ressamlarýn, avukatlarýn,
direniþde yer almak
isteyen herkesin elinde bir
silah olmalý.
Bu mahkemede bir araya
getirilen deliller mesela
ABD’nin kararlarýný tanýmadýðý Uluslararasý Ceza
Mahkemesi’nde George
Bush, Tony Blair, John
Howard, Silvio Berlusconi
ve bu savaþta yer alan ve
þimdi kâr elde eden bütün
diðer hükümet
memurlarýný, ordu generallerini, þirket yöneticilerini
savaþ suçlusu olarak
yargýlamak için kullanýlmalý.
Irak’a saldýrý hepimize bir
saldýrýdýr. Namusumuza,
bilincimize, insanlýðýmýza
ve geleceðimize saldýrýdýr.
Irak Dünya
Mahkemesi’nin yargýlamasýnýn uluslararasý
yasalara adayanmadýðýnýn
farkýndayýz.
Irak Dünya Mahkemesi
dünyanýn dört bir yanýndaki, Irak’da insanlarýn
katledilmesini, aþaðýlanmasýný, bir kenarda durup
seyretmek istemeyen milyonlarca insanýn bilincine
güvenmektedir.
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Kürt sorunu,

çatýþma ortamý ve aydýnlarýn imzasý…
Geçtiðimiz ay, onlarca aydýnýn
imzaladýðý bir metin basýna ve
kamuoyuna duyuruldu.
Basýndan yoðun bir ilgi gören
metinde þunlar yazýyordu:

hakký savunduðu için kapatýlmaya çalýþýlýyor.
Dönem dönem Abdullah
Öcalan üzerinde aylar süren
tecrit politikalarý uygulandý.
Bölgede savaþ halinden olaðan
hale geçiþ tedrici bir biçimde
yaþanmaya baþlansa da Kürt
hareketinin barýþ sürecini
yaygýnlaþtýrmasýnýn önü bir dizi
dinamiðin etkilemesiyle siyasal
olarak açýlamadý.
Devletin savaþ isteyen kanadý,
milliyetçiliðin yarattýðý etki,
solun yanlýþ tutumlarý, CHP’nin
muhafazakar devletçiliði ve
nihayet Kürt hareketinin kendi
yanlýþlarý bu sürecin yavaþ
yavaþ týkanmasýna neden oldu.

“Biz aþaðýda imzasý bulunanlar
“Son günlerde yoðunlaþan
çatýþma ortamýndan derin
kaygý duyuyoruz.
“Sadece geçen ay 50’ye yakýn
insanýmýzý yitirdik.
“15 yýl süren ve 30 bini aþkýn
insanýmýzýn kaybýna yol açan,
taraflarca “düþük yoðunluklu
çatýþma” veya “kirli savaþ”
olarak adlandýrýlan dönemin
acýlarý, milyonlarca insanýmýzý
derinden yaraladý.
“Artýk insanlarýmýz ölmesin,
barýþ içinde ve adil bir yaþam
sürelim.
“PKK’nýn silahlý eylemlere
derhal ve önkoþulsuz son vermesini istiyoruz.
“Hükümetin, kalýcý barýþýn
saðlanmasý ve herkesin
demokratik toplumsal hayata
katýlabilmesi için gerekli yasal
düzenlemeleri gerçekleþtirmesini talep ediyoruz.”
Bu metin önemli bir eksiklik
taþýyor. Kürt hareketinden kesin
bir talepte bulunurken,
hükümete ayný kesinlikle
seslenmiyor. PKK’ye kati bir
biçimde çaðrý yaparken
hükümetten yasal düzenleme
yapmasý çaðrýsýnda bulunuyor.
Ýmza metni bu yüzden, imza
verenlerin niyetinin ötesinde
yanlýþ anlamaya uygun bir politik içeriðe sahip. Sanki çatýþma
ortamýnýn sorumlusu Kürt
hareketiymiþ gibi, “PKK silahlý
eylemlere derhal ve önkoþulsuz
son ver”diðinde çatýþma ortamý
sona erecekmiþ izlenimi yaratýyor.

Barýþ süreci…
PKK lideri Abdullah Öcalan
Kenya’da yakalandýðýnda o
döneme kadar zaman zaman
dile getirdiði barýþ talebini daha
kesin bir strateji olarak ifade
etmeye baþladý.
Binlerce insanýn yaþamýný
yitirdiði bir savaþýn ilelebet
sürmesini bekleyen sol örgütler,

Yeniden çatýþma ve
aydýnlarýn bildirisi

ezilenlerin lehine sonuçlanacak pratik arabuluculuk
giriþimlerini desteklemek sorunun toptan çözümünde
atýlacak önemli bir ilk adým olabilir
bu barýþ çaðrýsýný, “döneklik”,
“ihanet” gibi suçlamalarla
deðerlendirse de Abdullah
Öcalan özellikle yargýlandýðý
mahkemede yaptýðý savunmayla daha fazla kan akýtýlmasýna
izin verilmemesi gerektiðini
açýkladý.
Bu açýklamanýn gereði olarak
da saldýrýlar durdu, gerillalarýn
ezici çoðunluðu sýnýr dýþýna
çýktý. Barýþ süreci baþladý…
Barýþ sürecinin samimi bir
adým olduðunu kanýtlama
çabasýnýn ürünü olarak, çeþitli
gruplar halinde gerillalar
Türkiye’ye gelerek cezaevlerine
girdiler.
Kürt hareketi barýþ için bir dizi
adým daha attý. Kürt hareketinin
merkezlerinden “Demokratik
Türkiye”, “Birlikte yaþam” for-

mülleri üretilmeye çalýþýldý.
Kürtler ayrýlmak istemediklerini, kimliklerinin, dillerinin ve
siyasal varlýklarýnýn tanýnmasýna baðlý olarak geliþecek
demokratik bir yapýlanma
içinde Türklerle birlikte yaþamak istediklerini daha yüksek
sesle anlatmaya baþladýlar. Bu
dönem boyunca barýþ en çok
kullanýlan, en çok atýlan slogan
haline geldi.

Devletin tutumu
Kürt hareketinin barýþ
sürecinde ýsrar etmesi, tersi
düþünülse ve bazý çevrelerce
devlete teslimiyet olarak
görülse de, devleti zora soktu.
Savaþmaya göre örgütlenmiþ,
savaþ alýþkanlýklarýyla þekillen-

miþ ve savaþtan çýkar ve statüko
elde ederek yaþamýný sürdürmüþ olan bir dizi güç kýsa bir
süre ne yapacaðýný bilemez hale
geldi. Bu güçler barýþ sürecine
en baþýndan beri karþý çýksalar
ve “Öcalan’ýn idamý” talebini
yüksek sesle dile getirseler de
idamýn kaldýrýlmasý toplumsal
gerginliðin önemli ölçüde azalmasýna neden oldu.
Fakat tüm barýþ sürecinde
devletin attýðý hemen hemen tek
adým, idamýn kaldýrýlmasý oldu.
Kürt hareketi genel af ve siyaset
yapma hakký talep ederken
devlet piþmanlýk yasasýný çýkarttý.
Anadilde eðitim talebine yanýt,
tv’den uyduruk yayýnlar yapmakla sýnýrlanýrken Eðitim-Sen
gibi kitlesel bir örgütlenme bu

2003 yýlýnýn sonlarýndan
itibaren Kürt hareketi “ateþkesi”
bozacaðýný duyurmaya baþladý.
Sonuç olarak aydýnlarýn kendilerini hýzla refleks göstermek
durumunda bulduklarý, “düþük
yoðunluklu savaþ öncesi” bir
duruma geldik.
Yeniden þehit cenazeleri, milliyetçi gösteriler, gerilla
cenazelerine saldýrý ve kitle gösterilerinde ölümler yaþanmaya
baþlandý.
Aydýnlar bildirisi, bu
dönemde, Kürt hareketinin
bütün düzeylerince de ifade
edildiði gibi, eksiklikleri
barýndýrsa da, desteklenmesi
gereken bir pratik sürecin baþlamasýna yardýmcý olabilir. Kürt
hareketi esas olarak çatýþma
deðil barýþ talebinin muhatap
bulmasýný istemektedir.
Aydýnlarýn giriþimi bu barýþ
talebinin daha yüksek sesle çýkmasý için atýlan bir adým olarak
görülebilir.
Çatýþma ortamýnýn toplumu
hýzla peþinden sürükleyebileceði tehlikeli uçlarý iþaret etmesi
açýsýndan da bu giriþim bir
uyarý görevini yerine getirebilir.
Sosyalistler arabulucu deðil,
ezilenlerle birlikte taraftýrlar.
Ama ezilenlerin lehine
sonuçlanacak pratik arabuluculuk giriþimlerini desteklemek
sorunun toptan çözümünde
atýlacak önemli bir ilk adým olabilir.

Emperyalizm Afganistan’ý mahvediyor

Çok kýsa bir süre önce kurulan G8’e Hayýr Ýnisiyatifi 2 hafta süren bir kampanyanýn sonucunda
Ýstanbul’da Taksim gezi Park’ta basýnýn yoðun ilgi gösterdiði bir basýn açýklamasý düzenledi. .
Ýki hafta boyunca 8 sayfalýk bir broþürden 1.000 adet daðýtýldý.
16 Temmuz günü Karakedi’de (Büyükparmakkapý Sk, Hayat Apt, Kat:4 Ýstiklal Caddesi,
Beyoðlu) Ýskoçya’dan gelecek aktivistlerin katýlacaðý bir toplantý yapýlacak.

Irak’ta ABD saldýrýlarý hergün devam
ederken Afganistan’da da çatýþmalar
giderek yoðunlaþýyor. Son olarak
birhavadan bombalama sonucu 17 köylü
öldü.
Direniþçiler daha çok Afganistan’ýn
güneyinde ve doðusunda aktifler.
Çatýþmalar Afganistan!ýn “kuratrýlmasýndan” 3 yýl sonra ve Karzai’nin kukla
hükümetinin “seçilmesinden” bir yýl sonra
iyice yoðunlaþtý.
Afganistan’dan yeni dönen Elaheh
Rostami Povey “kýrsal alanda yaþayanlarýn yüzde99’unun, þehirlerde yaþayanlarýn ise yüzde 69’unun suyu yok” diyor
ve ekliyor: “her sekiz çocuktan biri pis

sudan dolayý öküyor.”
“Baþkent Kabilve diðer kentlerde
yaþayanlarýn günde sadece bir kaç saat
elektrikleri oluyor.”
“Bütün yabancý kurumlarýn kendi elektrik jeneratörleri ve su kaynaklarý var. Bu
kurumlar ABD askerleri tarafýndan
korunuyor.”
“Afganistan’da bugün insanlarýn ortalama ömrü 44. Her 30 dakikada bir bir
kadýn gebelikten doðan sorunlardan
dolayý ölüyor.”
Bütün bunlar yoksulluðu tarih yapabileceklerini iddia eden G8 ülkelerinin iþgali
altýnda gerçekleþiyor.
Afganistan’da Türk askerleri de var.
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AKP nasýl bir partidir?
Þenol KARAKAÞ
3 Kasým 2002 genel
seçimlerinde sandýkta
gerçek bir patlama
yaþayan ve 28 Mart 2004
yerel seçimlerinde
belediye yönetimlerinin
ezici bir çoðunluðunu
kazanan AKP'nin karakteri konusunda esaslý bir
kafa karýþýklýðý hala sürüyor. Bu kafa karýþýklýðý
AKP'nin politikalarýna
karþý iþçi sýnýfýnýn muhalefetini zaafa uðratýyor.
Muhalefetin dikkatini
kelimenin tam anlamýyla
abuk sabuk sorunlara
odaklayan AKP'ye dair en
önemli yanýlsama, bu partinin þeriatçý olduðu
yönündeki propaganda.
Bu tür propaganda bir
yandan toplumda paranoya yaratýlmasýna neden
olurken diðer yandan da
AKP'nin gerçek
saldýrýlarýný görmezden
geliyor. Sarýklý, cüppeli
karanlýk güçlerden söz
edenler, yapay bir düþman
yaratarak kravatlý
saldýrýlarýn gerçek boyutlarýna karþý elimizi kolumuzu baðlamaya çalýþýyorlar. 4 Temmuz tarihli
Cumhuriyet gazetesinin
baþyazýsý þöyle bitiyor:
"Seçmenlerin dörtte
birinin oyuyla Meclis'in
üçte ikisini ele geçirmiþ bir
parti (hele takýyyeci
olduðuna iliþkin kuþkuyu
sýrtýnda taþýyorsa) 'dinci
siyasal iktidar-laik devlet'
çatýþmasýný gündeme
getirmekten kaçýnmalýdýr.
Ama bir ihtimal daha
var...
Yoksa AKP Hükümeti
ardýndaki karanlýk Ýslamcý
güçlere mecbur mudur?
Kendisini dönüþü
olmayan bir yola girmek
ve yürümek zorunda mý
hissediyor?"
Zaman zaman buna benzer paranoyak suçlamalar
AKP'ye karþý soldan ve
saðdan yöneltiliyor.
AKP'li erkek milletvekillerinin eþlerinin baþörtüsü,
baþbakanýn karýsýnýn
modadan ne kadar az
anladýðý ve Türk
kamuoyunu uluslararasý
kamuoyunun gözünde
Ýslami giyimiyle rencide
ettiði ve bunlarýn arkasýnda "karanlýk" þeriatçý güçlerin parmaðý olduðu fikri,
egemen sýnýfýn iþine
gelebilir ama iþçi sýnýfýnýn
iþine kesinlikle gelmez.
Sorun Erbakan'ýn yarattýðý imajdan kaynaklanýyor diyebiliriz ama bu yaklaþým da Refah Partisi'nin
(bugünkü Saadet Partisi)
þeriatçý, karanlýk güçlerin
partisi olduðu dogmatik
yaklaþýmýný güçlendirir.
Çünkü, Erbakan’ýn da
geleneksel %3-%6 arasýndaki oy oranlarýný aþýp,
%20'lere varan bir kitle
desteðini arkasýna ala-

Sol ise hala Emine
Erdoðan'ýn
baþörtüsü ile
uðraþýyor. Egemen
sýnýfa bu muhalefet
anlayýþý kadar iyi bir
hizmette bulunmak
zor olsa gerek

bilmesinin nedeni þeriatçý
propagandasý deðil, Adil
Düzen programýydý. Yani
islami hareket, bu düzenin
adil olmadýðýný soldan ve
sosyal demokrasiden çok
daha baþarýlý bir kapsam
ve yaygýnlýkta anlattýðý
için yoksul kitleler açýsýndan bir umut olarak
görüldü.
Ne var ki ölü kuþaklarýn
mirasýnýn yaþayanlarýn
zihninde yarattýðý
karabasanlar dýþýnda
Erbakan'la Tayyip
Erdoðan, Refah Partisi ile
AKP arasýnda hiçbir benzerlik bulunmuyor.
Refah Partisi geleneksel
olarak þeriatçý tabana
hitap etmiþ ve küçük sermaye-nin, taþra sermayesinin, Müslüman sermayenin sözcülüðünü
üstlenmiþtir. 1990'larýn
baþýndan, özellikle 1994
yerel seçimlerin-de
Ankara ve Ýstanbul
belediyelerinin yönetimlerini kazandýðý dönemden, 1997 yýlýndaki 28
Þubat muhtýrasýna kadarki
dönemde Refah Partisi'nin
büyük sermayede panik
yaratmasýnýn nedeni de
buydu. Refah Partisi
gerçekten de yoksullar
adýna refah ve adalet
deðil, taþra sermayesi için,
daha küçük olan sermaye
grup-larý için, büyük sermayenin su baþlarýný tutmasý nedeniyle geniþleme,
yoðun sermaye birikimi
yapabilme uluslar arasý
sermaye ile bütünleþebilme olanaðý bulamayan
küçük sermaye için büyük
sermayeden adalet
isteðinin siyasi sözcüsüydü.
AKP'nin ise bütün bunlarla hiçbir ilgisi yok.

Erdoðan, Abdullah Gül,
Abdüllatif Þener gibi isimler Erbakan'dan koptuklarý, ilk Abant toplantýlarýný yaptýklarý günden
beri, büyük sermayenin
temsilciliðine aday olmuþtur.
Büyük sermaye sadece
kan emiciliði ve küresel
sermayenin en büyük
odaklarýyla bütünleþme
isteðiyle deðil, burnu
büyüklüðüyle de tanýmlanýr. Her önüne çýkanýn
"ben büyük sermayenin
partisiyim" demesine bizzat büyük sermaye fazla
aldýrmaz. Gerçekten
büyük sermayenin has
partisi olmanýn yolu
büyük ama yoksul çoðunluðun desteðini almaktan
geçer. Milyonlarýn kitlesel
partisi olmaktan geçer.
Tayyip Erdoðan'ýn partisi
bunu baþarabildiði için
büyük sermayenin partisidir. AKP'nin iktidara
giden yolu ve büyük sermayenin güvenini kazanmasýna giden yol haritasý
bir dizi etkenin bir araya
gelmesiyle açýldý. Birincisi,
Tayyip Erdoðan'ýn baþýna
gelenler. Erdoðan derin
devletle ve silahlý
kuvvetlerle itiþtiði için
(itiþmek istediðinden
deðil, onu itiþmek zorunda býraktýklarý için), þiir
okudu diye cezaevine
girip çýktýðý için, bugüne
kadar Ýstanbul sermayesini temsil etmemiþ (edememiþ) olduðu ve ister
istemez "muhalif" bir kimlik kazanmýþ olduðu için,
geniþ yoksul kitlelerin
desteðini kazanabilmiþtir.
AKP'yi öne çýkartan ikinci etken ise selefi olan
DSP-MHP-ANAP

hükümeti döneminde
yaþanan krizin yarattýðý
öfke ve bunalým ortamýdýr.
2001 Þubat krizi sadece
iktidardaki koalis-yonun
üç parçasýný da seçimlerde
sandýða gömmekle
kalmadý, milyonlarca
insanda oluþan belirsizlik,
güvensizlik duygusunu ve
yolsuzluklardan duyulan
hoþnutsuzluk toplumda
güçlü bir deðiþim isteði
yarattý. Yoksullardaki
deðiþim isteði ve öfke
sandýkta AKP'yi iktidara
taþýyarak ifade edilmiþ
oldu.
AKP yoksullarýn desteðini alan ama büyük sermayenin programýný
uygulayacaðýna yemin
etmiþ olan kadrolarýn partisidir. Bunu belki de en
iyi anlayan büyük sermaye. Turgut Özal'ýn
baþbakanlýktan cumhurbaþkanlýðýna geçtiði günden beri doðru dürüst bir
hükümet bulamayan, her
an devrilmeye aday koalisyon hükümetleriyle bir
türlü kendi programýný
uygulayamayan, siyasi ve
ekonomik istikrarsýzlýktan
kurtulamayan büyük sermaye, ta 1980'lerin
baþlarýndan beri ilk kez
parlamentoda rahat bir
çoðunluðu olan, güçlü ve
egemen sýnýfýn her isteðini
hayata geçiren bir
hükümet buldu. AKP'nin
Müslümanlýkla, Ýslam'la,
dinle, ahretle hiçbir iliþkisi
yok. AKP bugün egemen
sýnýfýn 20 yýldýr arayýp da
bulamadýðý, büyük sermayenin çýkarlarýný eksiksiz
bir þekilde temsil eden
parti konumunda.
Laiklik elden gidiyor
korkusu, þeriat paranoyasý

iþte bu gerçekleri, AKP'nin
sýnýf düþmaný karakterini
gizlemekten baþka bir iþe
yaramýyor. AKP'ye karþý
laiklik temelinde
statükoyu savunarak, laik
devleti savunarak yapýlan
muhalefet, aslýnda
muhalefet yapmamak
anlamýna geliyor. Bu
arada Erdoðan büyük sermayenin 20 yýldýr uygulamak istediði ama bölünmüþlüðü nedeniyle uygulayamadýðý emek düþmaný
neo liberal programý pervasýz bir biçimde hayata
geçiriyor. Türk Telekom 2
yýllýk kârý bedeline taksitle
satýlýyor, Seydiþehir,
SEKA, Ereðli Demir Çelik,
Tüpraþ özelleþtiriliyor.
Eðitim-Sen kapatýlmak
isteniyor, denizcilik iþletmeleri belediyeye
devredilerek özelleþtiriliyor. Bu arada 4 kiþiden
birisi iþsiz yaþamak zorunda býrakýlýyor. Kamu
çalýþanlarýna utanç
seviyesinde zam yapýlýyor.
Tayyip Erdoðan hakkýný
arayan iþçilere her defasýnda posta atýyor, azarlýyor.
Saðlýk sistemi özelleþtiriliyor, Ýncirlik Üssü ABD'nin
tam kullanýmýna açýlýyor,
Baþbakan yeni pazarlýklar
yapmak için Ýsrail'i ziyaret
ediyor.
Sol ise hala Emine
Erdoðan'ýn baþörtüsü ile
uðraþýyor. Egemen sýnýfa
bu muhalefet anlayýþý
kadar iyi bir hizmette
bulunmak zor olsa gerek:
hükümetin her yaptýðýný
bir laiklik-Ýslam toz bulutu
ardýna saklamak, uygulanan siyasetlerin gerçek
niteliðini gözlerden saklýyor - yani egemen sýnýfýn
iþine yarýyor.
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Yeni bir
alternatif
ihtiyacý
Dünyanýn her yanýnda sol
bir hava esiyor. Kimileri
bunun tam farkýnda deðiller
ama son 10 yýldýr sol çeþitli
ülkelerde ileri adýmlar atýyor.
1995'den beri iþçi hareketi
hamle halinde. 10 yýldýr
sayýsýz ülkede genel grevler
oldu. Bunlarýn bir kýsmý son
derece güçlü ve etkiliydi.
Bir dizi ayaklanma yaþandý.
Ýlk ve en etkililerinden birisi
Endonezya'da yaþandý.
Onlarca yýllýk diktatörlük
yýðýn hareketi ile yýkýldý.
Latin Amerika'da son yýllarda ayaklanmalar bir gelenek
haline geldi. Ýlki Arjantin
ayaklanmasýydý, son olarak
Bolivya ayaklanmasýný
bugünlerde yaþýyoruz.
Bazý ülkelerde ise halk
hareketleri askeri darbe giriþimlerini durdurdu. Darbe
yapmak generaller için eskisi
kadar kolay deðil.
Bütün bunlara bir de
1999'un son aylarýndan bu
yana yükselen antikapitalist
hareketi ve Irak savaþý
öncesinde yükselen ve dünya
tarihinin en büyük kitle
eylemlerini gerçekleþtiren
savaþ karþýtý hareketi de
eklemek gerekir.
Ve þimdi bambaþka bir
geliþme ile karþý karþýyayýz.
Fransa ve Hollanda'da AB
anayasasý soldan hayýr kampanyalarý ile reddedilirken
aslýnda oylanan küresel sermayenin yeni liberal politikalarý oldu. Ýþçiler bu ülkelerde yeni liberalizme karþý
olduklarýný ilan ettiler ve
küresel sermayeye aðýr bir
darbe vurdular.
Ýtalya, Portekiz, Danimarka,
Ýngiltere ve Almanya'da ise
yeni antikapitalist sol partiler
kuruluyor. Bu partiler ilk
katýldýklarý seçimlerde
geleneksel sola, sosyal
demokrasiye karþý ciddi alternatif olduklarýný gösteriyorlar. Ýlk adýmlarda elde edilen
baþarýlarýn devamý kesinlikle
gelecek.
Türkiye'de de Latin Amerika
ve Avrupa'da yaþanan
geliþmelerin yaþanmamasý
için hiç bir neden yok. Eðer
bir neden varsa o da geleneksel solun tutuculuðu, sekterliði.
Ýçinde olunan dönemde
hareketi savunmak,
hareketin inþasý için seferber
olmak gerekiyor.
Bugün Türkiye'de hiç bir sol
örgüt kendi baþýna herhangi
bir baþarý elde edemez.
Alternatif olamaz. Ancak
solun çeþitli örgütlerinin yan
yana gelmesi de bir baþarý
saðlamaz. Böylesi bir adým
yeni aktivist kuþaðýný dýþarýda býrakýr.
Oysa geleceðin inþasý bu
yeni aktivist kuþakla
mümkün olacak.
Gençleri ve kadýnlarý öne
çýkaran, sokakta, kampanyalarda, mücadele içinde
inþa olan bir yeni sol alternatif mümkün ve görev onu
inþa etmek için çalýþmaktýr.
Yeni bir alternatif mümkün!

10z sosyalist iþçiz sayý: 239
Tolga ÞÝRÝN
Geçtiðimiz hafta Erzurum Atatürk
Üniversitesi ve Marmara Üniversitesinde, baþýnda türban bulunan,
yaþlarý yaklaþýk 60 civarýnda olan
kadýn veliler çocuklarýnýn mezuniyet
törenlerine alýnmadýlar. Çünkü baþlarýnda türban/baþörtüsü bulunuyordu. Bu Türkiye açýsýndan, 28 Þubat sürecinden bugüne kadar oldukça alýþýldýk bir durum. Toplumu
iþçi patron arasý dikey bölünmeden
ziyade laik þeriatçý biçiminde bir
yatay bölünmeye zorlayan bu
anlayýþ, özünde emek/sermaye
çeliþkisinin üstünü ötmeye çalýþmaktan baþka bir þey yapmýyor.
Tüm dünyada da 11 Eylül'den bu
yana, benzer biçimde küresel bir 28
Þubat, Bush ve çetesi eliyle uygulanýyor. Kyoto protokolünü imzalamayarak tabiatý tahrip eden, neoliberal saldýrýlarýn ekonomik altyapýsýný saðlayan, silahlanma çýlgýnlýðýnýn ve özelleþtirme harekatlarýnýn "güncel" sorumlularý, yaptýðý
katliamlarý yaratýlan bir sahte düþmanla meþrulaþtýrmaya çalýþan
baþta yeni muhafazakar bir þahin
kanattýr.
Bunlara karþý öfkemiz net. Ama
Türkiye’deki izdüþümünde bir yanýlgý var. Ordu ilericidir, antiemperyalisttir, güvenilirdir vs.
Ama þu sorularý sorarak bu yanýlgýlarý netleþtirmeye çalýþalým:
Neo liberal saldýrýya karþý duran
Eðitim-Sen'in kapatýlmasý emrini
yargýya kim verdi? Anadil yasaðýnýn
kurumsal destekçisi kim? En ufak
bir özgürlükçü açýlýma düþmanca
tavýr takýnan kim? "Bayrak
krizi"nden sonra ilk kýþkýrtýcý
þovenist açýklamayý yapan kim?
Vicdanen silah almayý reddeden
bireylere karþý iþkencelerin sorumlusu kim? Dünyada büyük bir istisna olarak aleni biçimde hem militer
bir kurum hem de büyük bir sermaye gücü (OYAK) olan kim? Ermeni katliamý tartýþmalarýný sansürleyen kim? 10 yýlda bir toplumun
üstüne karabasan gibi çöken ve

Yapay gündem: Türban

hala elleri kollarýný sallayarak
gezenler kim?
Bütün bu sorularýn cevabýný
sanýrým bulmak zor olmayacaktýr.
Bu küçük açýklamadan sonra türban meselesine dönelim.

Temel Hak ve Özgürlükler
Burjuva anayasalarýna göre herkes
din ve vicdan özgürlüðüne sahiptir.
Ýsteyen istediði þeye inanýr, istemezse de inanmaz. Ve bu þahsi
özgürlük ancak kamu yararýna ve
amacýna uygun biçimde sýnýrlandýrýlabilir. Eðitim hakký da her yurttaþa tanýnan bir haktýr. Üniversitelerde eðitim gören bazý yurttaþlar
artýk eðitim göremiyor, yani eðitim
hakký elinden alýnýyor, çünkü onlarýn türbaný var. Yani geniþ bir kitlenin hem Türkiye'de hem de dünyada inanma/inanmama özgürlüðü ve
eðitim alma özgürlüðü kýsýtlandý.

"Siyasal olan her þey
kötüdür"

Genelkurmay'ýn yaptýðý suç duyurusuyla,
tüzüðünde anadilde eðitim hakkýný
savunduðu için hakkýnda kapatma davasý
açýlan ve Yargýtay'ca kapanmasý onanan
Eðitim-Sen, 3 Temmuz günü Ankara'da
toplanarak tüzük deðiþikliði kararý aldý.
Buna göre o madde tüzükten çýkarýlacak,
böylece, kapatma gerekçesi ortadan kalktýðý için, sendika kapanmaktan kurtulacak.
Aladdin Dinçer'in konuþmasýna göre de
karar AÝHM'ne taþýnacak ve nasýlsa
bozma kararý çýkacaðý için madde tekrar
tüzüðe konulabilecek.
Sendika bürokratlarýnýn kafasý hiç
deðiþmiyor. Kapatma davasýna karþý, o da
son dönemde, birkaç küçük çaplý eylem
ve basýn açýklamasý dýþýnda hiçbir þey
yapmayýp topu AÝHM'ne atýyorlar. AB
düþçüleri mücadelenin anahtarýný hala
AB'de görüyor.
Öte yandan bir grup keskin solcu da
"sendika kapanýrsa kapansýn, gidip kilidi
kýrmasýný biliriz, hattýmýzý savunmaktan
vazgeçmeyelim" havasýndalar. Þimdiden
pek çok istifa baþladý. Sadece Eðitim-Sen
deðil, tüm KESK kan kaybediyor. Üstelik
bu uzun zamandan beri böyle. KESK'in
elinde yetkili sendika neredeyse kalmadý.
Çünkü KESK yöneticileri hala eski solcu
kafalarýyla davranýyor.
Örgütlenmeyi tabana yaymak gerektiðini,
sorunlarý kendilerinin deðil tabanlarýndaki
emekçilerin mücadelesinin çözeceðini
anlamadýkça, sendikalar devletin kapatmasýna gerek kalmadan, birer birer
kendiliðinden kapanacak. Ya da bir avuç
kadro solcunun kendini tatmin tekkelerine
dönecek.
Zaten þimdiden buna yakýn bir halde.

Türban siyasi bir simgeymiþ. Bu
yüzden karþý çýkýyorlarmýþ. Ben kiþisel olarak türban takmýyorum, bir
kadýna zorla türban taktýrýlmasýna
da karþýyým. Ama bunun yanýnda
türban taktýðý için baský altýnda tutulan, ayrýmcýlýða uðrayan, potansiyel terörist muamelesi gören ezilenlerin yanýndayým.
Bir þeye siyasal olduðu için karþý
çýkmak tam da 12 Eylül zihniyetinin
ürünü: "Apolitik tutumlar iyidir, politik olan her þey kötüdür"
Bir fikre karþý çýkýlmasý kadar
doðal bir þey yoktur ama o fikrin
siyasi olmasýndan dolayý karþý çýkmak fikri, ordunun zihniyeti. Bu
özgürlükleri kýsýtlarken amacýmýz
demokrasiyi korumak diyorlar. E, ne
de olsa þeriat demokrasiye düþman.
Ýyi de, her hangi bir kiþinin türban
takmasý nasýl olur da þeriat tehlikesi yaratabilir. Yahut kime karþý kimi
koruyorlar? Biz bu anlayýþý 28 Þubat’tan sonra yerel, 11 Eylül'den bu
yana küresel biçimde daha þiddetli
görüyoruz. Adil olmayan düzene
karþý adil düzeni anlatanlar arkalarý-

na geniþ bir kitle desteðini alabiliyor. Bu þeriat tehdidi deðildir. Yarýna dair arayýþ içinde olan kitleler
alternatifsiz kaldýkça, kötünün iyisine gayrý ihtiyari destek veriyor.

Beraber yürürken kazanmak
Sosyalistler dinin ne anlama geldiðini bilirler. Din, bir umut ve mücadele sahibi olmayan ezilenler açýsýndan, yaþadýðý acýlarý unutabilmek için bir afyondur (narkozdur).
Sosyalistler tüm bireylerin özgürlüklerini savunurlar. Baþ örtülü bir
kadýnýn da, ayrýmcýlýða uðrayan bir
eþcinselin de, þovenizmle karþýlaþan bir Kürdün de...
Ve bugün "ya benden yanasýnýz ya
da teröristlerden" zihniyetinin karþýsýnda katliamlarýn, sömürünün,
baskýnýn karþýsýnda, çeþitliliðine
raðmen birlik içinde karþý durmak
daha da önemli.
Ayný zamanda islamcý hareketlerin
tabanýna baktýðýmýzda, karþýlaþtýðýmýz sýnýfý kazanmak ve islamcý ha-

Artýk sendikacýlýk
zamaný

Sendika bürolarýnda iþ çýkýþý toplanýp
'yüksek politika' konuþmayý sendikacýlýk
zanneden, yýllardýr en ufak bir kazaným
elde edemeyen, bir sorun çýktýðýnda bunu
öðle arasý bir basýn açýklamasýyla gidereceðini sananlar iþbaþýnda olduðu sürece,
kimse kendiliðinden gelip KESK'e baðlý
sendikalara üye olmaz.
Taþrada ise durum daha da vahim.
Sendika bürolarýna gidip dolaþýn, kahve-

haneden farký olmadýðýný görürsünüz.
Dumanaltý odalarda, akþama kadar, çay
eþliðinde piþpirik onayýp lak lak eden bir
grup eski ya da daha eski solcudan baþka
kimse yoktur.
Sendikaya yeni katýlan genç üyelerin enerjileri ise, örneðin Eðitim-Sen için, okullarý
dolaþýp üyelerin sorunlarýný dinlemek,
çözüm için çaba sarfetmek, yeni üyeler
kaydetmek gibi sendikal faaliyetler yerine,

reketin önderliðinin bu tabanla sýnýfsal açýdan çatýþýk bir halde olduðunu gösterebilmek ancak beraber
yürürken söz konusu olabilir.

Tarafsýzlýk taraf olmaktýr
Ýþçi sýnýfýnýn kurtuluþu kendi eseri
olacaktýr. Bu anlamda gerçek kurtuluþ olan sýnýf mücadelesine çekebilmek öncelikle kitlelerin narkozuna saldýrmakla olmaz. Sýnýf bilincine
iþaret edip, bu tabanla beraber yürümekle olur. Çünkü kurtuluþ yýðýnlarýn hareketiyle olur. Bugün "islami" hareketin yýðýnlarýna karþý tutum almak, istenmese de, Bush
çetesinin ve Türkiye’deki þahinlerin
yanýna düþmektir.
Bugün bir çok sol yapý Kemalizme
sýrtýný dayayýp bu tarz yasaklara alenen destek oluyor. Her iki kesime
de eþit mesafedeyiz diyenler de
dolaylý destek oluyor. Alenen yapanlarý hýzla bir kenara býrakýrsak,
dolaylý olarak takýnýlan bu tutum,
týpký Irak ve Filistin meselelerinde
olduðu gibi, taraf deðiliz diyerek,
ezenlerin tarafýnda olmaktýr. Toplum içinde bir meselede yarýlma olduðunda net bir tutum takýnmak
önemlidir, yoksa politikasýzlýk kit
lelerin öfkesi içinde erir gider.

Yanýlgýya gerek yok
Bugün G8’lerin neo liberal
saldýrýlarýna ve Bushgillerin militarist kanadýna karþý olduðumuz
gibi, Türkiye’de MGK'nýn tavýrlarýna
karþý da net bir tutum almalýyýz.
Baþýndaki bezden dolayý eðitim alamayanlarýn da, cinsi ya da vicdani
nedenlerle silah almayýp iþkence
görenlerin de arkasýndayýz.
Özetle, özelleþtirmelerin, neoliberal saldýrýlarýn, ABD destekçiliðinin
öznelerinden olan ordu, açýkça
görüldüðü üzere temel burjuva hak
ve özgürlüklerine bile saldýrýyor. Bu
saldýrýlara karþý tüm dünyada
"Baþka bir dünya mümkün" diyenler tartýþmada özgür, eylemde birlik
içinde karþý duruyor, bizler de karþý
duruyoruz.

sendika bürolarýnda tiyatro, folklor vb.
ekipler kurup halay çekmeye harcanýyor.
Sendika bir grup insanýn sosyalleþme
güdüsünü tatmin edecek bir kurum deðil,
emek-sermaye çeliþkisi temelinde iþçilerin
patrona karþý direniþ ve mücadele
örgütüdür. Sendika siyasi parti veya
dernek de deðildir. Bütün üyeleri bir ve
ayný þeyi düþünüp siyasal geliþmeler
konusunda ortak beyanatta bulunmaz.
Ama bütün üyelerinin çýkarlarý aynýdýr.
Patron karþýsýnda herhangi bir hak talebi
hepsi için geçerlidir. Örneðin çalýþma saatlerinin yarým saat kýsaltýlmasý ya da
maaþlarýn elli milyon daha zamlanmasý
hepsinin iþine gelir. Ama türbanýn yasaklanmasýný, ya da Öcalan'ýn yeniden
yargýlanmasýný hepsi istemeyebilir. Çünkü
bunlar sendikalarýn deðil siyasi partilerin
konusudur. Sendikalar ise ekonomik
mücadeleler sýrasýnda tabanlarýnýn siyasallaþmasý sonucu, bu alanlara kayma
olasýlýðýna sahiptirler. Zaten siyasi bir
örgütün üyesi olarak sendikaya kapaklanmýþ bir grup solcuyu taban olarak görürseniz elbette "bizim tabanýmýz zaten
siyasallaþmýþtýr" deyip ona göre hareket
edersiniz. O zaman da ortada kadro
eyleminin ötesine geçemeyen basýn açýklamalarýndan baþka bir þey kalmaz, tabandan tamamen kopuk yöneticiler oturup
birbirini yemeye baþlar.
KESK bugün bir maddenin tüzükten
çýkarýlmasý tartýþmasýyla yöneticilerin iç
çatýþmalarýnda boðulacaðýna, sendikayý
kapattýrmamak için bugüne kadar neler
yapmadýðýný tartýþmalýdýr. Þapkayý önüne
koyup düþünme zamaný geldi de geçiyor.
Eðitim-S
Sen 3 No'lu Þube eski üyesi
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Sinan BULUT
Türkiye'de çýkan gazete
baþlýklarýna baktýðýmýzda
Ýran'da seçimleri
muhafazakâr Mahmud
Ahmedinecad kazandý. Bir
Gün ise daha da ileri
giderek "sertlik yanlýsý
Ahmedinecad" ifadesini
kullandý. Rafsancani ise
kimi Türk gazeteleri
tarafýndan "reformcu"
olarak nitelenirken Bir Gün
"ýlýmlý muhafazakâr"
tanýmýný tercih etti. Özgür
Politika ise Mahmud
Ahmedinecad için "aþýrý
muhafazakâr" tespiti yapmýþ. Üstelik Özgür
Politika'ya göre
Ahmedinecad "Batý ile
iliþkiler ve sosyal politikalar baþta olmak üzere
aþýrý muhafazakar görüþleriyle biliniyor."
Bakýn siz, bir insan ABD
ile, Batý ile iliþkilerinde
baðýmsýzlýktan yana olunca, yoksullardan yana politikalar savununca ABD'nin
kuyruðuna takýlýp o ne
derse kabul eden bir tutumu reddedince sadece
"muhafazakâr" deðil "aþýrý
muhafazakâr" oluyor.
Ahmedinecad'ýn Bir
Gün'de "sertlik yanlýsý
muhafazakâr" olarak
tanýmlandýðý makalede,
seçilmesinden hemen
sonra yaptýðý basýn toplantýsýnda söyledikleri de
yayýnlanmýþ: "modern,
ileri, güçlü bir Ýslami troplum modeli yaratmak."
Ahmedinecad'ýn
"muhafazakâr" veya "sertlik yanlýsý muhafazakâr"
olarak nitelenmesinin tek
nedeni köktendinci olmasý
ve ABD ve Batý Avrupa ile
entegrasyona karþý olmasý
veya baþka bir dille
söylersek Ýran'ýn büyük
emperyalist güçler
karþýsýnda baðýmsýzlýðýný
korumaktan yana olmasý.
Yani "tam baðýmsýz Ýran"ý
savunuyor olmasý Batý
basýnýnýn dilinde
Ahmedinecad'ý muhafazakâr yapmakta. Büyük basýn
pazar ekonomisine açýlmayý reformculuk olarak
tanýmlamakta. Yeni liberal
politikalara ne kadar uyulursa batýya, yani büyük
emperyalist güçlere, küresel sermayeye göre o kadar
fazla reformcu olunuyor.
Örneðin sosyal sigortalarý
yok edenler ciddi reformcu. Ya da eðitimi
özelleþtirenler, hastaneleri
haraç mezat satanlar hep
çok iyi reformcu.
Oysa benim gibi geri
kafalý, muhafazakâr olanlar
çalýþanlar için sosyal sigortalarýn kurulmasýný reformculuk olarak tanýmlýyoruz.
Çünkü büyük yýðýnlar için,
çoðunluk için ileri olan
sosyal sigortalarýn yok
edilmesi deðil, kurulmasýdýr. Eðitimin herkes
için ve parasýz hale gelmesidir. Ayný þekilde bütün
yurttaþlarýn parasýz saðlýk
hizmetlerinden yararlanmasý reformculuktur. Yeni
liberalizm ile birlikte bu
kavramlar tepetaklak edildi.
Yeni liberalizmi savunanlar için eðitimi paralý hale
getirenleri reformcu olarak

Ýran

Ahmedinecad
muhafazakâr mý?

tanýmlamak þimdilerde
(ben kabul etmiyorum ama
gene de) anlaþýlýr bir
tanýmlama oldu. Ama ayný
þeyi Bir Gün ya da Özgür
Politika yapmamalý.
Ahmedinecad niye
Rafsancani'nin iki katý oy
alarak kazandý? Bir Gün'ün
de belirttiði gibi
Ahmedinecad "ülkenin

petrol gelirlerinin adil bir
bölüþümünü savunan bir
isim." Bu nedenle Batý
basýný tarafýndan
"muhafazakâr" olarak
adlandýrýlýyor.
Günümüzde herþey
tepetaklak olurken "eþitliði,
adaleti" savunmak artýk
muhafazakârlýk!
Oysa onun programý hiç

de muhafazakâr deðil.
Sanýrým Bir Gün okurlarý
programýnýn önemli bir
kýsmýna katýlýrlar.
Ýran'ýn muazzam petrol
gelirlerinin küçük bir azýnlýk tarafýndan paylaþýldýðýný söylüyor ve bunu
deðiþtirmeyi, eþitliði ve
adaleti vaat ediyor. Buna
katýlmaz mýyýz?

Yatýrýmlarý zengin
þehirlerden yoksul
þehirlere kaydýracaðýný
söylüyor. Bunu Türkiye'ye
uyarlarsanýz, yatýrýmlarý
Batý'dan Doðu'ya, Orta
Anadolu'ya kaydýrmayý
vaadediyor. Buna katýlmaz
mýyýz?
Köylülere hiç faizsiz
kredi vereceðini söylüyor.

Ýran’da demokrasi!
Cumhurbaþkanlýðý seçimlerinin
ardýndan Ýran’daki çeþitli çevreler
seçimlerin demokratik olmadýðýný
söylediler. Çeþitli gruplar ise boykot
çaðrýsý yaptý.
Gerçekten de Ýran’da seçilmemiþ bir
dini organ 1.000’den çok adayýn
önünü kesti ve seçimlere katýlmasýný
engelledi.
Ýran’da demokrasi olmadýðý açýk.
Ne var ki Ýran’da demokrasi
olmadýðýný söyleyenler acaba ABD’de
ya da Fransa’da demokrasi olduðunu
söyleyebilirler mi?
ABD’de ve Fransa’da bir insanýn
adaylýðýný engelleyen dini önderlikler
yok ama bu ülklerde de aday olabilmek için çok sayýda yerel yöne-

timin onayýný almak gerekiyor.
Örneðin son ABD baþkanlýk seçimlerinde solun adayý Nader bazý eyaletlerde ön seçim yapamadýðý için
buralarda seçimlere katýlamadý.
Bir çok ülkede ise özgür seçimlerin
önünü kapayan sayýsýz baþka önlem
var. Örneðin baraj.
Türkiye’de bu baraj en üst düzeyde:
Yüzde 10. Bu nedenle oy veren seçmenlerin önemli bir ksýmýnýn oylarý
ziyan olmakta.
Türkiye’de bir de, bir partinin seçimlere katýlmasý için, Türkiye’nin 60
kadar ilinde örgütlenmiþ olmasý
gerekiyor. Böylesi bir önlemi de
demokratik olarak görmek mümkün
deðil.
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Buna katýlmaz mýyýz?
Fiyatlarýn donacaðýný
söylüyor. Katýlmamak elde
deðil. Öðretmenlerin
maaþlarýnýn artacaðýný
söylüyor. Asgari ücretin
artmasý gerektiðini söylüyor. Bunlar muhafazakârlýk mý?
Kadýnlara saðlýk sigortasý,
iþsizlik sigortasý vaadediyor. Emeklilik gelirini arttýrmayý vaadediyor. Bunlara
katýlmaz mýsýnýz?
Petrol arama, iþletme
yetkilerini öncelikle Ýranlý
þirketlere vereceðini
söylüyor. Dev petrol þirketlerine karþý çýkýyor. Siz
de bu tutumu desteklemez
misiniz?
Kýsacasý Ahmedinecad
yoksullara dönük reformcu
politikalarla seçimlere
katýldý ve tam da bu
nedenle kazandý. Rakibi
Rafsancani ise son dakikada petrol þirketlerinin
hisselerini halka daðýtacaðýný söyledi. Ama Ýran
halkýnýn üçte ikisi bu
"reformist" hisse senedi
daðýtýmýný, yani özelleþtirmeyi desteklemedi.
Ve son olarak
Ahmedinecad ABD'nin
dümen suyuna girmeyi
reddediyor. Siz Ýran'ýn
ABD'nin veya Avrupa
Birliði'nin dümen suyuna
girmesini mi tercih edersiniz? Elbette hayýr.
Öyleyse Ahmedinecad
neden "sertlik yanlýsý" ya
da "aþýrý" muhafazakâr?
Sertlik yanlýsý terimi
baskýcý olacaðý anlamýna
geliyor. Oysa adam oylarýn
üçte ikisini aldý.
Birde tabii ki sosyal programý var. O bir köktendinci. Þeriata baðlý.
Kadýnlara karþý bu nedenle
ayrýmcý. Ama bütün bunlar
onu "muhafazakâr" veya
"sertlik yanlýsý muhafazakâr" yapmaz köktendinci
yapar.
Yakýn gelecekte ABD
Ýran'a saldýrabilir.
Ahmedinecad'ýn
"muhafazakâr" olmasý bu
saldýrýnýn Batýdaki temellerinden birisi olacak. Irak
ve Afganistan'da olduðu
gibi "kadýnlarýn özgürleþtirilecek" olmasý askeri
saldýrýnýn temellerinden
birisini oluþturacak.
Türk solu köktendinci
Ýslamcýlarý iyi kavramak ve
onlarý emperyalistlerin
diliyle deðerlendirmemeyi
öðrenmek zorunda. Eðer
zenginle yoksul arasýndaki
eþitsizliðe karþý çýkan ve
desteðini bu söylemiyle
kazanan birisini
"muhafazakâr" olarak
adlandýrýrsanýz o takdirde
yoksullar arasýnda,
emekçiler arasýnda pek
þansýnýz kalmaz ve sosyalistlerin yanýnda olmasý
gereken bu kesimleri köktendincilere terk edersiniz.
Ne yazýk ki baþýmýza gelen
budur.

KÝTAP
Ýran’da Devrim ve Karþý
Devrim
Phil Marshall, Z Yayýnlarý,
136 sayfa, 3 YTL
Karakedi Kitabevi’nden
temin edebilirsiniz
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YENÝ BÝR D
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ünyanýn ezenleriyle
ezilenleri arasýndaki tarihsel
mücadelenin her dönemde
girdiði yeni aþamalar, yeni
örgütlenme biçimlerini de gerektirir ve hatta yaratýr. Býkmadan
sözünü ettiðimiz 1999 Seattle
sonrasý, kapitalizm maðdurlarýnýn yürüttüðü mücadele
de yeni örgütlenme biçimlerini
gerektiriyor ve pek çok yerde de
yaratýyor.
Yeni mücadele döneminde
Dünya Sosyal Forumu gibi dev
bir örgütlenme biçimi doðdu
örneðin. Ýçinde yer alan ve
dünyanýn dört yanýnda, her gün
arý gibi faaliyet yürüten, binlerce
irili ufaklý yerel kampanyaya
sahip. Hindistan'da 120,
Brezilya'da 200 bin kiþiyi bir
araya getirdi.
ABD'nin Irak'a saldýrýsý ve
süregelen iþgali de dünyada yeni
yeni örgütlenme biçimleri doðurdu. Örneðin Ýngiltere'de Respect
adlý savaþ ve neo liberalizm
karþýtý cephe örgütü, Ýþçi
Partisi'nin solunda muhalefet
ederek, önemli bir seçim baþarýsýna imza attý.
Fransa'da sosyal haklar vurgusuyla kampanyalar yürüten
birleþik sol 'AB Anayasasý'na
Hayýr' sloganýný hayata geçirdi
ve Anayasa reddedildi.
Türkiye'de savaþ karþýtý
hareket, tarihinde ilk defa
150'den fazla örgütü bir araya
getirerek 1 Mart Tezkeresi'nin
meclisten geçmesini engelledi.
Bunun sonucunda ülkenin çeþitli
yerlerinde savaþ karþýtý yerel
örgütlenmeler kuruldu.
Barýþarock gibi, yine daha önce
hiç yaþanmamýþ bir deneyim
ortaya çýktý. Hareket Küresel
Barýþ ve Adalet Koalisyonu

olarak yoluna devam ediyor.
Latin Amerika'nýn hemen her
ülkesinde neo liberal politikalara
direnen halklar kendi öz
örgütlenmelerini yaratýyor, her
gün bir baþka ülkede devlet
baþkanlarý devriliyor. Brezilya'da
Topraksýz Ýþçiler Hareketi,
Arjantin'de piqueteros,
Bolivya'da cocoleros, Ekvador'da
Haydutlar Hareketi,
Venezüela'da Bolivarcý devrimciler...
Hareketin adý Filistin'de Ýntifa da, Mýsýr'da Kifaya, Güney
Amerika'da Ya Basta diye
deðiþiyor. Ama talep ve sloganlar deðiþmiyor: 'Kapitalizm
Öldürür Kapitalizmi Öldürelim!',
'Baþka Bir Dünya Mümkün!'
Zaman zaman parlayýp zaman
zaman sönen bir küresel eylem
yangýnýyla karþý karþýyayýz. Ve

bu yangýný ateþleyenler 'Baþka
bir dünya'nýn mümkün ve gerekli olduðunu düþünüp dile
getiren, müthiþ bir dinamizme ve
harekete geçme yeteneðine sahip,
yepyeni bir aktivistler kuþaðýnýn
üyeleri.
Öyleyse Türkiye'de de bu genç,
dinamik aktivistler kuþaðýnýn
ihtiyaçlarýna, yani anti kapitalist
hareketin ihtiyaçlarýna cevap
üreten, hareketin mantýðýna
uygun yeni bir örgütlenme yaratmak bugünün muhalefetinin
görevi. Nasýl bir örgütlenme bu?

Nasýl bir hareket, nasýl
bir örgütlenme?
Hareketin doðasýna biraz
yakýndan bakarsak, ihtiyacýmýzýn ne olduðunu da daha
yakýndan görebiliriz. Her þeyden
önce hareketimizin eski solla
hiçbir iliþkisi yok. Öyleyse klasik
sol örgütlenme biçimlerine dahil
olma ihtimali de yok.
Hiyerarþiden hoþlanma-yan,
inisiyatif alarak hareketi bizzat
örmek isteyen insanlarý kapalý
kapýlar arkasýnda yapýlan eylem
planlarý harekete geçiremez.
Bürokratik, tutucu, tepeden
inmeci fikirler ve yöneticilerle
yürünemez. Açýklýk, þeffaflýk ve
doðrudan demokrasi, alýnan tüm
kararlara katýlýmcýlýk çok önemli.
Yeni örgütlenmemiz en baþta
aþaðýdan örgütlenmeye önem
vermeli. Çünkü hareketin
aktivistleri aþaðýdan ve birleþik
mücadeleye inanýyor.

Dünyadaki hareketin
bunca çeþitli sorun
etrafýnda örgütlendiðini görüp, Türkiye'de
harekete katýlan
insanlarýn hepsinin
kafasýnda bir ve ayný
sorunun olduðunu
Kapsayýcýlýk
düþünmek safdillik
'Birleþik' sýfatýyla hareketin bir
olur. Çok çeþitli grup baþka özelliði daha tanýmlanýyor.
hareket kapsayýcýlýktan
ve bireylerin çok çeþitli Yeni
yana. Toplumun emekten yana
soru ve sorunlarý var tüm muhalif grupla-rýnýn ikti-

Hiyerarþiden hoþlanmayan, inisiyatif alarak
hareketi bizzat örmek isteyen insanlarý kapalý
kapýlar arkasýnda yapýlan eylem planlarý
harekete geçiremez. Bürokratik, tutucu, tepeden inmeci fikirler ve yöneticilerle yürünemez

dara karþý müca-delesinde ortak
hareketini hedefliyor.
Demek ki çok çeþitli gruplardan
insanlarýn muhalefetini tek çatý
altýnda birleþtirebilecek bir
örgüte ihtiyacýmýz var.

Kampanyacýlýk
Hareket dünyanýn çeþitli bölgelerinde çeþitli sorunlarla
ilgileniyor: yaðmur ormanlarýnýn
korunmasýndan üçüncü
dünyanýn borçlarýnýn silinmesine, doðal kaynaklarýn
özelleþtirilmesinden göçmen iþçilerin sorunlarýna, uluslararasý
sermayenin vergilendirilmesinden hayvan haklarýnýn korunmasýna, yýldýz savaþlarý proje-sinden çevrenin imhasýna, küresel
ýsýnmadan çocuk emeðine, eþcinsellere yönelik ayrýmcýlýktan iktidarýn iþçi sýnýfý tarafýndan ele
geçirilmesine kadar, binlerce
konuda fikir üreten gruplar
hareket içinde birlikteler.
Demek ki yeni örgütlenmemiz
tüm bu sorunlara cevap üretmek,
bu sorunlar etrafýnda yürütülecek kampanyalarýn inþacýsý
olmak zorunda.

Reformlar mücadelesi
Buradan hemen reform
mücadelesine atlanabilir.
Dünyadaki hareketin bunca
çeþitli sorun etrafýnda
örgütlendiðini görüp, Türkiye'de
harekete katýlan insanlarýn hepsinin kafasýnda bir ve ayný sorunun olduðunu düþünmek safdillik olur.
Çok çeþitli grup ve bireylerin
çok çeþitli soru ve sorunlarý var.
Gündelik hayatýn karþýmýza
çýkardýðý her sorun konusunda,
önemli önemsiz ayrýmý yapmadan mücadele edecek, yani
reformlarý kazanmayý hedefleyecek bir örgüt gerekli bize.
Bu gündelik reformlar mücadelesi sýrasýnda, sorunlara en
bütünsel, en kapsamlý ve en açýklayýcý yanýtý verenler ikna gücü
en yüksek olanlardýr. Hareketin
yönünü onlar belirleyecek, daha
ileri mücadelelerin önünü onlar
açacaktýr.

Küresel dayanýþma
Küresel kapitalist saldýrganlýk
sýnýr tanýmýyor. Çin'deki ucuz
iþçi, Afrika'da kabileler arasý
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DÜNYA ÝÇÝN
Hareketin içinde yer alan ve onu sokakta
bizzat inþa edenlerin ezici çoðunluðunu
gençler ve kadýnlar oluþturuyor. Her gösteride, her protestoda onlarýn sesi giderek
daha fazla duyuluyor

savaþlarda kullanýlan aç,
Bolivya'da su için ölen susuz,
Fransa'ya Fas'tan, Ýtalya'ya
Arnavutluk'tan kaçan göçmen,
ABD'deki evsiz, Filistin'de
sapanýndan vurulan çocuk,
Irak'ta hergün ölen direniþçi,
Afganistan'da 'burka'sýnýn altýnda utanan kadýn, Türkiye'de
polis kurþunuyla can veren 12
yaþýndaki 'terörist'... hepsi ayný
acýmasýzlýðýn hedefi ve nesnesi:
kar ve rekabet.
Küresel kapitalizm Bel-çika'da
grev yapan iþçiye de saldýrýyor,
Güney Kore'de otobüs bileti
zammýna karþý çýkan öðrenciye
de. ABD'de 'savaþa gitmeyeceðim' diyen askere de vuruyor,
Þili'de kayýplarýnýn bulunmasýný
isteyen Mayýs Annesi'ne de.
Ve anti kapitalist hareket tüm
bu sorunlara kulak kabartýyor.
Örneðin Fransa'da gösteri yapan
'beyaz' Fransýzlar "Hepimiz göçmeniz!" pankartý açýyor.
Dünyanýn bir ucundaki bir
'küçük' soruna duyarsýz kalmýyor, dayanýþýyor.
Öyleyse yeni örgütlenmemiz
küresel çapta düþünmeli, küresel
dayanýþma aðýna ortak olmalý.
Yerel kampanyalar yaparken

küresel baðýný koparmamalý.
Milliyetçiliðin her biçiminden
uzak, 'Burasý Türkiye, burasý
baþka!' saçmalýðýna kapýlmamýþ,
evrensel düþünebilen küresel
aktivistleri etrafýna toplamalý.

Küresel düþün, yerel
davran!
Yeni hareketin ortaya çýkardýðý
fikirlerden biri de bu. Hareketin
aktivistleri bir yandan bulunduklarý alanda yerel kampanyalar
yürütürken öte yandan dünyada
yürüyen merkezi kampanyalarý
da örmeye gayret ediyor.
Örneðin kendi ülkesindeki göçmenlerin özgün sorunlarýna
eðilen kampanyalar yürüten
Avrupalý aktivistler, ayný zamanda, küresel sermayenin neo liberal ekonomik progra-mýna ve bu
programlarý yürüten Dünya
Bankasý, IMF ve DTÖ gibi küresel hegemonya araçlarýna da
karþý çýkýyor. Çünkü göçmenlerin
yaþadýklarý sorunlarýn gerçek
nedeninin küresel çapta
yürütülen neo liberal saldýrý programý olduðunu kavramýþ
durumda.
Üstelik bundan daha merkezi

kampanyalar ortaya çýktýðýnda
duraksamadan saflardaki yerini
alýyor. Savaþ karþýtý hareket
bunun en güzel örneði. Küresel
saldýrganlýðýn ekonomik kurumlarýna karþý çýkan hareket, bu
saldýrganlýðýn askeri kanadýný
teþhir faaliyetine, daha savaþ
baþlamadan baþladý.
Demek ki yeni örgütlenmemiz
de bir yandan sosyal haklar gibi
konularda bölgesel ve ülkesel
çapta mücadele ederken, bir yandan da dünya çapýnda yapýlacak
etkinlik ve kampanyalara hazýrlýklý olmak zorunda.

Kapitalizmi yýkalým!
Kendisini anti kapitalist olarak
tanýmlayan aktivistler kuþaðý,
artýk sorunlarýn tamamýnýn kurulu düzenden, kapita-lizmden
kaynaklandýðýný düþünüyor ve
kapitalizmi bütünüyle çöpe göndermenin mümkün olduðunu
görüyor.
Dünyanýn (ve hatta uzayýn)
çeþitli bölgelerindeki tehlikelerin,
birbirinden farklý ülkelerdeki birbirinden farklý adaletsizliklerin
arasýndaki baðlantýyý saðlayan
anahtar kelimeyi artýk biliyor:
kapitalizm. Ve önerisi çok açýk:
Kapitalizm öldürür, kapitalizmi
öldürelim!
Yani kökten bir çözüm arýyor
sorunlarýna. Yani militan bir
kuþak bu. O zaman yeni
örgütümüz de kitlesel, radikal ve
militan olmalý.

Kadýnlar ve gençler
Hareketin içinde yer alan ve
onu sokakta bizzat inþa edenlerin
ezici çoðunluðu-nu gençler ve
kadýnlar oluþturuyor. Her gösteride, her protestoda onlarýn
sesi giderek daha fazla duyuluy-

or.
Kurulacak yeni örgütlenmede
bu mutlaka gözetilmeli, en çok
inisiya-tif kadýnlara ve gençlere
tanýnmalýdýr. Hatta burada
'tanýnmalý' ifadesini kullanmak
bile yanlýþ olur: kadýnlar ve
gençler inisiya-tifi en fazla ele
almalýlar. Tüm karar aþamalarýnda, tüm yürütme organlarýnda
en fazla kadýnlarýn ve gençlerin
yeri olmalýdýr.
Yaþça daha büyük aktivistlerin
deneyimlerinden elbette yararlanýlacaktýr. Ancak karar aþamasýnda inisiyatif daha çok bu
kesimin tartýþmalarý sonucu
þekillenmelidir.
Örneðin dünyadaki hareketin
kanaat önderleri arasýnda yer
alan ve yaþça daha ileride olan
Arundhati Roy, Walden Bello,
Susan George, Jose Bove gibi

Eski örgütlenme
alýþkanlýklarýný, eskinin
dilini kullanmakta ýsrar
eden, gençlerin önünü
açmak için çaba
sarfetmeyen klasik
kadrolarla ve bu kadro
anlayýþýyla yeni
hareket
kucaklanamaz.

aktivistler elbette çok önemli
roller üstlenmektedirler. Ama
hareketi sokaða, yani dünyanýn
ezenleriyle yapýlan mücadelenin
asýl muharebe alanýna taþýyanlar
ve büyük yýðýnlarý oluþturanlar
genç kadýnlar ve genç erkeklerdir.
Eski örgütlenme alýþkanlýklarýný, eskinin dilini kullanmakta
ýsrar eden, gençlerin önünü
açmak için çaba sarfetmeyen
klasik kadrolarla ve bu kadro anlayýþýyla yeni hareket kucaklanamaz.

Yeni bir dünya
Dünyamýz bugün geç-miþte hiç
olmadýðý kadar zenginleþti.
Üretilen zen-ginlik tüm insanlýðýn ihti-yaç duyduðundan kat
be kat fazla. Ama yine de milyarlarca insan açlýk çeki-yor,
içme suyu bile bula-mýyor, barýnamýyor, okula gidemiyor,
özgürce seyahat edemiyor, en
temel haklarýný kullanamýyor.
Öte yandan az sayýda zengin
dünyanýn tüm kaynaklarýný
sömürebilmek için savaþlar
çýkarýyor, kat-liamlar yapýyor,
ülkeleri borç bataðýnda kendisine
baðýmlý köleler haline getiriyor.
Milyonlarca insan sýðýna-bileceði bir ülke bile bula-mýyor,
serseri mayýnlar gibi oradan
oraya dola-þýrken ölüp gidiyor.
Ancak bu adaletsizliðin farkýnda olan ve kaynaðýný tespit edip
hedef gösteren küresel çapta bir
harekete de sahibiz. 1968'den
daha büyük, daha kapsamlý ve
kapsayýcý, üstelik 68'in de-neyine
de sahip, umut ve-ren bu
hareketin Türkiye ayaðýný öreceðiz.
Ýþimiz kolay deðil, ama ayný
zamanda kaçýnýlmaz. Baþka bir
dünya istiyorsak eðer!

14z sosyalist iþçiz sayý: 239
Þenol KARAKAÞ
"Irak'ta polisler hedef
alýndý: 29 ölü", "Irak'ta
saldýrýlarda 15 ölü", "Irak'ta
6 ABD askeri öldü", "Irak'ta
bombalý saldýrýlar onlarca
ölü ve yaralý"… Bu baþlýklar
günlük gazete okuyan, televizyonlarda haberleri
izleyen ya da internette kýsa
bir haber turu atanlarýn her
an karþýlaþmak zorunda
olduðu haberlerin küçük bir
kesimi.
ABD'nin Irak iþgalinin
yarattýðý tablonun Irak'ýn
günlük yaþamýný ne hale
getirdiðini anlatan rakamlar.
Baþka rakamlar da var.
Geçen hafta, Irak'taki ölü ve
yaralý bilançosunun
korkunçluðu þu haberle
veriliyordu: "Irak'ta son 6
ayda düzenlenen saldýrýlarda 20 bin kiþinin öldüðü ve
yaralandýðý açýklandý."
Ýngiltere'de Tony Blair ile
bir görüþme gerçekleþtiren
Irak Baþbakaný Ýbrahim
Caferi ise, þaka yapar gibi
bir açýklama yaptý, Irak'ta
güvenliði yeniden saðlamak
için 2 yýl yeteceðini belirtti.
Irak Baþbakaný ölüm, kargaþa ve kaos dolu iki yýl
daha vaat ediyor.

Ýmparatorluk

çökmeden önce…

Bush'un konuþmasý
ABD Baþkaný Bush, özellikle ABD kamuoyunda
geliþen savaþ karþýtý tepkileri, Bush yönetimine duyulan ve artan hoþnutsuzluðu
gidermek için Fort Bragg
garnizonunda bir konuþma
yaptý. Fakat konuþmanýn
sonuçlarý Bush'un
amaçladýðýnýn tam tersi bir
gerçeði bir kez daha açýða
çýkardý: Bush'a ve Irak iþgaline yönelik tepkiler
ABD'de Bush yönetimi
döneminde hiç olmadýðý
kadar yüksek bir düzeyde.

"Tam bir
düþkýrýklýðý"
Los Angeles Times 'ýn baþ
yazýsý, Bush'un konuþmasýný ''tam bir düþ kýrýklýðý'' olarak adlandýrdý.
(Cumhuriyet 4 Temmuz, sf
13) Neilsen Media Research
kurumunun verilerine göre
Bush'un konuþmasý 23 milyon kiþi tarafýndan izlenmiþ. Bu Bush'un tüm kariyerindeki en düþük izleyici
oraný.
Araþtýrmalar baþka gerçeklere de iþaret ediyor:
ABD'de halkýn yüzde 53'ü
savaþýn yapýlan fedakârlýða
deðmediðine, yüzde 52'si
de Bush'un ulusu bilerek
yanýlttýðýna inanýyor. Bu
oranlar da Bush'un iki
dönemlik baþkanlýðý sýrasýnda ilk kez kendi kamuoyundan aldýðý desteðin yüzde
50'nin altýna düþtüðünü
gösteriyor.

Bush Irak'a neden
saldýrdý?
ABD'nin Bush'un komutanlýðýnda baþlattýðý savaþýn
iç içe geçmiþ birden fazla
nedeni var. Bush'un
savaþýnýn hedefi, ABD'nin
diðer emperyalist bloklar
karþýsýnda göreceli olarak
gerileyen ekonomik

gücünün ve rekabet
düzeyinin, süper askeri
gücüyle ve savaþ politikalarýyla daha fazla gerilemesini engellemek ve
dünya hegemonyasýný
sürdürebilmek. Ekonomik
gücü ABD'yi yakalamýþ
olan Avrupa Birliði, ABD
ekonomik yaþamýnýn
duayenlerinin korkulu
rüyasý haline gelen Çin gibi
ekonomik devler ABD
hegemonyasý için büyük bir
tehdit.
Bush'un savaþý doðrudan
petrol ve diðer enerji kaynaklarýyla ilgili. Irak,
dünyanýn bilinen ikinci en
büyük petrol rezervine
sahip. Üstelik çýkartmasý ve
iþlemesi en kolay, en düþük
maliyetli petrol de Irak'ýn.
ABD'nin Irak'ý iþgal
etmesinde, "önce Irak'a
demokrasi getirmesinde"
Irak'ýn petrol zenginliðine el
koymak önemli bir nedendi.
ABD Irak petrollerine
kendi tüketimi için deðil,
dünyanýn petrol tüketimini
kontrol etmek için önem
veriyor. ABD kendi petrol
ihtiyacýný hem kendi üretimiyle hem de Latin
Amerika'dan rahatça
karþýlýyor. Ortadoðu petrollerine günlük sanayi ve
tüketiminde ölümcül bir
ihtiyaç duyan Avrupa
Birliði ülkeleri, Çin, Rusya
ve Japonya gibi ekonomik
devler ise, Irak petrol rezervlerine el koyan ABD'nin
ekonomik kontrolünden
kaçýnamazlar. Petrol, dünya
ekonomisinin en önemli
metasý ve bu yüzden de

dünya hegemonyasýnýn
önemli bir aracý.

Bush yenilmek
zorunda
ABD kamuoyu Bush'un
aleyhine dönerken hemen
hemen tüm askeri stratejistler, ABD'nin Irak'ta
bataða saplandýðý konusunda hemfikir olmuþ
görünüyorlar. Bugün elimizden gelen ne varsa onu
yaparak ABD'nin Irak'taki
yenilgisini hýzlandýrmak ve
iþgale son vermek için
aralýksýz mücadele etmeliyiz.
Anti kapitalist savaþ
karþýtý hareketin gücü,
ABD'yi yenmek için çok
güçlü olanaklar sunuyor.
Savaþ daha baþlamadan,
ABD Irak'tan önce
Afganistan'ý yakýp yýkmadan önce savaþ karþýtlarý
kürsel bir eylem dalgasý
yaratarak savaþý ve savaþ
gerekçelerini teþhir etti.
Bush ve Blair'in yalancý
olduklarýný ve savaþ için
ürettikleri tüm gerekçelerin
sahtekarlýk olduðunu açýða
çýkarttý. Afganistan'da
Taliban, Saddam'la El Kaide
arasýndaki baðlantý, Irak'ta
kitle imha silahlarýnýn varlýðý gibi tüm savaþ argümanlarýný savaþ karþýtý
hareket milyonlarýn
katýldýðý eylemlerle çürüttü.
Savaþa karþý 15 Þubat 2003
günü düzenlenen küresel
eylem, Türkiye'de gerçekleþen 1 Mart 2003 eylemi
gerçekten de ABD
emperyalizmine takýlan ilk
büyük çelmeydi.

Savaþ karþýtý hareketin
sendelettiði ABD emperyalizmini tekmeleme onuru
ise Irak halkýna, iþgale karþý
direnen Iraklýlara ait.

Irak direniyor, Irak
kazanacak!
Ýskoçya'da bugünlerde
gerçekleþen G8 zirvesine
karþý gösteriler ve toplantýlar örgütleyen Savaþý
Durdurun kampanyasýnýn
davetlisi olarak Ýngiltere'ye
giden Iraklý sendikacý Sami
Ramadani yaptýðý konuþmalarda iþgale karþý
mücadelenin kazanmasý
için bazý kafa karýþýklýklarýna son vermek gerektiðini
anlattý. Ramadani, bunlardan birincisinin, eðer iþgal
güçleri Irak`tan çekilirse
Irak'ýn bir iç savasýn içine
düþüp Irak halkýnýn birbirini öldürmeye baþlayacaðý
yönündeki fikir olduðunu
söyledi. Sami Ramadani
bunun büyük bir yalan
olduðunu, çünkü asýl ölüm
ve kaos kaynaðýnýn iþgalin
kendisi olduðunu söyledi.
Ramadani'ye göre ikinci
yanlýþ fikir ise iþgale karþý
direnenleri terörist olarak
yargýlayan anlayýþ. Zaman
zaman Irak halkýnýn dostlarýnýn direniþle arasýna
mesafe koymasýna neden
olan bu fikir, gerçek
teröristin Bush ve ekibinin
politikalarý ve iþgalin bizzat
kendisi olduðunu görmezden geliyor.
Irak'ta direniþ her geçen
gün büyüyor. Tony Blair'e
direniþi bastýrmak için iki
yýl gerektiðini söyleyen Irak

Baþbakaný bu yüzden hayal
görüyor. Irak'tan gelen son
haberlerden birisi Irak
direniþinin neden sona
ermeyeceðinin de açýk bir
kanýtý: Ýngiliz Observer
gazetesinin Baðdat
muhabiri, Irak'ta
''demokrasinin sembolü''
olarak görülen yeni
hükümete baðlý polis
komandolarýnýn iþkence
uygulamalarýnýn vahþi
boyutlara ulaþtýðýný ve sistematik hale geldiðini
ortaya çýkardý. Sorgu yöntemi olarak askýya almak,
üzerinde sigara söndürmek,
dizkapaklarýný matkapla
delmek gibi iþkenceler
uygulanýyor ve bazý tutsaklar hiçbir hukuki yargýlama
olmaksýzýn öldürülüyor.
Daha da vahim olaný ise bu
iþkence merkezlerinden
birinin Ýçiþleri Bakanlýðý
binasýnda örgütlenmesi!
Ýngiltere Savunma
Bakanlýðý Irak güvenlik
güçlerine 27 Milyon sterlinlik yeni bir yardým yaptý. Bu
para, bu iþkence merkezlerinin örgütlenmesi ve
iþkencecilerin beslenmesi
için harcanýyor.
Direniþin yaygýnlýðý
bakanlýk merkezlerinde
direniþçileri yok etmek için
iþkence merkezleri kurulmasýna neden oluyor.
Ýþgale karþý direniþ neden
devam edecek? Bu sorunun
yanýtýný da yine Felluce'den
kalkýp G8 zirvesine karþý
miting ve toplantýlara katýlmak üzere Ýngiltere'ye
giden Majid Al Gaood
anlatýyor: "Bugün Irak'ta
doðrudan ve dolaylý ölüm-

ler var. Her ikisinin de
sorumlusu iþgal güçleri.
Bugüne kadar 100 binden
fazla Iraklýnýn öldüðü
sanýlýyordu ancak tahminlere göre bu rakam 300
binden fazla, hatta 500 bin
olabilir. Bugüne kadar iþgal
güçleri Irak`ta 200 bin evi
yok ettiler, hastaneleri yýktýlar, tarihi mirasa büyük
zarar verdiler. Dolaylý
ölümlerin asýl kaynaðý ise
yine Amerika`nýn önderliðindeki iþgal, çünkü kamu
hizmetleri verilemediðinden, elektrik, temiz su,
saðlýk hizmeti olmadýðýndan her gün çocuklar basta
olmak üzere onlarca Iraklý
ölüyor. Günlük hava sýcaklýðýnýn 40 dereceye ulaþtýðý
bu koþullarda hayatta
kalmak çok zor".
Birleþmiþ Milletler beslenme hakký uzmaný Jean
Ziegler, "Amerika ve
Ýngiltere'nin Mart 2003'deki
saldýrýsýnýn ardýndan yetersiz beslenen beþ yaþ altýndaki çocuk oranýnýn yüzde
4'ten yüzde 7'ye yükseldiðini, çöken su þebekelerinin
büyük bir sorun haline
geldiðini ve iþgalle birlikte
çoðunluðu kadýn ve çocuk
100 bin Iraklý sivilin 'normalin dýþýnda sebeplerle'
öldüðünü açýkladý. Ziegler
ekledi: "Ölümlerin durmasý
için iþgalin sona ermesi
þart!"
Ýþgale karþý direniþ bu
yüzden sürmek zorunda.
Ve Bush bu yüzden Irak'ta
yenilmek zorunda. Ýþgale
karþý direniþin bir avuç
teröristin iþi olduðu yönündeki yaklaþým son derece
yanlýþ çünkü direniþ çeþitli
biçimleriyle iç içe ilerliyor.
Hatýrlayalým, Baðdat'ýn
ABD askerlerinin kontrolüne geçmesi ve Saddam
yönetiminin sona ermesinin
ikinci yýldönümünde,
Irak'ýn her yerinde yüz binlerce Iraklýnýn katýldýðý
protesto gösterileri düzenlendi. 10 Nisan'da Baðdat'ta
300 bin kiþi iþgale karþý
yürüdü.
Dünyanýn kaderi Irak'ta
belirleniyor. Bu kaderi
evrenin efendilerinin deðil
de bizim çizmemizin ne
kadar olanaklý olduðunu,
hem Irak halkýnýn
direniþinde hem de G8
zirvesine karþý eylemlerin
kýzgýnlýðý, coþkusu ve kitleselliðinde görüyoruz.
Bu yüzden bütün
mücadeleleri birleþtirerek
hareketi yükseltmeliyiz:
"Þimdi, savaþ karþýtý
hareketi daha da büyütmek,
saðlýk, eðitim, iþsizlik gibi
yüzlerce biçimde saldýran
neoliberal politikalara karþý
bir muhalefet aracý örgütlemek için uðraþýyoruz.
Þimdi, dünyada her 3
saniyede bir çocuðun açlýktan, yoksulluktan ölmesine
karþý sesimizi yükseltebileceðimiz; þimdi,
özelleþtirmeler yüzünden
iþsiz kalan ve eve
döndüðünde ailesinin
umutsuz bakýþlarýyla
karþýlaþan insanlarla
beraber umudu yükseltebileceðimiz; þimdi kazanmanýn umudunu taþýyan bir
küresel alternatifi yükseltmek için harekete geçiyoruz." (Ersin Tek)
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Varlýk içinde yoksulluk
Özden DÖNMEZ
Dünyanýn son on yýlda toplam
geliri yýlda ortalama yüzde 2,5 artmýþ. Ancak ayný zamanda dünyadaki
yoksul sayýsý da 100 milyon kiþi artmýþ. En zengin yüzde 20 kaynaklarýn
yüzde 86'sýný tüketiyor. Koca bir
çoðunluða ise kalan yüzde 14. Bu
çoðunlukta tabi ki çocuklar da var.
1996 verilerine göre, 5-14 yaþ arasý
her 12 çocuktan biri hayatta kalabilmek için çalýþmak zorunda.
Bazýlarý ise o kadar bile þanslý deðil:
Her üç saniyede bir çocuk açlýktan
ölüyor, her 10 saniyede bir çocuk
kirli su içmekten ölüyor. Her gün 5
yaþýn altýnda 34 bin çocuk yetersiz
beslenmekten ya da açlýktan ölüyor,
yani yýlda 12 milyon çocuk. Bu
"rakam" Ýkinci Dünya Savaþý sýrasýnda her yýl, her sebepten ölen insan
sayýsýndan fazla. Bir baþka ifadeyle
bir yýl boyunca dünyada her üç
günde bir Hiroþima yaþanmasýna
eþit. Üstelik 5 yaþ altý ölümlerin
yüzde 78'i gýda stoku olan ülkelerde
gerçekleþiyor.
Dünyada açlarýn sayýsý 825 milyona ulaþmýþ. Yani her sekiz kiþiden
biri aç. Ama dünyada geçen yýl tahýl,
et, çelik ve petrol gibi temel maddelerin üretimi ve tüketimi ortalama
yüzde 5 artmýþ. Dünyada üretimde
çok büyük bir artýþ varken, bunun
paylaþýmýnda da muazzam bir eþitsizlik var.

Þirketler yiyor…

Dünyanýn en büyük 100
ekonomisinin 51'i þirket. En büyük
200 þirketin büyüme oraný tüm küresel ekonomiden fazla. Yani bu
ekonomik büyüme ve üretim artýþý
bir avuç insana hizmet ediyor. Bir
baþka ifadeyle, en büyük 200 þirketin satýþlarýnýn toplamý 1,2 milyar
insanýn gelirinin 18 katý.
Dünyada açlýðýn ve yoksulluðun
oraný hýzla artarken bu þirketlerin
kâr oranlarýndaki artýþ yüzde 362. En
büyük 10 þirketin cirosu, 100 küçük
ülkenin gelirinden fazla. Üstelik en
büyük 100 þirketin cirosu sadece
yoksul ülkelerin GSMH'sýndan fazla
deðil, ABD'nin ulusal gelirine
neredeyse eþit, Almanya, Ýngiltere,
Fransa, Japonya'nýn toplam
GSMH'ýndan ise fazla. Yoksulluk
sadece ülkeleri deðil, ayný zamanda
milliyeti ne olursa olsun bu þirketlerde çalýþanlarý da vuruyor.
500 büyük þirket dünyada iþçi
sýnýfýnýn yüzde 26'sýný çalýþtýrýyor.
General Motors 50 ülkede üretim
yapýyor. Wall Mart (perakendede
dünya devi) 1 milyon 140 bin kiþi
çalýþtýrarak 200 þirketin iþgücünün
yüzde 5'ini oluþturuyor ve sýký bir
sendika düþmaný. Burger King, Pizza
Hut ve Mc Donalds'da 3,7 milyon
kiþi çalýþýyor ve sendika kurmak
mümkün deðil.
Dünya piyasasýný tekeller kontrol
ediyor. Otomotiv, uzay, havacýlýk,
elektronik, petrol, bilgisayar, medya
gibi en önemli 12 sanayi kolunun
yüzde 40'ý sadece 5 tekelde toplanmýþ durumda.
Açlýkla en doðrudan iliþkili piyasa,
gýda piyasasý ise tümüyle 10 tekelin
elinde toplanmýþ. Gýda, tohumlar,
artýk patentlenmiþ durumda ve
patent piyasasý da sadece bir þirket
tarafýndan kontrol ediliyor:
Monsento.
Topraklara sadece tarým için el
konulmuyor. Shell'in petrol yataklarýný garantiye almak için ele

geçirdiði arazi 400 bin kilometrekare. Yani 144 ülkenin
yüzölçümünün toplamýndan büyük.

Çalýþanlar "þanslý"

Herþeye raðmen bir iþ bulup
çalýþanlar þanslý. Çünkü dünyada
rekor düzeyde iþsizlik var: 1 milyar
kiþi. Sadece ABD'de Ocak 2001'den
bu yana 1,6 milyon kiþi iþsizler
ordusuna katýldý. NAFTA'nýn kabulünden bu yana ABD'li iþverenlerin
yüzde 71'i iþçileri sendika kurarlarsa
fabrikayý kapatmakla tehdit etti. Bir
kýsmý da yaptý: Ocak 94'den bu yana
ABD'de sendikalý, sosyal haklarý
olan ve makul ücretler veren birçok
iþyeri yok oldu.
Kimin aç kimin tok kalacaðýna
karar verenlerin resmi kurumlarýnýn
raporlarý bile açýk veriyor: BM
raporuna göre, dünya nüfusunun
yarýsý günde 2 dolardan az parayla
geçiniyor. 1,2 milyar insansa 1
dolarýn altýnda bir parayla…
Geliþmekte olan ülkelerde yaþayan
4,6 milyar insandan yaklaþýk 1 milyarý okur-yazar deðil. 1 milyarý temiz
sudan yoksun. Yarýsýndan fazlasý
temel saðlýk hizmeti alamýyor. 11
milyon çocuk ise "önlene-bilir"
hastalýktan ölüyor. Sað olsunlar
raporun sonunda, önümüzdeki
dönem bu eksikleri gidermek için
çalýþmak gerektiðini eklemeyi unutmamýþlar.

Yalanlara sýðýnýyorlar

Uzaya insan gönderebilen, her
türlü hastalýðýn üstesinden
gelebilen, gýda üretimi aslýnda fazla
olan bir dünyada, kimin aç kalýp,
kimin hastalýklardan öleceðine,
kimin insan gibi yaþayacaðýna bir
avuç insan karar veriyor. Bu kadar
eþitsiz ve inanmasý güç bir tabloyu 6
milyar insana yutturabilmek için de
yalan söylüyorlar. Sayýmýzdan son
derece az olan güvenlik güçleriyle
deðil, ikna ederek bizi bu tabloya

alýþtýrýyorlar. "Seçilmiþ" hükümetlerinin payýný da unutmamak lazým:
Çalýþanlar en ufak bir sosyal hak
için ya da ücret artýþý için aðzýný
açtýðýnda kemer sýkma anlatanlar,
söz konusu olan þirketler olunca
yelkenleri suya indiriyorlar. Mesela
Airbus dünyadaki pazar payýný
%30'dan %60'a çýkarabilmek için 15
milyar dolar devlet yardýmý kullandý.
Çalýþanlardan vergimaaþla-rýndan
kesilirken, en büyük 200 þirketin
yarýsýndan çoðu kurumlar vergisi
ödememiþ. Ekonomide en "büyük"
200 þirketin 7'si ise sýfýrýn altýnda
kurumlar vergisi ödemiþ. Türkiye'de
1985-98 yýllarýnda yapýlan
özelleþtirmelerin geliri 4 milyar 474
milyon dolar, gideri 4 milyar 572
milyon dolar. Arada birkaç milyon
dolarlýk bir zarar var. Bu
özelleþtirmelerden doðan sendikasýzlaþtýrmayý, kapa-nan fabrikalarý,
iþsiz kalanlarý, kaybedilen sosyal
haklarý saymazsak. Ýkna olup olmamak bize baðlý.
Sadece kendi hükümetlerini deðil,
baþka hükümetleri de satýn almayý
baþarýyorlar: Monsanto
Endonezya'da 144 hükümet
görevlisi ve ailesine rüþvet daðýtmaktan 1,5 milyon dolar para cezasýna çarptýrýlmýþ. Yolsuzluk ve
rüþvette hükümetler ve büyük þirketler heryerde baþrolleri paylaþýyorlar. Hesabýný sorup sormamak
bize baðlý.

Açlýk: Tercih mi?

Açlýk deyince aklýnýza bir öðün
atladýðýnýzda midenizin yanmasý
gelmesin ya da kötü beslenmenin
fiziksel bir etkisi. Açlýk bazýlarý için
tercih demek, El Salvador'lu çiftçi bir
çift gibi: Ya borçlarýný ödeyeceklerdi
ya da çocuklarýný besleyip tedavi
ettireceklerdi… yani topraklarýna el
konulacaktý.
Bizi açlýða ve ölümlere ikna etmek
için: "dünyada yeterli yiyecek yok,

gýda kaynaklarý dünyanýn her
yerinde sýnýra dayandý. Maalesef
bazýlarý aç kalmak zorunda" diyorlar. Oysa bugün dünyada herke-sin
günlük ihtiyacýný (3500 kalori)
karþýlayacak tahýl üretimi yapýlýyor.
Buna, dünyada üretilen çeþitli baþka
þeyler (et, süt, yumurta, meyve,
sebze, yemiþ gibi) eklenince sadece
açlýða çare bulmayýz ayný zamanda
saðlýklý ve ye-terli beslenmeye
baþlarýz.
Ýkinci yalanlarý ile her türlü doðal
felaketi kendi lehlerine çeviriyorlar.
Bize "kuraklýklar, seller ve insanýn
kontrol ede-mediði diðer felaketler
kýtlýklara sebep oluyor" diyorlar.
Oysa kýtlýk sosyal bir felakettir,
doðal felaket deðil. Ýnsanýn kendi
eyleminin bir sonucudur. Kâr etmek
için o bölgenin doðasýna uygun
olmayan, hatta doðasýný bozan üretime geçilirse, kuraklýk "doðal"
olarak baþ gösterir. Bol suya ihtiyaç
duyan tohumlar için yeraltý suyunu
sondajla çýkarýp üretim yapýnca bölgenin suyunun biteceði ve artýk az
su ile yetinen ürünlerin de üretilemeyeceðini bilmek için çok zeki
olmak gerekmez kâr hýrsý yeter.
Bir baþka yalanlarý ise nüfus
artýþýnýn açlýk getirdiði. Gene kendi
kurumlarý kendilerini yalanlýyor.
BM'ye göre 1950'den bu yana gýda
üretimindeki artýþ oraný Afrika hariç
nüfus artýþ oranýndan fazla. Aþýrý kalabalýk olan ülkelerde bile insanlarý
açlýktan kurtaracak kaynak var.
Hindistan'da 200 milyon insan aç.
Ama 650 milyon dolarlýk un ve tahýl,
1,3 milyar dolarlýk pirinç ihraç ediyor. Brezilya'nýn 70 milyonu aç. Ama
13 milyar dolarlýk gýda ihraç ediyor.
Zararlý tohumlarýna, böcek ilaçlarýna, kötü üretim çiftliklerine de bizi
ikna etmek istiyorlar: "Hem açlýðý
engelleyip, hem doðayý koruyamayýz. Evet, GDO'lu ürünler üretiyoruz ama verimlilik artýyor. Evet,
böcek ilaçlarýnýn kullanýlmasýný
saðlýyoruz, polen taþýyan türlerin de
ölmesini saðlýyoruz, doðaya müdahale ediyoruz ama verimlilik artýyor"
diyorlar. En basitinden bu tür üretimin artmasýyla dünyada açlýk azalmadý, tersine çoðaldý. Bu tür üretimin verimliliði arttýrmasýnýn (en
azýndan uzun vadede), doðayý nasýl
tahrip ettiði ise uzun boylu bir tartýþma. Böcek ilaçlarýna harcanan kaynak ise korkunç: 50 yýl önce sýfýr
iken þimdi yýlda 4,7 milyar ton. Bu
arada gýda þirketleriyle, bu ilaçlarý
üreten petro-kimya þirketleri genellikle ayný tekele baðlý. Unilever gibi.
Gýda üretiminde bu kadar artýþ var
da bu ürünler nereye gidiyor? Bir
kýsmý çöpe… Sadece ABD'de 43
milyon ton gýda çöpe atýlýyor. Bir
kýsmý depolarda çürüyor… Mesela
Etiyopya'da çiftçilerin ürettiði 100
bin ton tahýl gibi.
Hem dünyada kâr oranlarý artýyor,
hem gýda üretimi artýyor, hem
sanayi kolunda üretim artýþý var da
peki bu kaynaklar nereye gidiyor?
Genellikle lüzumsuz þeylere…
Kaynaklar insanlýðýn karnýný doyurmak için deðil, daha fazla kâr elde
etmek için tüketiliyor.

Soyuluyoruz

Hem yedirirken, hem aç kalýrken,
hem de zayýflatýlýr-ken soyuluyoruz.
Biz daha çok yiyelim diye Mc
Donalds'ýn 2001 de yaptýðý reklâm
harcamasý 1,4 milyar dolar.
Pepsi'nin 2001 reklâm harcamasý 1
milyar dolar.

Ayný sebeple aldýðýmýz fazla kilolar
için de bir çözümleri var: ABD'de
kilo kaybetme programlarýna yýlda 3
milyar dolar harcanýyor. Büyük þirketler bizden aldýklarý para-larla
bizim "seçtiðimiz" hükümetlerin
seçim kampanyalarýna 33 milyon
dolar veriyorlar. ABD'de internet
reklâmlarýna yýlda 8,7 milyar dolar
harcanýyor. Toplam reklâm harcamasý ise 264 milyar dolar.
Türkiye'de internet reklâmýna
2004'te 7-10 milyon dolar harcanmýþ, 2005'te yüzde 25-50 artmasý
bekleniyor. Türkiye'nin toplam reklâm harcamasý 1,3 milyar dolar.
Baþka gereksiz þeylere de harcama
yapýlýyor, askeri bütçelere 17 yýlda
200 milyar dolar harcanmýþ, toplam
savunmaya 900 milyar dolar. Bu
listeyi uzatmak mümkün… Reklâm
kampanyalarý bazý þeyleri yiyelim
diye bazýlarýný da yutalým diye
yapýlýyor. Bush - Blair çifti geçen
sene Irak'a 5,4 milyar dolarlýk erzak
gitmesini engellerken, bu sene bir
"Ýngiliz" gemisiyle Um Kasr limanýna gelen insani yardýmý ulusal televizyonlarýndan tüm gün naklen
yayýnladýlar. Gelen yardým gerçekten
ihtiyacýn çok altýnda olmasýna raðmen. Biz de yuttuk!

Bazýlarý ikna olmuyor

Bütün bu olan bitene müdahale
edenler var. Her türlü reklâm kampanyasýna raðmen, üstelik dünyanýn
her yerinde:
Hindistan'da Çiftçiler Birliði
Monsanto'nun genetik olarak
deðiþtirilmiþ bolgard pamuklarýný
yaðmaladýlar.
Bir baþka hikaye de Uruguay'da
yaþanýyor. IMF direktifiyle davranan
hükümet, suyu Ýspanyol ve Fransýz
þirketine satýyor. Suyun kalitesi o
kadar düþü-yor ki, kontrolden
sorumlu otoriteler bile suyu kullanmayýn anonsu yapmak zorunda
kalýyorlar. Bunun sonunda suyun
özelleþtirilmesine karþý yapýlan
referandumda çýkan hayýr oyu
özelleþtirmeyi durduruyor.
Kore'de hükümet 9 Þubat 2004'de
"korsan" kararlar alabilmek için
hýzlý bir oturum topluyor. Gündemde
iki konu var: Irak'a asker gönderme,
serbest ticaret anlaþmalarý. Bunlara
karþý toplanan iki kalabalýk birleþiyor ve meclisten iki kararýn da çýkmasý engelleniyor.
Guatemala'da Bergama'dan farklý
olmayan bir süreç yaþanýyor.
Siyanürlü altýn aramaya gelen þirkete karþý direniþ baþlýyor, direniþ o
kadar büyüyor ki Dünya Bankasý þirkete faaliyetine devam edebilmesi
için 45 milyon dolar yardýmda
bulunuyor, Guatemala iç iþleri
bakaný direniþçileri orduyu iþ baþýna
getirmekle tehdit ediyor. Sonunda
þirket faaliyetine ara vermek zorunda kalýyor.
Bunlar akla gelen birkaç örnek.
Karþýmýzdaki tablo, yaþadýðýmýz
dünya, umudu ve umutsuzluðu
içinde barýndýrýyor. Nereyi görmek,
yaþadýðýmýz dünyaya nasýl müdahale etmek istediðimizle ilgili. Ya
istedikleri gibi ikna olacaðýz ve
umutsuzlukla yolumuza devam edeceðiz. Ya da umudu olan, ikna
olmayan, mücadele eden ve durduranlarýn yanýnda saf tutacaðýz.
Bunun için yeni çözümlere deðil,
mücadele edenlerden öðrenmeye,
her mücadeleyi birleþtirmeye,
sýradan insanlarýn saðduyusuna
güvenmeye ihtiyacýmýz var.
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Marks'ýn deðer teorisi
Alfredo Saad Filho
Brezilyalý bir marksist
ekonomist ve yazar olan
Alfredo Saad Filho
Marks'ýn Kapital'i üzerine
çalýþmalarýyla tanýnýr. Son
yýllarda anti kapitalist
hareket üzerine de çalýþmalar yapmaktadýr.
Aþaðýda Filho'nun, Ýngiliz
Socialist Worker
gazetesinde yapýlan bir
röportajdan derlenmiþ bir
yazýsýný okuyacaksýnýz.
Çeviren: Cengiz ALÐAN

Askerileþmiþ neo
liberalizm
"Günümüzde askerileþmiþ neo liberalizmin son
derece tehlikeli olduðu
yaygýn biçimde kabul
görüyor. Ýnsanlar çözüm
yollarý arýyor. Pek çok
insan Marks'ýn ve marksistlerin eserlerinden kimi
fikirler alacak ama yapýlacak çok daha fazla þey var.
Çaðdaþ kapitalizmin insanlarý marksist teori hakkýnda daha fazla þey öðrenmeye ittiðini belirtmeliyiz."
Saad Filho'nun çalýþmalarý deðer teorisi üzerine odaklanýr. Marks'ýn
geliþtirdiði bu teorinin iki
temel bileþeni olduðunu
söyler Filho. Birincisi
"emeðin merkezileþmesini
ve insanlarýn, emekleri
aracýlýðýyla birbirleriyle ve
doðayla karþýlýklý etkileþimlerinin önemini"
göstermesidir.
Ýkincisi ise, deðer teorisi
bize kapitalizmin yapýlanmasý hakkýnda bilgi verir.
"Belli bir toplumun kendisini nasýl yeniden ürettiðini anlamak istiyorsanýz,
insanlarýn üretim içindeki
iliþkilerine bakmalýsýnýz."
Marks Kapital'de, ister
maddi mallar, ister
hizmetler olsun, mallarýn
deðerinin, onlarý yaratmak
için harcanan emek miktarýný nasýl yansýttýðýný gösterir. Kapitalistler mal
üretmek için iþçilerle
makineleri biraraya getirir.
"Makineler insanlarý daha
üretken kýlar", diyor Saad
Filho, "Ama makineleri
üreten insanlardýr ve yeni
makineler de dahil, mallarý
üretmek için makineleri
kullanan da yine insanlardýr". Marks makineleri,
daha fazla deðer yaratmak
için iþçilerin yaþayan
emeðiyle birleþtirilmesi
gereken "ölü emek" olarak
ele alýr.

Sömürü
Saad Filho'ya göre kapitalist toplum kapitalistlerle
iþçiler arasýndaki merkezi
bir iliþki -ücret iliþkisiüzerine kurulmuþtur. Bu
bir sömürü iliþkisidir.
"Deðer teorisi üretim
sürecini görmenize ve kapitalizme özgü ve temel

Deðer teorisinin önemli bir rolü de, yoksulluk ve baskýyý bir yana, sömürüyü baþka bir yana koymasýdýr. Bu, Üçüncü Dünya iþçilerinin Batý'dakilerden daha çok sömürüldüðü, ya da Marks'ýn
zamanýndaki iþçilerin bugünün iþçilerinden daha fazla sömürüldüðüne dair yaygýn kanýnýn zýttýný
kanýtlamaktadýr.
önemde olan sömürü biçimini -artý deðer yaratýmýnýtanýmlamanýza olanak
saðlar.
"Her yýl belli bir miktarda
deðer üretilir. Ve bu
deðerin bir kýsmýný iþçiler
denetler. Geriye kalanýna
artý deðer denir. Bu bir
sömürü aracý saðlar -iþçilerin, kendilerinin
denetlemediði, aslýnda
onlarý denetleyen bir þeyler
yarattýðýný gösterir."
Sömürünün artýðý mý
azaldýðý mý sorusunu
yanýtlamak zordur.
"Ücretleri ölçebilirsiniz",
diyor Saad Filho, "Ancak
bu ayný zamanda iþçilerin
denetiminde kalan deðer
miktarýdýr. Saðlýk sistemini
ele alýrsak, genel toplumun
ihtiyaçlarýna göre mi,
yoksa, asýl olarak iþçiler
dýþýndaki gruplarýn
ihtiyaçlarýna göre mi yapýlandýðýný anlayamazsýnýz."
Britanya'daki Ulusal
Saðlýk Hizmetleri'nin parça
parça özelleþtirilmesi,
"meta sistemi içinde
sömürecek yeni alanlar
bulmaya giriþen... eðer
bunu baþarýrlarsa,
ücretlerdeki iyileþmeye
kayýtsýz kalarak, iþçileri
sömürme oranýný arttýracak
olan" bir hükümet ve sermaye gruplarýna bir örnektir. Deðer teorisi güçlü olsa
da her þeyi açýklamaz
diyor Saad Filho. "Emekdeðer teorisi toplumun
yeniden üretimi -toplumu
gelecekte de üretebilir kýlmak ve kapitalizme özgü
sömürü iliþkileriyle
toplumsal yapýlarý
sürdürmek- için gereken
mal ve hizmetlerin üretimine iliþkindir.

"Örneðin sanat eserleri,
ilk elde deðer analizi
içinde yer almaz. Pazara
girebilirler ama yeniden
üretilebilir deðillerse normal mal deðildirler."
Deðer teorisinin önemli
bir rolü de, yoksulluk ve
baskýyý bir yana,
sömürüyü baþka bir yana
koymasýdýr. Bu, Üçüncü
Dünya iþçilerinin
Batý'dakilerden daha çok
sömürüldüðü, ya da
Marks'ýn zamanýndaki iþçilerin bugünün iþçilerinden
daha fazla sömürüldüðüne
dair yaygýn kanýnýn zýttýný
kanýtlamaktadýr.

Sömürünün düzeyi
Saad Filho þöyle diyor;
"Batý'da mutlak yoksulluðun azaldýðý aþikar. Ama
bu, sömürüden bambaþka
bir olgu. Ýþçilerin çok
üretken olduðu, dolayýsýyla sömürü düzeyinin daha
yoksul bir toplumdakinden daha yüksek
olduðu, teknolojik olarak
ileri bir toplumda yaþýyor
olabilirsiniz. Örneðin,
Batýlý iþçiler Sahra Altý
Afrika veya Güney Asya
iþçilerinden çok daha iyi
durumdadýrlar. Ancak,
ayný zamanda çok daha
fazla artý deðer üretmekte
ve dolayýsýyla çok daha
fazla sömürülmektedirler"
Kapitalistler, kendi iþçilerinin ücretlerini, daha
fazla tüketime yönelmeleri
için nadiren arttýrsalar da,
diðer iþçilerin kendi mallarýný satýn almasý için
daima can atarlar.
"Bugün sömürünün en
önemli manivelalarýndan
biri tüketim talebidir. Ýþçi-

lerin tükettiði mallar
yýðýnýna sürekli yenileri
eklenir. Ücretli kölelik
anlamýna gelen mekanizma budur. Kafanýzý suyun
üstünde tutmak, boðulmamak için sürekli daha uzun
ve daha uzun saatler
boyunca çalýþmak zorundasýnýz. Daha yüksek
düzeyde tüketiyor olsanýz
da, stresinizin ve
borçlarýnýzýn düzeyi de
yüksektir ve insani potansiyeliniz de çok daha
büyük oranda boþa harcanmaktadýr."
Kapitalizmin Saad
Filho'nun eserinde
tartýþtýðý bir özelliði de sistemin istikrarsýzlýðýdýr.
Çoðu ekonomi teorisi sistemi doðasýnda istikrar varmýþ gibi ele alýr. Ama
Marks'a göre süregiden
istikrarsýzlýk ve krizler
kaçýnýlmazdýr. Krizler
çeþitli biçimler alabilir, ve
her bir kriz kendi
çerçevesinde ele alýnmalýdýr. Bir krizin aldýðý
biçimi "toplumdaki iki ana
sýnýfýn -kapitalistler ve
iþçiler- arasýndaki iliþkiler
ve bir ülke içindeki rekabet
veya ülkeler arasýndaki
rekabet biçiminde olabilen,
kapitalistler arasý rekabet
þekillendirir."

Ekonomik kriz
Ekonomik krizin
Marks'ýn tanýmladýðý
önemli bir öðesi kar oranlarýnýn düþme eðilimidir.
Çok kabaca, kar oraný kapitalistlerin üretim sürecine
dahil ettiði her pound'dan
elde ettikleri kar miktarý
olarak görülebilir.
"Fikir basit", diyor Saad

Filho, "Kapitalizmde rekabet var. Rekabet üretkenliði arttýrarak -ki bu
makineleþmeye baðlýdýrçözülür". Her bir kapitalist,
malýný daha ucuza satma
olanaðý saðlayacak
teknolojiye yatýrým
yaparak rakiplerinin altýný
oyabilir. Ama diðer kapitalistler de bu yeni
teknolojiyle tanýþtýðýnda,
uzun vadeli sonuç kar
oranlarýnýn düþme eðilimi
olur, çünkü "tüm
ekonomiyi
makineleþtirdiðinizde,
yaþayan emeði üründen
ayýrmýþ olursunuz. Oysa
karý üreten yalnýzca emektir. Makineler ve aletler kar
üretmez -bunlar iþçiler kullansýn diye üretilmiþtir."
Kapitalistler tam da karlarýný yaratan þeye,
yaþayan emeðe, çok çok
küçük bir rol biçiyorlar.
Artýk, belli bir kar elde
etmek için daha fazla
makineye -ölü emeðebüyük yatýrýmlar yapýyorlar.
Saad Filho Marks'ýn analizinin ham yorumlarýna
karþý tartýþýyor. "Bu süreç
kendiliðinden oluþmaz.
Öyle olsaydý, kapitalizm
çok uzun zaman önce çökmüþ olurdu. Artan
makineleþme kar oranýnýn
basitçe birdenbire düþeceði
anlamýna gelmez.
"Marks karþýt eðilimlerden de söz eder, sistemdeki makineleþme kar oranýný
destekleyebilir de. Bu türden makineleþmenin
örnekleri iþçilerin daha
fazla sömürülmesinde, ya
da mallarýn (veya
parçalarýn -ç.n.) daha
ucuza baþka ülkelerden

satýn alýnmasýnda
görülebilir. Ki bu da kapitalist karlýlýk açýsýndan,
küreselleþme ve emperyalizmin potansiyel önemini
ortaya koyar.
"Kar oranlarýnýn gerçek
hareketi hem yükseliþ hem
düþüþlerdir. Kar oranlarýnýn düþme eðilimi
karþýt eðilimlerin yanýsýra
iþler."
Pek çok geliþmiþ ülkede
kar oranlarý Ýkinci Dünya
Savaþý boyunca yükseldi,
1950'lerde yüksek seviyede
kaldý, 1960 ve 1970'lerde
düþmeye baþladý. Saad
Filho þöyle diyor; "1982'yi
kilit yýl olarak alýrsak, bu
tarihte birçok ülkede yükselmeye baþladý. Neden
1982? Çünkü iþçiler için bir
bozgun olan neo liberalizm
bu tarihte uygulanmaya
baþlandý."

Kýrýlgan noktalar
Kapitalizm kendiliðinden
çökmeye yazgýlý deðildir.
Marks'ýn teorisi baþka bir
toplum inþa etme
çabasýnýn bir parçasý olarak
önem taþýyor. "Sistem,
farklý zamanlarda farklý
olabilen, kendine özgü
kýrýlganlýklara sahip. Ýþçilerin örgütlenme düzeyine
ve kapitalist sisteme karþý
önerdikleri mücadele yöntemine baðlý olarak, bu
kýrýlganlýklardan yararlanabiliriz."
Peki kapitalizmin yerini
nasýl bir toplum alacak?
"Marks kapitalizm sonrasý için fazla bir þey söylemez. Söylediklerinin bir
kýsmý da farklý biçimlerde
yorumlanabilir.
"Öyle bir toplumun
Sovyetler Birliði gibi olacaðýný sanmýyorum ve
kuvvetle umuyorum ki
olmayacak. Eðer hedef bu
olsaydý, insanlarý uzun ve
zahmetli bir mücadeleye
ikna etmek çok zor olurdu.
"Kapitalizm sonrasý
toplumun nasýl olacaðý
konusunda yürütülen pek
çok fikir var, ama bir konsensüs yok. Bu önemli bir
sorun. Radikal sol sýrf
olumsuzlama programýna
sahip olamaz, insanlarý
yalnýzca kapitalizmin kötü
bir fikir olduðunu söyleyerek ikna edemezsiniz.
"Varolan sistemden daha
iyisini öneren uygulanabilir bir alternatifin
olduðuna inanmalýlar.
Aksi halde, son derece
yakýcý ihtiyaç duyduðumuz alternatif bir geleceðe
sýçramak yerine, reformlarý
kazanmak için vereceðimiz
savunmacý bir mücadeleye
kilitlenir kalýrýz."
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Sosyal Forumlar
ve sosyalistler
Erkin ERDOÐAN
Geçtiðimiz haftalarda
Akdeniz Sosyal Forumu
toplantýlarý yapýldý.
Toplantýlar Ýspanya'nýn
Barselona kentinde
gerçekleþti. Yaklaþýk 5 bin
kiþinin katýldýðý forum
birçok tartýþmayý da
ardýnda býraktý.
Forumlarýn Geçmiþi
Sosyal forumlarýn
geçmiþi 2001 yýlýnda
yapýlan I. Dünya Sosyal
Forumu'na, hatta onun da
önceli olan toplantý ve
etkinliklere kadar gidiyor.
Ancak ortada olan bir þey
var ki forumlarýn politik
dayanaðý, bugüne kadar
antikapitalist hareketin ve
savaþ karþýtý hareketin
argümanlarý oldu. Sosyal
forumlar, Seattle sonrasý
kuþaðýn tartýþmalarýnýn
zeminini oluþturabildiði
sürece geliþti ve büyüdü.
I. Dünya Sosyal Forumu
bir iþaret fiþeði gibi
dünyanýn diðer kýtalarýnda ve giderek ülkelerde
sosyal forum süreçlerini
tetikleyince, özellikle iþçi
hareketi de bu süreçlerin
aktif bir parçasý haline
geldi. Hali hazýrda
Avrupa Sosyal Forumu
sürecinin önemli bir
ayaðýný sendikalar oluþturuyor. Özellikle Ýtalya,
Fransa, Ýngiltere gibi
ülkelerdeki birçok sendika, yeni iþçi kuþaklarýyla
antikapitalistlerin bir
araya geldikleri bu zeminlerin oluþumunda önemli
bir rol oynuyor.
Savaþ karþýtý hareketin
doðuþunda da sosyal
forumlar büyük bir faktör
oldu. II. Avrupa Sosyal
Forumu sýrasýnda
Floransa'da yapýlan 1
milyonluk savaþ karþýtý
gösteri ve Dünya çapýnda
20 milyonu sokaða döken
15 Þubat gösterileri, sosyal
forumlarýn ne gibi
olanaklar yarattýðýnýn
görülmesini saðladý.
Forumlar ve Sosyalistler
Forumlar bir diyalog
zemini. Ancak hiçbir
zaman savaþ karþýtý
hareketi ve antikapitalist
hareketi güçlendiren
kararlarý otomatik olarak
almadý. Aksine alýnan
eylem kararlarý, yapýlan
kitlesel gösteriler uzun

tartýþmalar sonucunda
gerçekleþti. Bu anlamda
forumlarýn kitlesel gösteriler yapmayý tetiklemesi,
sosyalistlerin bunlarý
önermesi, sadece önermekle kalmayýp belli noktalarda bunlarý örmesi ile
gerçekleþti.
Akdeniz Sosyal Forumu
(AkSF) sosyalistlerin
müdahalesinin olmadýðý
ya da olamadýðý forumlara 'güzel' bir örnek oluþturuyor. Barselona'daki
forumu çok sýnýrlý bir
çevre örgütledi. Ýçinde
bazý troçkistlerin de
olduðu Katalan baðýmsýzlýkçý eðilim, forumu
sadece bir tartýþma zemini
olarak algýladýðý için,
Barselona bir fikir pazarý
olmanýn ötesine geçemedi.
Sonuçta Avrupa'dan
birçok büyük ve önemli
hareketin katýlýmý
sayesinde, 19 Mart
2006'da savaþa ve iþgale
karþý küresel eylem günü
ilan etmenin ötesinde
neredeyse hiçbir somut
karar alýnmadý. Sonuçta
forumlar bir fýrsat yaratýyor, ama sosyalistlerin
müdahalesinin olmadýðý
yerlerde genellikle
mücadeleye çok sýnýrlý bir
katký yapýyor.
2006 Nisan'ýnda Atina'da
gerçekleþecek Avrupa

Sosyal Forumu (ASF) bu
anlamda çok önemli bir
durak. Hareketin
Avrupa'daki geleceðine
dair birçok önemli tartýþma Atina'da yapýlacak.
Bunun da ötesinde
Atina'nýn hazýrlýk
sürecinde aktif olarak
bulunmak demek,
Fransa'daki anayasaya
referandumunda büyük
bir neoliberal saldýrýyý
püskürtmüþ hareketle,

Ýtalya'daki ABD üslerine
karþý kampanyalar yapan
hareketle, Ýngiltere'deki
savaþ karþýtý hareketle bir
araya gelip hareketin geleceðine etkide bulunmak
anlamýna geliyor.
Dolayýsýyla sosyal forum
hareketini öncelikle
bulunduðumuz yerlerde
inþa etmeli, bu sürece
aktif olarak katkýda
bulunmalýyýz. Bunun
baþarabildiðimiz ölçüde

Önümüzdeki süreçte sosyal forum
süreçleri açýsýndan, Türkiye'deki savaþ
karþýtý hareket ve sosyalistler olarak
önemli fýrsatlara sahibiz. Öncelikle Eylül
ayýnýn 23-24-25'inde Avrupa Sosyal
Forumu'nun hazýrlýk toplantýsý Ýstanbul'da gerçekleþecek. Bu hazýrlýk toplantýsýnda Atina'daki forumun politik
eksenleri belirlenecek ve Atina'da
yapýlacak seminerlerle ilgili ön
görüþmeler yapýlabilecek. Bunun da
ötesinde Ýstanbul toplantýsýnýn ana gündemi Fransa'da çýkan 'anayasaya hayýr'
oyu. Fransa'daki 'hayýr' Avrupa'daki
neoliberal saldýrýlara karþý kazanýlmýþ
ilk net zafer

forum sürecinin içindeki
tartýþmalarý kazanma þansýna sahip olabileceðiz.
Avrupa'daki ve
Türkiye'deki Forum
Hareketi
Önümüzdeki süreçte
sosyal forum süreçleri
açýsýndan, Türkiye'deki
savaþ karþýtý hareket ve
sosyalistler olarak önemli
fýrsatlara sahibiz. Öncelikle Eylül ayýnýn 23-2425'inde Avrupa Sosyal
Forumu'nun hazýrlýk
toplantýsý Ýstanbul'da
gerçekleþecek. Bu hazýrlýk
toplantýsýnda Atina'daki
forumun politik eksenleri
belirlenecek ve Atina'da
yapýlacak seminerlerle
ilgili ön görüþmeler
yapýlabilecek. Bunun da
ötesinde Ýstanbul toplantýsýnýn ana gündemi
Fransa'da çýkan
'anayasaya hayýr' oyu.
Fransa'daki 'hayýr'
Avrupa'daki neoliberal
saldýrýlara karþý
kazanýlmýþ ilk net zafer.
Bu zaferin ardýndan
hareketin önümüzdeki
dönemde yapacaklarýna
iliþkin birçok politik tartýþma ve pratik kampanya
önerisi bu toplantýlar
sýrasýnda ele alýnacak.
Dolayýsýyla uluslararasý
sosyalistler olarak bu
tartýþmalara katkýmýz ve

Avrupalý hareketlerle olan
iliþkimiz oldukça önemli.
Türkiyeli hareketler
anlamýnda bir baþka þansýmýz ise Türkiye'deki
birçok büyük hareketin
hali hazýrda sosyal forum
hareketinin içinde
bulunuyor oluþu.
Geçtiðimiz ay bir basýn
toplantýsýyla ilan edilen
Türkiye Sosyal Forumu
(TSF) 2006 yýlýnýn Eylül
ayýnda Ýstanbul'da gerçekleþecek. Forum farklý
illerde yapýlacak hazýrlýk
toplantýlarý ile
örgütlenecek. TSF
içerisinde KESK, TMMOB,
DÝSK gibi iþçi örgütlerinin
yaný sýra çeþitli siyasi partiler, Kürt hareketi ve
TÜKODER, ÝHD gibi
dernekler bulunuyor. TSF
önüne ilk hedef olarak
Atina'da gerçekleþecek
foruma kitlesel olarak
katýlmayý koydu.
Türkiye'den Atina'ya bin
kiþilik bir katýlým hedefleniyor.
Katýlým boyutunun da
ötesinde, ASF'de sürmekte
olan siyasi tartýþmalara,
bu hareketlerle birlikte
müdahale etme olanaðý
yaratabilirsek, tartýþmalarýn gidiþatýna önemli
bir etkide bulunabiliriz.
Dolayýsýyla bir biçimde
hareketin kaderini
belirleyen ASF'deki politik tartýþmalara, özellikle
anayasaya hayýr hareketi
ve iþgal karþýtý hareket
anlamýnda ciddiyetle yaklaþmak ve bu konularla
ilgili bir ön hazýrlýk yapmak gerekiyor. TSF bu
tartýþmalarý yürütebilmek
için ilk hazýrlýk toplantýsýný 10 Eylül tarihinde
Ýstanbul'da yapacak.
Yeniden baþa dönersek,
forumlarý kitlesel ve
radikal etkinlikler haline
dönüþtüren faktör savaþ
karþýtý hareketle ve
antikapitalist hareketle
olan iliþkisi. Bu baðlantýyý
koparmadan, forumlarý,
irili ufaklý yüzlerce
hareketi kapsayabilen ve
aktivistlerin tartýþmalarýný
merkezine alan zeminler
haline getirmeliyiz.
Bunun ise kendi kendine
gerçekleþmeyeceði açýk.
Aþaðýdan sosyalizmi
savunanlara bu anlamda
çok iþ düþüyor.
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Kuraklýk yayýlacak
George MONBIOT
Yazar ve kampanya aktivisti
George Monbiot ile Ýngiliz
Socialist Worker gazetesinde G8,
çevre ve aktivistlere düþen görevler hakkýnda yapýlan röportajý
Cengiz Alðan Türkçe'ye çevirdi.
Þu ana kadar G8 zirvesinin
üzerinde duracaðý söylenen iki
iklim anlaþmasý taslaðýyla
karþýlaþtýk. Birincisi tam bir
felaketti-ikincisi daha da beter.
Ýkinci taslak iklim deðiþikliðinin
gerçekten var olduðunu bile
kabul etmiyor. Bu tabii ki
ABD'nin tutumu. Korkunç
olansa ABD'nin tutumunun
diðer yedi ülke karþýsýnda galip
gelmiþ olmasý. Bu durum Tony
Blair'in iklim deðiþikliðinin G8
toplantýsýnýn iki önceliðinden
biri olacaðýna dair verdiði
güvenceyi hükümsüz kýlýyor.
Sonuçta yaptýklarý ikilim
deðiþikliði anlaþma taslaðýnda
iklim deðiþikliðinin varlýðý bile
kabul edilmedi. Bu, bir savaþý
sona erdirmek için yapýlan bir
anlaþma taslaðýnda, savaþýn
sürmekte olduðunun bile kabul
edilmemesine benziyor.
Bugün iklim deðiþikliðine
karþý kampanyamýzda karþý
karþýya olduðumuz sorunlardan
biri hedeflerimizin çok zayýf
tanýmlanmasýdýr-ortada açýkça
tarif edilmiþ düþmanlar yok.
Genetiði deðiþtirilmiþ gýdalara
ya da yol yapýmýna karþý kampanya yapmak daha kolay,
çünkü o zaman düþman
Monsanto ya da Tarmac. Kimin
sorunun kaynaðý olduðu, kimin
bizim çýkarlarýmýza aykýrý
hareket ettiði çok açýk. Ama
iklim deðiþikliðinden hepimiz
sorumluyuz. Düþmanlarýmýzý
apaçýk tarif etmedikçe, açýkça
tarif edilmiþ bir savaþ da veremeyiz.
Yasal düzenleme
Ýþ dünyasýný sýnýrlandýrmak ve
yasal düzenlemelere tabi tutmak çaðrýsý yapmalýyýz. Bu
daha iyi bir iklimde yaþamamýzý
daha kolay hale getirecektir.
Bunu yaparken þirketlerin
çevreyi imha eden teknolojilerden vazgeçmesi daha zor. Bir
kez düþmanlarýmýzý (örneðin
Exxon gibi þirketleri) açýkça tarif
ettikten sonra onunla savaþmak
daha kolay olacaktýr. Þu anda,
2030 yýlýna kadar sera gazý
emisyonlarýnýn %80 azaltýlmasýnýn politik olarak uygulanabilir araçlarý üzerinde çalýþýyorum. Eðer insanoðlunun felaketine yol açacak korkunç bir
iklim deðiþikliðini önlemek
istiyorsak, bu oran bizim için
gerekli.
Yapmaya çalýþtýðým þey, her
geliþmiþ ülkeye uygulanabilecek
bir program oluþturmak. Bu
bize üzerinde kampanya yapabileceðimiz bir dizi net hedef
saðlayacak, böylece bir
hükümetin bu zorunlu kýsýtlamalara uyup uymadýðýný
denetleyebileceðiz.
Plan en çok da enerjinin veri-

mini arttýrmayý ve kullandýðýmýz enerji miktarýnda
yapýlacak kýsýtlamalarý içeriyor.
Bu sayede yenilenebilir enerji
inþa etmekten çok daha fazla
büyük deðiþiklikler yapýlabilir.
Eðer þu anda yaþadýðýmýz gibi
yaþamaya devam edecek ama
bunu rüzgar türbinleri ya da
bio-yakýtlarla güçlendireceksek,

o zaman aslýnda bir sorunun
yerine bir diðerini geçirmiþ oluruz. Bio-yakýtlarý ele alalým.
Arabasýný bio-yakýtla çalýþtýran
insanlardan, hatta bio-kerosenle
çalýþan uçaklardan çok söz
edilir. Ama bu yakýtý üretmek
için gereken yeterli miktarda
ürünü elde etmek için birkaç
gezegenin tüm yüzeyi kadar

topraða ihtiyaç vardýr. Yani
gerçeklikte, arabalarý beslemek
ile insanlarý beslemek arasýnda
bir rekabet yaratýlmýþ olur. Bu
sorunun nasýl çözüleceðine dair
hiç soru kalmaz, çünkü yiyecek
insan ihtiyacýnýn deðil paranýn
arkasýndan gidecektir.
Yükü halkýn deðil iþ
adamlarýnýn sýrtýna yüklemeliy-

iz -doðrudan deðil dolaylý bir
politik maliyet. Bu ayný zamanda þirketleri doðrudan halkýn
karþýsýna dikecek, böylece
açýkça tanýmlanmýþ bir dizi düþmana sahip olacaðýz.
Kilit noktalardan biri de
tüketici deðil yurttaþ olarak
cevap vermemiz. "Tüketici
demokrasisi" fikri giriþmemiz
gereken politik mücadeleden
bizi tamamen koparýyor. Ýnsanlar kredi kartlarýnýn elverdiði
ölçüde tüketebilirler.
Tüketici tercihlerimiz ne olursa olsun, hükümetler üzerinde,
iklimi tahrip etmediðimizi
garanti edecek yasal düzenlemeleri yapmalarý için yoðun
bir baský uygulamalýyýz. Bu
sayede þirketlere, Tony Blair'in
þiddetle direndiði sert yasal tedbirler uygulanmasýný saðlayabiliriz. Bunun anlamý deðiþimin
dükkanlarda deðil sokakta
gerçekleþmesidir. Bana Ýspanyol
engizisyonunun gücünün
doruðunda olduðu dönemi
hatýrlatan olaðanüstü bir
durumdayýz. Bush yönetimi ve
belli iþ çevrelerinin -özelikle de
Exxon- yaktýklarý ateþi inkar
etmeye dönük kasýtlý bir politikalarý var.
Özgürlük
Bilim insanlarýnýn, iklim
deðiþikliði konusunda ihtiyaç
duyulan araþtýrmalarý yapmalarýný engellemeye çalýþýyorlar. Karþýmýzda bilgi birikimini
inkar etmeye ve gerçekte ne
olduðunu ve neden olduðunu
araþtýrmayý önlemeye dönük
birleþik bir çaba var. çevresel
anlamda bir özgürlük kadar,
düþünme özgürlüðü ve konuþma özgürlüðüne de büyük bir
tehdittir bu.
Ýklim deðiþikliðini politik gündemin en baþýna koymalýyýz.
Bugün insanlýk için en büyük
tehdit bu. Sýcaklýk en son kýsa
bir süre içinde altý derece
deðiþtiðinde boyu üç ayaktan
uzun olan tüm canlý türleri yok
oldu. eðer bir daha olursa buna
biz de dahiliz. Ve altý derecelik
deðiþim gelecek yüzyýl için
yapýlan tahminlerin üst sýnýrý.
Aktivistler olarak bizler bu
sorunla baþ edemediðimiz
sürece insan haklarý veya refah
yolundaki diðer amaçlarýmýzý
gerçekleþtirmenin çok zor olacaðýný anlamak zorundayýz.
Bunu temel politik kampanyaya
çevirmeliyiz. Yani sokaða çýkmalý, gösteriler düzenlemeli ve
politikacýlar üzerinde devasa bir
basýnç yaratmalýyýz.
Ýklim deðiþikliði þu anda yapmakta olduðumuz her kampanyanýn bir parçasý olmalýdýr.
Yoksulluða son vermeye çalýþýyoruz, iklim deðiþikliði bu hedefi
tamamen yok edecektir.
Araþtýrmalar Afrika'daki kuraklýklardaki yoðun artýþýn -ve tabi
bu kuraklýklarýn yarattýðý dev
yoksulluðun iklim deðiþikliðinin sonucu olduðunu
kanýtlýyor. Ýklim deðiþikliðiyle
baþa çýkamazsak, yoksullukla
da baþa çýkmayýz.
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Geliþen Çin ekonomisi,
zenginler ve fakirler
John GITTINGS
Çin dünya pazarýnda
giderek daha önemli bir rol
oynuyor. John Gittings
ülkenin ekonomik geliþmesi ve bunun Çin toplumu
üzerindeki etkileri üzerine
düþüncelerini aktarýyor.
John Gittings Ýngiltere'de
yayýnlanan Guardian
gazetesinin Çin muhabiriydi ve yakýnda Çin üzerine
bir kitabý çýkacak.
Çin üzerine sorular bu
ülke Dünya Ticaret
Örgütü'ne (WTO) girdikten sonra daha da arttý.
Çin o denli çok çelik,
kömür ve petrol kullanmaya baþladý ki bu
pazarlardaki fiyatlarý etkilemeye baþladý. Ayrýca yýllar boyu devasa bir
biçimde yabancý sermaye
çektikten sonra þimdi
kendi sermayesini oldukça
yoðun bir biçimde ihraç
ediyor.
Deng Xiaoping'in
Tiananmen Meydaný
katliamýndan sonra halkýn
ilgisini bir baþka yöne
çekebilmek için baþlattýðý
ekonomik sýçrama, maddi
kazançlarý ne denli eþitsiz
daðýlýyor olursa olsun 20
yýl sonra hala ileriye doðru
devam ediyor.
Mao Zedung'un 60 yýl
önce farkýna vardýðý gibi
Çin'in saðladýðý ucuz emek
o denli bol ve ucuz ki batý
kapitalizminin bir baþka
Asya ülkesinde benzerini
bulabilmesi mümkün
deðil.
Öte yandan, Çin'in
ekonomik mucizesinin en
iyi savunucularý bile sosyal
yapý açýsýndan bu mucizenin aðýr sonuçlarý olduðunu kabul ediyorlar.
Zenginle yoksul, þehirle
kýr, iþçi ile iþveren arasýndaki fark çok büyük bir
hýzla artýyor.
Bir önceki baþbakan, Zhu
Ronoji, yoksullukla zenginlik arasýndaki farký çok sýk
gündeme getiriyordu.
Onun yerine baþbakan
olan Wen Jiabao önceliklerinin kýrsal yoksulluk
olduðunu söylüyor.
Son zamanlarda gerçekleþen iki saðlýk skandalý
kýrsal alanda saðlýk sisteminin ne denli bozulduðunu
ortaya çýkardý. Henan
eyaletinde toplanan kazlar
içindeki HÝV/AIDS virüsü
birinci skandaldý, ikincisi
ise yayýlmasý biraz
tesadüfle durdurulmuþ
olan Kuþ Gribi.
Çin medyasý bugünlerde
kýrsal alandan daha çok
haber veriyor. Kýrsal alandaki aðýr vergiler, köyden

gelen göçmen iþçilere verilen düþük ücretler, maden
kazalarý ve sanayideki, iþ
kazalarý yaygýn bir biçimde
basýnda yer alýyor. Ancak
hala protestolar gibi hassas
konular basýna giremiyor.
Yeni bir elit ortaya çýkýyor. Bunlar devletin sahip
olduðu sanayiye ve mülklere el koyuyorlar. Kýrsal
alanda ise hala sözüm ona
kolektif olan topraklarý ele
geçiriyorlar.
Kamusaldan özele geçiþte
yozlaþma en büyük rolü
oynuyor. Polis üniformasý
ile vergi toplamaktan,
belediyeye ait arsalar
üzerinde lüks villalar yaptýrmaya, bu arsalar üzerindeki kiracýlarý zorla topraklarýndan çýkarmaya, kadar
her þey yaþanýyor.
Bu geliþmelere bakarak
kimileri klasik bir Maocu
fikrin gene klasik bir
Maocu biçimde gerçekleþeceðini ve yakýnda kýrlarýn
þehirleri kuþatacaðýný ve
þehir yoksullarý ile birleþmiþ bir köylü ordusunun
þehirlerdeki bu yeni zenginleri devireceðini söylüyorlar.
Bu etkileyici ama bana
göre yanlýþ bir benzetme.
Zenginlik ile yoksulluk
arasýnda muazzam farklar
olmasýna raðmen bugün
herþey çok hýzlý deðiþiyor.
Hýzla geliþen ulaþým çok az
bir bölge hariç bütün
ülkenin birbiriyle hýzla
haberleþmesine, merkezin
her yere ulaþmasýna yol
açýyor. Bu nedenle
geçmiþte olduðu gibi
devrimcilerin gizlenebilecekleri uzak köþeler bugün
yok.
Ayrýca bugün iç bölgelerle doðudaki kýyý bölgesi
arasýndaki fark eskisi gibi
deðil. Bugün iç bölgelerdeki bir çok kentte yaþam
tarzý Þanghay ve diðer kýyý
þehirleri gibi olmaya
baþladý.

Çin polis
istatistikleri
2003 yýlýnda
60 bin
protesto
gösterisi
olduðunu
belirtiyor. Bu
her gün 160
gösteri
demek
Bugün artýk yatýrýmcý
olmak için ille Komünist
Partisi ile iyi iliþkilere
sahip olmak gerekmiyor.
Her yerde çok sayýda giriþimci-yatýrýmcý var.
Bütün bunlarla kýrsal
bölgedeki yoksulluðu
görmezden gelmiyorum
ama artýk kýr yoksullarýnýn
örgütlenme yeteneklerinin
düþtüðünü söylüyorum.
Þimdilerde o kadar çok
protesto var ki artýk Çinliler yollarýnda karþýlarýna
çýkan protestolara dönüp
bakmýyorlar bile. Bu kýsmen protestolarýn çoðu
zaman kazanmasýndan
oluyor.
Eðer daha radikal bir gösteri varsa bu çok zaman
iþten çýkarýlmýþ iþçilerden
geliyor.
En çok huzursuzluk
Kuzeydoðu'da oluyor.
Merkezi hükümet bu
bölgedeki iþsizlere daha
zengin bölgelerde iþ yaratma denemeleri ile hareketi
söndürmeye çalýþýyor.
Çin toplumu çok hýzla
ayaklanýyor. Sürekli yeni

Ýkinci Dünya Savaþý
sonrasýnda Çin
1949
Mao Zedung'un Komünist Partisi'nin
liderliðindeki köylü ordusu
Milliyetçileri ve Batýlý güçleri Çin'den
kovdu.
1958
Mao ve yandaþlarý sanayileþme programýný baþlattý. Köylüler "Halk
Komünleri" olarak bilinen dev çiftliklere katýlmaya zorlandýlar. 1960'da
bu program çöktü milyonlarca kiþi
öldü.
1966
Çin ekonomisini geliþtirmek ve

Günde 160 iþçi gösterisi
Çin'in ekonomik geliþmesi eþitsiz. Bir
taraftan zenginlerle yoksullar arasýndaki
fark açýlýyor, diðer taraftan ise bazý bölgelerde iþçiye ihtiyaç var bazý bölgelerde
yoðun bir iþsizlik. Sonuçta ülkenin her
yerinde huzursuzluk var.
Kuzey Çin'de Xianyang kentinde
özelleþtirilen Tianwang Tekstil fabrikasýnda uygun bulmadýklarý yeni iþ
sözleþmelerini imzalamak istemeyen
6.800 iþçi yedi haftadýr grev yapýyor. Ýþçikonular ortaya çýkýyor. Çin
resmen hala 900 milyon
köylü olduðunu söylemesine raðmen bu sayýnýn
üçte biri kentleþti ve en az
100 milyonu yarý köylü
göçmen iþçi konumunda.
Yosul kýrsal bölgelerde
Çin Sosyal Bilimler
Akademisi'nin son bir
araþtýrmasýna göre köyle
hareketliliði vergi sorunlarýndan mülkiyet haklarýna dönüþtü. Çünkü artýk
yerel yönetimler vergi koyamýyor fakat onun yerine
toprak satýyor.
Halk Komünleri'nin
daðýtýlmasýndan 25 yýl
sonra bugün topraðýn
mülkiyetinin kime ait

Komünist Parti içindeki liderliðini
güçlendirmek için Mao Kültür
Devrimi'ni baþlattý. Kültür Devrimi
kýsa zamanda Mao'nun koyduðu
sýnýrlarý aþtý ve baský ile durduruldu.
1976
Mao öldü ve Deng Xiaoping Çin'in
gerçek lideri olarak öne çýktý. Çin
ekonomisini dünya pazarýna açtý.
1980'de Halk Komünleri daðýtýldý ve
büyük özelleþtirme programlarý
baþlatýldý.
1989
Zenginlerle yoksullar arasýndaki
farkýn büyümesi ve baskýya karþý
demokrasi isteyen öðrenciler Pekin'in
Tiananmen Meydaný'nda toplandýlar.
Ülkenin her tarafýnda iþçilerin
desteðini kazandýlar. Hükümet gös-

lerin çoðu kadýn.
Grevin dördüncü gününde 1.000 kadar
polis fabrikanýn önünde toplandý. Binlerce
iþçi polisin önüne çýktý ve polisleri geri
püskürttü.
Bu grev Çin'deki birçok grevden sadece
birisi. Anhui eyaletinde 10.000 tekstil
iþçisi emeklilik ücretlerinin düþmesini,
saðlýk sigortasýnýn olmamasýný ve kaza
geçiren iþçilere tazminat verilmemesini
protesto ettiler. Shaanxi'de ise 1.000 iþçi
fabrikalarýnýn özelleþtirilmesini protesto
ettiler.

olduðu sorusu yakýcý bir
hale geldi.
Demokrasiye doðru ilerleyiþ ve basýn özgürlüðü
batýnýn Çin'i yargýlamasýndaki en önemli kriterler.
Açýk ki ekonomik geliþme
ile politik üst yapýnýn
geliþmesi arasýnda devasa
bir fark var.
Pekinli öðrenciler ve
Pekinliler 1989'da
demokrasinin geliþmesi
için çok aðýr bir bedel
ödediler. Daha sonra
1998'de Çin Demokrasi
Partisi'ni kurmaya çalýþanlar var. Bir çok Çinli çok
partili bir sistemin eksikliðini belirtiyor ama ayný
zamanda tek partinin

teriye çok sert saldýrdý ve binlerce
genç ve iþçi öldürüldü.

yarattýðý "toplumsal
istikrar" da kimilerinin tercihi.
Her ne kadar baskýcý
rejim muhalifleri hapse
atsa, yayýnlarý yasaklasa da
tartýþmanýn boyutlarý her
geçen gün geniþliyor.
1990'larýn ortasýndan beri
akademik çevrelerde Çin'in
geleceði üzerine geniþleyen
bir tartýþma var.
Ýlerleme genellikle iki
adým ileri, bir adým geri.
Þu sýralarda Komünist
Partisi hükümeti eleþtirmeye cesaret eden entelektüelleri sertçe eleþtiriyor
ama artýk entelektüel
otonomiyi kýrmak mantýklý
deðil.
Basýn sýk sýk politik
nedenlerle iþten atýlmalara
raðmen toksik atýk, göçmen iþçiler, ihmal, sanayi
hastalýklarý ve hatta ölüm
cezasýnýn kullanýmý gibi
konularý sorguluyor.
Çin'de kapitalizm her
yerde olduðu gibi çirkin ve
kaba ama þimdilik kalýcý
gibi görünüyor. Çin için
þimdi tehdit artýk bir
parçasý olduðu küresel
ekonominin çökmesi olabilir. Küresel ekonominin
çökmesi göçmen iþçilerin
iþlerini kaybetmesine ve
þehirlerde büyük iþsiz
yýðýnlarýn ortaya çýkmasýna
neden olabilir. Ýþsizlik
zaten þimdiden büyüyen
bir sorun.
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Afrika diktatörlerini
Batý daima korudu
Mzimasi Makiniki
1981’de Dünya Bankasý
Berg Raporu denen çok
önemli bir belgeyi açýkladý.
Bu rapora göre afrika
ülkelerinin özel sermayeye
ve çok uluslu þirketlere
yeterince alan açmamasý
büyük bir sorundu.
Bu rapor, Birleþmiþ
Milletler’in bütük planýna,
Afrika’nýn Ekonomik
Toparlanma için Öncelikleri Programý’na yol açtý.
Buna karþýlýk “uluslararasý topluluk”, zengin
devletlerin Afrikayý ezen
borç bataðýný hafifletmesi
ve ihracatlarý için fiyatlarý
arttýrmasýný önerdi.
Bu elbette gerçekleþmedi.
Bunun üzerine “iyi yönetimden” bahsetmeye
baþladýlar.
Afrika’daki baskýyý ve
yolsuzluklarý inkâr edecek
deðilim. 41 yaþýndayým.
Yani tam diktatör Hastings
banda malavi’de iiktidarý
aldýðýnda doðdum.
Batýlýlar için biraz komik
bir adamdý. Kadýnlar için
mini eteði yasaklamýþ,
erkekler için kadige pantalonlarý ve Simon ve
Garfunkel’i(*) yasaklamýþtý.
Ancak muhaliflerini ezip,
tutuklayýnca, iþkence
edince, sendikacýlarý ve
sosyalistleri öldürünce o
kadar da komik olmuyor.
18 yaþýnda bir sendikacý,
sosyalist ve Banda’nýn
muhalifi olduðumu fark
ettim. 1994’de Banda
devrilinceye kadar da
muhalifi olmaya devam
ettim.
Hiçbir Batýlý hükümet

Majid Al Gaood
(Ýþgali Reddeden
Ulusal Güçler
Yüksek Komitesi
- Felluce):
Bugün Irak'taki
hükümet baþarýsýz, çünkü
Irak halkýnýn kendi özgür
iradesi ile seçtiði bir
hükümet deðil, dolayýsýyla Irak halkýnýn hükümeti
deðil.
Bana sürekli "Peki iþgal
güçleri Irak'tan çekilirse
ne olacak?" diye soruyorlar. Irak'ýn geleceði
hakkýnda bu kadar
endiþelenmenize gerek
yok. Irak iþgalden önce
Ortadoðu'nun en uygar
ülkelerinden biriydi. Irak
halký kendi baþýnýn çaresine bakabilir, yeter ki
iþgal güçleri bir an önce
Irak'tan çekilsin.

Banda için mesele çýkarmadý. Yararlýydý ve bu
nedenle ne isterse yapabilirdi. Zaire’deki Mabutu
gibi.
Afrikalýlar israrla
demokrasi istiyordu. Ama
eðer gerçekten demokrasi
istersek batýnýn bize karþý
olduðunu görüyorduk.
Meles Zanawi’nin partisi
kazandýðýnda Etiyopya’da

olanlara bakýn.Zanawi.
Ýþte o Meles Bob Geldorf
ve Tony Blair ile birlikte
Afrika Komisyonu’nda
oturuyor.
Bir baþka Komisyon üyesi
Tanzanya’dan Benjamin
Mkapa. 2001’de Mkapa’nýn
hükümeti Zanzibar’da kendisine muhalif olan 60
kiþiyi seçimlere hile
karþýtýðý için gösteri yap-

týklarý sýrada vurarak
öldürdü.
ABD gösteri yapanlarý
suöladý. Ýngiltere seçimlerden sonra 21 büyük þirketi
temsil eden bir ticaret
grubunu Tanzanya’ya yolladý.
Ýngiliz, Kanada ve
Avustralya altýn madeni
þirketleri ülkeye hücum
etti.

Belki de iyi yönetimin
anlamý bu! Batýya yaslan
ve göstericileri kurþunla!
Neden Simon ve Garfunkel
yasaklandý? Çünkü bu grubun
Cecilia, Cecilia adlý bir þarkýsý
vardý ve diktatör Banda’nýn
metresinin ismi de Cecilia idi.
Yasaktan sonra Banda ile
Cecilia’nýn arasý açýldý!

Afrika’nýn ekonomik krizi
Bir çoklarý Afrika’nýn neden bu
kadar yoksul kaldýðýný ve neden
asya’dan da daha yoksul olduðunu
soruyor. Ýþte size bir iki küçük
ipucu!
1975’e kadar Afrika’nýn ekonomik
performansý dünya ortalamasýnýn
üstündeydi. Güney Asya’dan ve
hatta kuzey Amerika gibi Birinci
Dünya ülkelerinden bile daha iyiydi.
1975’den sonra Afrika bir çöküþ
yaþadý. Bu, kýsmen Amerika ve
Avrupa’nýn da 1970’lerde yaþadýðý
ekonomik krizin bir sonucuydu.
Bu krizin sonucu olarak çok miktarda nakit para Afrika’dan çekildi.
O güne kadar G7 ülkelerinden
1970’lerde çýkan 47 milyar dolar
geriye dönmeye baþladý. 347 milyar
dolar, 1980-89 arasýnda, 318 milyar
1990-99 arasýnda G7 ülkelerine

gitti.
Faiz oranlarý hýzla arttý çünkü
ABD çok fazla borç alýyordu ve
ABD Afrika’nýn ihraç ettiði temel
ihtiyaç maddelerinin fiyatlarýný
aþaðý itti. Bu geliþmelerden bütün
Üçüncü Dünya ayný biçimde etkilenmedi.
Sahra altý bölge Doðu ya da
Güney Asya’dan daha fazla
yabancý sermayey baðlýydý. Bu
baðýmlýlýk sürdürülemez oldu.
Ayrýca Afrika sömürgeciliðin etkilerinden kurtulamadý.
ABD, Soðuk Savaþ boyunca
Asya’daki müttefiklerine mali
yardým verdi. ABD’nin Güney
Kore’ye 1946-78 arasýnda verdiði
yardým 6 milyar dolar. Ayný
dönemde bütün Afrika 6 milyar
dolar aldý.
ABD Doðu Asya’nýn ihracatýna

ABD iç pazarlarýna girmede öncelik
tanýdý.
Ayrýca Afrika’daki diktatörlükler
Soðuk Savaþ boyunca ya Batý için
ya da Rusya için gerekliydi. Bu diktatörlükler Batý ya da Doðu
Bloku’nun politik, askeri desteði ile
ayakta kaldýlar ve ülkelerini alabildiðine soydular, gelen yabancý
yardýmlarý iç ettiler.
Bütün bu diktatörlükler yozlaþmýþ
rejimler ürettiler ve bir diktatör
diðerinin yerine geçti.
Þimdi Batý’nýn Afrika’nýn
yozlaþmýþ rejimlerinden bahsetmesi
tam bir ikiyüzlülük.
Bu konuda daha tam bir cevap için New
Left Review’de Giovanni Arrighi’nin,
The Africa Crisis (Afrika Krizi) makalesine bakabilirsiniz.
www.newleftreview.net/

“Soyguncular
hareketimizin
bir parçasý
deðil”
Malavyalý aktivist Mzimasi
Makiniki Yoksulluðu Tarihe
Gömelim koalisyonunun
düzenlediði Live8 konserlerini izledi ve gördüklerinin bir
kýsmýndan hiç hoþlanmadý.
Malavi’nin baþkenti
Lilongwe’de bir barda oturdum ve televizyondan Londra’daki Live 8 konserinin sahnesine çýkan ve Afrika’dali
yoksulluk üzerine konuþan
ve küresel adalet üzerine
konuþan Bill Gates’i izledim.
Gates kýsa bir süre önce
saðlýk projeleri için 450 milyon dolar baðýþladý. Epeyce
büyük bir para. Hiç de þükran
duymuyorum.
Bill ve Melinda Gates Vakfý
ABD hükümeti Microsoft
aleyhine anti-tekel
yasalardan dolayý dava açýnca kuruldu.
gateslerin daðýtabileceði
çok paralarý var. Þu anda
servetinin 29 milyar dolar
olduðu yahmin ediliyor ve
borsa patladýðýnda bu 100
milyar kadardý.
Dolayýsýyla yarým milyar
þuraya ya da buraya gitmiþ
çok da acýtmaz.
Gates dünya çapýnda muazzam eþitsizliðin nedeni olan
aþýrý zengin birisi.
Wall Street Journal’a
(Amerika’nýn önde gelen
gazetesi) göre 2004 yýlýnda
Amerika’da milyoner aile
sayýsý yüzde 21 artarak 7.5
milyona ulaþmýþ.
Þimdi toplumun bu çok
zengin kesimi 11 trilyon dolar
gibi muazzam bir serveti kontrol ediyorlar.
Ortalama servetleri 3.2 milyar dolar.
Bu insanlar ABD’deki asgari
ücretle çok çalýþarak zengin
olmadýlar. Bill Gates’in servetine ulaþabilmek için tam
630.000 yýl çalýþmalarý
gerekirdi.
Bu süper zenginler
sömürüye ve emperyalizme
dayalý bir sisteme sahipler.
“Serbest pazar”dan kâr
ediyorlar. “Serbest pazar”
tarafsýz bir araç deðil, kapitalizm tarafýndan yaratýlmýþ
özgür emeðin (topraklarýndan sürülmüþ köylüler)
sömürülmesine dayalý bir
araç
Kölelik, sömürgecilik,
Dünya Bankasý ve IMF programlarý hep bu pazarýn
ürünleri.
Zenginler bizi soyuyorlar ve
sonra yere biraz bozk para
atýp kaçýyorlar.
Bütün bunlar zaten çok
kötü ama en tepedeki bir
soyguncuyu yoksulluðu sona
erdireceðini söyleyen bir
olayda görmek istemezdim.
Eðer platform’ýnda Gates
varsa yoksulluðun nedenlerini sistemli bir biçimde
çarpýtýyorsun demektir.
Ayroca sömürüyü örtüyorsun
demektir.
Karl Marks “deðiþim
güçlünün zayýlýðýndan deðil,
zayýfýn gücünde gelir” derken
haklýydý.
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Afrika adalet istiyor
Ýskoçya'da toplanan G8
ülkelerinin liderlerinin ele
alacaðý konulardan birisi de
Afrika ülkelerinin borçlarý.
Demba Moussa Dembele
zengin ülkelerin söylemlerine
kanmamak gerektiðini
anlatýyor.
Bütün G7 ve G8 toplantýlarý "borçlar" konusunda
vaatlerde bulunur. Ama
sonunda bunlarýn hiçbiri
yerine getirilmez. Borçlarýn
silinmesi ya da azaltýlmasý
konusunda sayýsýz koþul
öne sürülür. Bu, her
seferinde böyledir.
Örneðin bir ülkenin
borçlarýnýn silinmesi için
þeffaf ve hesap verebilir
kurumlarý olmasý gerektiði
söylenir. Bunun ne demek
olduðunu hep biliyoruz.
Yeni liberal politikalarý
uygulayacak bir devlet.
Küresel sermayeye karþý
þeffaflýk istenir. Hesap ise
elbette gene küresel sermayeye verilecektir.
1970'lerde ve 1980'lerde
Afrika ülkelerinin çoðunun
borçlarý ikili devlet iliþkilerine baðlýydý. Yani bir ülke
bir baþka ülkeye borçluydu
ve bu borçlanma esas
olarak Soðuk Savaþ yýllarýnda Batýlý ülkelerin çýkarlarýna hizmet ediyordu.
Borçlarla ilgili ilk adým
kredi veren ülkeleri bir
araya getiren Paris Kulübü
tarafýndan atýldý. Borçlarýn
geri ödenmesi yeniden
biçimlendirildi. Ne var ki
"borç rahatlatmasý" krizi
borçlu ülkeler açýsýndan
daha da derinleþtirdi çünkü
bir dizi yeni kural ve ceza
getirdi.
Sonuç olarak Afrika
ülkelerinin çoðunun
borçlarý artmaya devam
etti. Öyle ki 1970'lerde bu
ülkelerin borçlarý ihracatlarýnýn %1.5’i iken
1980'lerde %10'a, 1990'larda
ise %27'ye çýktý.
Afrika ülkelerinin bu
koþullar altýnda borçlarýný
ödemelerinin imkansýzlýðý
ortaya çýkýnca "yapýsal
uyum programlarý" devreye girdi. 1988'de Kanada
Toronto'da toplanan G7'ler
borç silme kararý aldýlar.
O günden bu güne Afrika
ülkeleri sürekli olarak

Türkiye son 20
yýlda 426.7
milyar dolar
borç anapara ve
faizi ödedi.
20 yýl önce
40 milyar dolar
olan dýþ borçlar
bugün 114 milyar , iç borçlar
ise 50 milyar
dolara çýktý.

borçlarý ile ilgili kararlarla
karþýlaþýyorlar. Sayýsýz
"çözüm" giriþimi ve sayýsýz
koþullar iþeri sürüldü.
Ýki ülke arasýndaki iliþki
ile oluþan borçlanmanýn
çözümsüzlüðü üzerine
uluslararasý kurumlar
aracýlýðý ile borçlanma
dönemi baþladý. Ancak
1980'lerin ortasýndan
itibaren uygulanmaya
baþlanan yapýsal uyum programlarý Afrika ülkelerinin
ekonomilerini tam bir
felakete sürükledi.
Örneðin Sahra Altý
ülkelerinin 1980'de %5 olan
borçlarý 1990'da %25'e,
2000'de ise %40'a çýktý.
Bir çok ülke için, özellikle
de en yoksul ülkeler için,
Dünya Bankasý baþlýca
kredi veren kurum haline
geldi.
1996 Eylülü’nde borçlar
konusunda yeni bir inisiyatif baþlatýldý. Bu yeni inisiyatife göre bir ülkenin
borçlarýný sildirebilmesi için
önce IMF/Dünya Bankasý
politikalarýný baþarý ile
uygulamasý gerekiyor.
Ýkinci olarak, IMF/Dünya
Bankasý borçlarýn silinmesinde hiç bir biçimde
sosyal ihtiyaçlarý göz önüne
almamaya baþladý. Örneðin
Nijerya'nýn 2004'de ödemesi gereken borcu 1.4 milyar
dolar. Bu Nijerya'nýn

eðitime ve saðlýða harcadýðýndan çok daha fazla.
Bir baþka örnek ise
Senegal. Bu ülkede borçlarýn silinmesi için fýstýk
iþleme tesislerinin özelleþtirilmesi talep ediliyor.
Özelleþtirme komisyonunun baþkaný dahi Dünya
Bankasý'nýn kendilerinden,
her ne pahasýna olursa
olsun tesisi özelleþtirmelerini istediðini söylüyor.
Senegal köylü örgütünün
lideri bu kararý Senegal
köylülerine savaþ ilaný
olarak gördüklerini söylüyor. Bu, Senegal’de yoksulluðun azaltýlmasý olamaz.
IMF ve Dünya Bankasý
asýl olarak borçlu ülkelerin
yoksulluðu ile ilgilenmiyor.
Onlar borçlu ülkelerin iþlerine mümkün olduðunca
çok karýþmaya ve borcun
mümkün olan en fazla kýsmýný tahsil etmeye çalýþýyorlar. Böylece ülkelerin
ekonomilerini felç ediyorlar.
Sermayenin küresel örgütleri sýk sýk borçlu ülkelerdeki yozlaþmýþ, beceriksiz
yönetimlerden bahseder.
Böylelikle bu ülkelerin yoksulluklarýnýn nedeninin
yapýsal uyum programlarý
deðil, bu olgular olduðuna
kamuoyunu inandýrmaya
çalýþýrlar.
Oysa Afrika ülkelerinin

borçlarý bütünüyle Batýlý
ülkelerin geçmiþ sömürgeciliklerinin ve Soðuk Savaþ
yýllarýnda iþlerine gelen Batý
yanlýsý diktatörleri iþbaþýna
getirmelerinin ürünü.
Bu rejimlere verilen
borçlar halkýn ihtiyaçlarýna
deðil bu rejimlerin
ihtiyaçlarýna, sonuç olarak
Batýnýn ihtiyaçlarýna harcandý. Ayrýca alýnan
borçlarýn büyük bir kýsmý iþ
baþýndaki diktatörler
tarafýndan yaðmalandý.
Dolayýsýyla aslýnda Afrika
halklarýnýn kimseye borcu
yok, dolayýsýyla "kredi
veren" ülkelerin de hiç bir
alacaklarý yok.
Öte yandan Afrika'nýn
borçlarý bugüne kadar
defalarca geri ödendi.
Nijerya devlet baþkaný
"Nijerya'nýn 19 milyar
dolarlýk borcu 2 misliyle
ödendi ama hala bizden
ödeme yapmamýz isteniyor.
Borcun cezasýný, cezanýn
cezasýný ödememiz isteniyor" diyor.
Afrika'nýn geri kalanýnda
durum nasýl? 1970-2002 yýllarý arasýnda Afrika ülkeleri
toplam 540 milyar dolar
olan borçlarýna karþýlýk 550
milyar dolar ödemiþler.
Ama daha hala 300 milyar
dolar borçlarý var. Sahra
Altý ülkeler 294 milyar
dolar borçlarý için 268 milyar dolar ödemiþler ve hala
210 milyar dolar borçlarý
var.
Oysa aslýnda Batýlý
ülkelerin, onlarýn finans
kurumlarýnýn, çokuluslu
þirketlerin Afrika ülkelerine
ödenmesi mümkün
olmayan büyüklükte
borçlarý var. Kölecilik, soy
kýrým, doðanýn
mahvedilmesi, sömürgecilik ve son olarak da yapýsal
uyum programlarýnýn tahribatý.
Bütün bu yýkýmýn oluþturduðu mali yük "borç veren"
ülkelerin Afrika'ya borcu
olarak duruyor.
Afrika'nýn borçlarýnýn tek
bir çözümü var: En kýsa
zamanda IMF ve Dünya
Bankasý'na olan bütün
borçlar koþulsuz bir
biçimde silinmelidir.
Böylesi bir tedbir 1953
yýlýnda Batý Almanya için
alýnmýþtý. 1953'de Batý
Almanya'nýn borçlarýnýn
yarýsý koþulsuz silinmiþti.
Geri kalaný düþük faizle
uzun dönemli bir ödeme
planýna baðlanmýþtý. Borç
ödemesinin ülkenin ihracatýnýn %3.5'ini
geçmemesinde anlaþýlmýþtý.
Batý Almanya için yapýlabilen Afrika için de yapýlabilir.
IMF ve Dünya Bankasý'nýn
bütün koþullarý sona erdirilmelidir. Bu politikalar
Afrika'nýn yoksullaþmasýndan, ülkelerin ekonomilerinin çökmesinden baþka
bir iþe yaramamýþtýr.
Afrika'dan çalýnýp
götürülen zenginlikler geri
verilmelidir.

21

“Zafer bir gecede
gelmeyecek”
Irak Dünya Mahkemesi
Ýddia Heyeti Baþkaný
sýfatýyla açýlýþ ve kapanýþ
konuþmalarýný yapan
Uluslararasý hukuk profesörü, UNESCO Barýþ
Ödülü sahibi Richard
Falk ile yapýlan bir
ropörtajdan derleme
yaptýk.

Uluslararasý hukuk
ve kamu vicdaný
Irak savaþý özellikle
uluslararasý hukuka
ciddi þekilde zarar veriyor.
Savaþtan önceki
dönemde, 15 Þubat'ta,
80'den fazla ülkedeki
gösterilerde küresel
düzeyde bir mobilizasyon oluþtu. Ben bu mobilizasyonu kendi adýma
"ahlaki küreselleþme"
olarak adlandýrýyorum.
Dünya vatandaþlarýnýn
uluslararasý hukuku
doðru bir þekilde anlama
çabasý içinde olduklarý
Irak Dünya Mahkemesi
bu ahlaki küreselleþmenin ikinci bir ifadesi
olarak görülebilir.
Mahkeme, dünyadaki
halklarýn adalet duygusunun yeniden oluþturulmasý, adaleti ve
adaletsizliði anlama
konusunda attýklarý bir
adýmdýr. Bu mahkeme
sadece bir adým, hiçbir
þeyi telafi etmek için
yeterli deðil. Ama biz
burada insanlarýn
sözcülüðünü yapýyor ve
gerçekleri dile getiriyoruz.
Demokrasi konusundaki tüm fikirler bu savaþta
büyük zarar gördü.
Bugün Irak'ta demokrasi
yerine yeni bir tür
emperyalist hakimiyet
ve diðer bölgelere hakim
olan bir tür sömürgecilik. Bugün demokrasinin
dili Amerika tarafýndan
diðer bölgelerdeki halklara kendi politik yaþam
tarzýný, yaygýn savaþlarý
ve çok negatif bir politik
enerjiyi zorla kabul
ettirmek için kullanýlýyor.

Medyanýn rolü
Amerikan medyasý bu
saldýrgan savaþa destek
saðlama konusunda
önemli bir rol oynadý.
Medya bu savaþýn

Irak'tan gelen tehditlere
karþý bir savunma savaþý
olduðu ve Irak'ýn 11
Eylül'ün sorumlusu
olduðu konusunda
birçok Amerikalýyý ikna
etmeye yardým etti.
Avrupa, Türkiye ve
Arap medyasý daha
bölünmüþ durumda.
Türk halký, özellikle 1
Mart'ta tezkerenin
meclisten geçmesini
engellediðinde, büyük
bir umut ve güç verdi.
Fakat ayný zamanda
hükümet Amerika'yla
stratejik iliþkilerini korumaya devam etti ve
Ýncirlik Üssü'nün kullanýlmasýna izin verdi.

Mahkemenin
savaþ karþýtý
harekete etkisi
Irak Dünya Mahkemesi
savaþ karþýtý harekete,
savaþa karþý çýkma noktasýnda, uluslararasý
hukukun uygulanabilirliði konusunda oldukça
ikna edici veriler
sunacak, dünyadaki
harekete, Irak'taki
gerçekleri anlatan politik
belgeler saðlayacaktýr.
Bu, dünyanýn diðer
yerlerindeki insanlara
daha aktif olmalarý, belki
Amerikan ürünlerini
boykot etmeleri, kampanyalar baþlatmalarý,
Irak'taki yabancý birliklerin geri çekilmesini
talep etmeleri için bir
ilham kaynaðý olabilir.

ABD'nin tutumu ne
olacak?
Amerika Mahkemesi'yi
hiçbir þekilde dikkate
almýyor. Fakat Amerikan
toplumunun bir
bölümünün dikkate alacaðýný ve Amerikan
hükümetine, baþta Irak
olmak üzere, dünya politikasýný deðiþtirme
konusunda baský uygulayacaðýný umuyoruz.
15 Þubat 2003'de
gerçekleþen gösteriler bir
adýmdý, Irak Dünya
Mahkemesi ikinci adým.
Fakat bu bir süreç ve bir
mücadele, sabýr gerekiyor. Zafer hemen bir
gecede elde edilmeyecek.
Hemen zafer bekleyenler
hayal kýrýklýðýna uðrayabilir.

Irak dünya mahkemesinin kapanýþ gününde Küresel
BAK Eminönü’ne yürüyüþ yaptý.

SANAT-K
KÜLTÜR
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Kazým Koyuncu

Çernobil’in kurbaný
26 Nisan 1986'da yaþanan
ve dünyanýn en büyük
çevre felaketlerinden biri
olan Çernobil nükleer santrali patlamasý Hiroþima'da
patlayan atom bombasýnýn
500 katý radyasyon yaydý.
Radyoaktif serpinti hem
ýþýma yoluyla doðrudan,
hem de topraktan besin
zincirine geçerek, tüm canlýlarý radyasyona maruz
býraktý. Patlamadan sonra
Karadeniz çevresindeki
pek çok ülkede kanser sayýsýnda çok hýzlý bir artýþ
yaþandý. Bugün 3 milyon
çocuðun tedavi görmesi
gerekiyor, 3 milyon yetiþkinse halihazýrda kanser
maðduru. Gelecekte de sýrf
bu kazadan dolayý 7 milyon 100 bin kiþinin ciddi
problemler yaþayacaðý hesaplanýyor. Örneðin Ukrayna'da sakat doðumlar
ve büyüme bozukluklarý
kazadan sonra %230,
Beyaz Rusya'da %180 arttý.
Türkiye de kazadan doðrudan etkilenen komþu ülkelerden biri. Özellikle Karadeniz ve Trakya bölgelerinde kanser vakalarýnda
çok büyük bir artýþ var.
Sinop'ta neredeyse kanser
dýþýnda ölüm nedeni
kalmadý.
Karadeniz'in geleneksel
ürünleri olan çay ve fýndýk
büyük miktarda radyasyona maruz kaldý. Dönemin Sanayi ve Ticaret Bakaný Cahit Aral ise tele-

MÜZÝK

vizyonlara elinde çayla
çýkýp çayýn radyasyondan
etkilenmediðini anlatýp
durdu.
Oysa bu çaylardan yurtdýþýna satýlanlar geri yollanmýþ, ODTÜ'de hazýrlanan bir raporla radyasyon
belirlenmiþti.
Çok basit önlemler bile
alýnmadý. Örneðin radyasyon bulaþmýþ besin maddeler toplatýlýp imha edilebilir, insanlara iyot tabletleri

daðýtýlabilir, radyoaktif
bulut Türkiye'ye yaklaþýrken insanlara evden çýkmama çaðrýsý yapýlabilirdi.
Bunun yerine, halkýn karþýsýna geçip alay eder gibi
çay içmek tercih edildi.
Anti kapitalist hareketin
yol arkadaþý, Karadenizli
sanatçý Kazým Koyuncu iþte bu politikalarýn kurbaný
oldu. O günden bu yana
108 bin kiþi kanserden öldü. Ýktidarýn ise kulaklarý

1972'de Hopa'da doðan Kazým Koyuncu, 1993 yýlýnda
Mehmedali Barýþ Beþli ile birlikte dünyanýn ilk Lazca rock
müzik grubu Zuðaþi Berepe´yi (Denizin Çocuklarý) kurdu.
Zuðaþi Berepe ile 1995'te "Va Miþkunan" (Bilmiyoruz),
1998'de de "Ýgsaz" (Gidiyor) isimli albümleri yaptý. Lazca
müziðin ve Laz kültürünün geliþmesinde önemli katkýlarý
olan Koyuncu 2001 yýlýnda ilk solo albümü Viya´yý
çýkardý.
Ýkinci solo albümü "Hayde"yi Nisan 2004'te çýkaran
Kazým Koyuncu, yaklaþýk 6 aydýr kanser hastalýðýyla
mücadele ediyordu.

saðýr.
Kazým Koyuncu sanatýn
doðasýna uyan muhalif bir
sanatçýydý. Artvin'den
Bergama'ya kadar siyanürlü altýn aramalarýna karþý
kampanyalara katýldý.
Öne-mi bugün bir kez
daha ka-nýtlanan nükleer
santral karþýtý kampanyalarda yer aldý. Savaþ
karþýtý hareket baþladýðýnda o da sokaða çýkanlarýn
ön saflarýndaydý. Sanatýný
da bu uðurda silah gibi
kullandý.
Kazým'ýn katili nükleer
santraller inþa eden, kar
uðruna insan hayatýný hiçe
sayan, "bize bulaþmadý"
diye tüm Türkiye halklarýna yalan söyleyen bu sistemin sahipleridir. Hepsi
tarih önünde hesap verecek, Kazým'ýn anýsý sokaktaki mücadelede yaþayacak.

Live 8 ve Afrika müziði

Afrika müziðinin baskýya
karþý sosyal bir mesajý var
Makola MAVAMBÝKA
Live 8'i düzenleyenler programlarýný
açýkladýklarýnda Afrikalý müzisyenlere aðýr bir hakarette bulundular.
Londra'daki programda herkes vardý
ama tek bir Afrikalý müzisyen yoktu.
Oysa Afrikalý müzisyenler sayýsýz
kere Ýngiltere'de ve Fransa'da konser
salonlarýný týka basa doldurmuþlardý.
Afrika'da ise büyük bir ilgi görüyorlar. Ve Live 8 Afrika için yapýlýyordu!
Tam bir utanmazlýk.
Afrika müziðinin bir çok tarzý var.
beat, Kongo'da
Batý Afrika'da Afro-b
OK Jazz gibi.
Çeþitli müzik biçimleri Afrika müziðini geliþtiriyor. Batý müziði ise dýþardan Afrika'ya geliyor. Afrika'daki
popüler müziðin, biri Afrikalý, diðeri
yabancý iki temeli var. Afrika pop
müziði büyük kültürel ve ticari
merkezlerde geliþiyor.
"Manding swing" Batý Afrika'dan,
Swahili sesleri Doðu Afrika'dan geliyor. "Jive" ya da jazz ise Güney
Afrika'dan.
Arap etkisi altýndaki müzik ise
Kuzeyden geliyor. Makossa ya da

"özgürlük" müziði Zimbabwe ile Mozambik arasýndaki bölgeden çýkýyor.
Ben þimdi Kongo Demokratik
Cumhuriyeti diye anýlan Zambia'da
doðdum. O vakit OK jazz popülerdi.
Mobutu diktatörlüðü boyunca
müzisyenler politik olamýyorlardý.
Ancak gene de, mesela, Franco gibi
müzisyenlerin þarkýlarýndaki sosyal
mesajlar toplumun þekillenmesinde
rol oynadý. Müzisyenler AIDS'e karþý
toplumu uyarýrken ayný zamanda cinsiyetçiliðe karþý da mücadele ettiler.
Franco köylerden gelen monolog-

lara dayalý hikaye anlatýcýlýðý ile
haberleri etrafa yayýyordu.
Benim için en önemli müzisyenlerden birisi "Siyah Baþkan" diye
adlandýrýlan Nizeryalý Fela
Anikulapo'dur. Yoksullar için hiç
yorulmadan kampanya yaptý. Düzene
karþý müziði milyonlarýn onu
sevmesinin nedeni oldu.
Fela Afrikalý-Amerikalý jazz, soul ve
funk müziðini geleneksel Nijerya ve
Batý Afrika ritimleri ile birleþtirdi.
Çoðu zaman Nijeryalý yoksullarýn
kullandýðý kýrýk bir Ýngilizce ile
þarkýlarýný söyledi.
Nijerya egemen sýnýfý Fela'ya hep
saldýrdý. 1980'lerin çoðunu hapiste
geçirdi.
Batýlý büyük þirketlerin soygunlarýný
anlatan þarkýsý Nijerya'daki o zamanki
rejimi öylesine kýzdýrdý ki bin kadar
asker Fela'nýn evini basarak annesini
ve kardeþini pencereden dýþarý attýlar.
Fela daha sonra annesinin þapkasýný
diktatörün evinin merdivenlerine
koydu.
Ýþte Live 8 bu müzik kültürünü
dýþarýda býrakarak Afrika'ya "yardým
elini" uzatýyor!

KÝTAP

Biz bu savaþý durdurabiliriz

Bir zaferin
þahitliði
Metis yayýnlarýndan çýkan "Antikapitalist Hareket
için Kýlavuzlar" serisinin 13. kitabý çýktý. Türkiye'deki
antikapitalist/savaþ karþýtý hareketin hatýrlarda kalan,
kararlý ve özde "devrimci" sloganý "Biz Bu Savaþý
Durdurabiliriz" kitabýn ismine de ilham kaynaðý
olmuþ. Hareketin içinden bir aktivist olan Þenol
Karakaþ'ýn yazdýðý kitapta "komitacý" Roni
Margulies'in önsözü ve fotoðrafçý Ali Öz' ün tarihe
tanýklýk eden fotoðraflarý da bulunuyor. Kitap, 2001
yýlýnýn sonlarýnda Savaþa Hayýr Platformu'nun kuruluþundan 1 Mart tezkeresinin reddedildiði o tarihi
güne kadar hareketin tarihçesini anlatýyor. Bu kitapta
bir grup savaþ karþýtýnýn baþlattýðý Savaþa Hayýr
Platformun'dan Irak'ta Savaþa Hayýr
Koordinasyonu'na, Türkiye'nin Seattle'ý 1 Aralýk gösterisinden 100 bin kiþilik 1 Mart zaferine, sayýsýz
toplantý ve her ay yapýlan kitlesel mitinglerden, en
umulmadýk yerlerde ortaya konulan alternatif eylemlere kadar çok yoðun bir takvimin güncesini bulacaksýnýz.
Ayný zamanda, savaþýn
nedenle-ri
üzerine yapýlan tespitlerin
yanýnda, bu
günce ile hareketin mimarý olan yeni bir kuþaðýn karakteri
ve beklentileri
de yer alýyor.
1999 yýlýnda
yapýlan o meþhur eylemin yarattýðý hava, yani Seattle ruhu, 11 Eylül
olaylarý sonrasýndaki açýklamalar ve dünya kamuoyunun tutumu, Savaþa Hayýr Platformu'nun kuruluþ aþamasýnda yer alan aktivisterin çýkýþ kaynaðý oluyor.
Ama tabii ki her þey toz pembe deðil; bütün bu sorunlara raðmen karþýlýklý yaþanan tartýþmalar, Türkiye solunun büyük bir kýsmýnýn "dar grupçu" tutumuna raðmen "Birlik içinde çeþitlilik" anlayýþýyla bu sorunlar
aþýlmaya çalýþýlýyor. 156 örgütün oluþturduðu, o
zamana kadar Türkiye'deki en büyük savaþ karþýtý
mücadele platformu yoðun çabalarla kuruluyor. 1
Aralýk eylemi ilk kez eþcinsellerden sendikalara, feministlerden sosyalistlere kadar geniþ bir yelpazeyi
savaþa karþý yan yana getirdikten sonra, her ay yapýlan
eylemler, uzun bir aradan sonra rüzgarý bizim
yanýmýza çekiyor. Kitap tam da bu rüzgarýn, yerel platformlarýn inisiyatifi, aþaðýdan örgütlenme, tek konulu
kampanya mantýðý üzerinden yükselmiþ olan 1 Mart
zaferinin basit insanlar tarafýndan gerçekleþtiðine inatla vurgu yapýyor. Tarihin büyük insanlar tarafýndan
yapýldýðý tezine karþý tarihin öznesi olan kitlelerin
mücadelesini savunuyor. Bunun yanýnda sadece örgütlerin yan yana gelip, sekterliðin derin sularýnda yol
alma çabasýna karþý da, "yarýn" açýsýndan yeni dersler
de çýkarýlmýþ. Bu derslerle, tek konulu kampanya ve
birey inisiyatifi vurgusu (örgüt-lülük reddedilmeden)
daha fazla öne çýkarýlýyor. Bu kitap, aslýnda bugünkü
savaþ karþýtý platform olan Küresel Barýþ ve Adalet
Koalisyonu'nu anlamak isteyenler açýsýndan iyi bir
referans kaynaðý olacaktýr.
Türkiye'de hareket var mý yok mu? Dünya antikapita-list/savaþ karþýtý hareketi görmezlikten gelerek zafer
kazanýlabilir mi? Baþka bir dünya mümkün mü? Ne
yapmalý, nasýl yapmalý? Bu sorularýn cevabý yazarýn
mütevazý ama bir o kadar da güvenli ve kararlý
üslubuyla yanýt buluyor.
Kitabý okuduðumuzda ben ve bir çok aktivist zafer
duygusunu sanki dün yaþamýþçasýna tekrar tattýk. Bu
anlamda o süreçte hareketin inþasýna göbeðinden ya
da ucundan katký saðlamýþ herkes açýsýndan "o dönemin gözlerinin önünden bir film þeridi gibi geçmesi"
garantidir. Harekete yeni katýlmýþ aktivistlerin, yarýný
beraber kurmak telaþý ve heyecanýna heyecan katacaktýr. Bu anlamda hareketi bir yerinden anlamak isteyenler için iyi bir kaynak. Kazanacaðýmýz o koca dünyanýn
mimarlarýnýn kendimiz olduðuna inananlar için iyi bir
ýþýk tutucu olan "Biz bu savaþý durdurabiliriz" isimli
"bizim kitabýmýz" her aktivistin kitaplýðýnda bulunmalý.
Tolga ÞÝRÝN

MEKTUPLAR
Umut Fýrat’ýn
anýsýna
Geçtiðimiz yýl bir trafik
kazasýnda kaybetmiþ
olduðumuz yoldaþýmýz
Umut Fýrat Kýlýnç adýna
Akhisar Misak-ý Milli Ali
Þefik Ýlköðretim
Okulu'nda bir kütüphane
açýldý.
Fýrat'ýn anne ve
babasýnýn yoðun çalýþmalarý sonucunda açýlan
kütüphanenin açýlýþýna
yoldaþlarý da katýldý. Açýlýþ
töreninde öðrenciler ve
öðretmenler de vardý.
Önümüzdeki dönemde,
Akhisarlý DSÝP'liler olarak
kütüphanenin zenginleþmesine katkýda bulunmayý ve bu çerçevede bir
kitap baðýþ kampanyasý
baþlatmayý düþünüyoruz.
Akhisar'dan
Sosyalist Ýþçi okurlarý

Uður
Cankoçak’ýn
ardýndan
Türkiye sosyalist
hareketinde bir dönemin
önde gelen militanlarýndan Uður Cankoçak öldü.
1960’larda TÝP’in inþasýnda yer aldý, o günlerdeki
çeþitli bölünmelerde
Mehmet Ali Aybar ile birlikte tutum aldý, 1970’lerde
Sosyalist Devrim
Partisi’nde gene Aybar ile
birlikte yer aldý.
DÝSK’in çeþitli
sendikalarýnda çalýþtý. 1516 Haziran’da DÝSK’in
Sesi’ni çýkardý. Bu yayýndan dolayý hapiste yattý.
12 Mart’tan sonra Ýlerici
Yapý Ýþ’te çalýþtý.
Daima iþçiden yana
tutum aldý, daima iþçilerle
birlikte yaþadý ve onlar
gibi düþündü.
Türkiye sosyalistleri
önemli bir yoldaþlarýný
kaybettiler.

BÝZE GÖRE
köþesine yazacaðýnýz
yazýlar 150 kelimeyi
geçmemelidir.

BÝZE
GÖRE
OKUR
MEKTUPLARI
sosyalistisci@sosyalistisci.org

Direnen
Eðitim-S
Sen
Yargýtay kararý ile kapatýlan Eðitim-Sen birçok
yerde mitingler yaptý.
Kapatýlmasýný her zamanki gibi protesto etti.
Ben Ýstanbul’daki gösteriye katýldým.
6-7 bin kiþi vardý. Bu
kadar az duyurma ile bu
kadar katýlým doðrusu
fena deðildi.
Katýlýmýn her þeye raðmen yüksek olmasý bir
þeyler yapmak isteyenlerin hiç de az olmadýðýný
gösteriyordu.
Demek ki en baþtan beri
böylesi bir çalýþma
yürütülseydi çok daha
farklý olabilirdi.
Feza SÜREN

Gýký
çýkmayanlar
Fransýz referandumu
üzerine kendisine bugünlerde Yurtsever Cephe
diyenlerin sesi çok az
çýkýyor.
Acaba Fransa’da hayýr
oyunun yurtseverlik
temelinde alýnmamýþ
olmasý bu sol milliyetçilerin canýný mý sýkýyor?
Reyhan BURDA

Fransa’da bir kýzýl elma
koalisyonu olmadýðýný,
tam tersine solun yurtseverlikten uzak bir biçimde hayýr kampanyasý yaptýðýný öðrenmiþ olurdu.
Bedirhan KARA

Wahlalternatif
ile PDS nasýl
birleþecek?
Sosyalist Ýþçi’nin geçen
sayýsýnda Almanya üzerine çýkan yazýlardan Oscar
Lafontaine’in ancak
Wahlalternatif ile PDS’in
birleþmesi halinde
Wahlalternatife’ye gireceðini anladým.
Benim bildiðim kadarýyla PDS stalinist bir örgüt.
Bu birlik nasýl olacak?
Wahlalternatife yeni
solu oluþturuyor. Ýlk
seçimlerde aldýðý oy
oldukça iyi. PDS belki de
Wahlalternatife’yi
yavaþlatacaktýr.
Zeynep YEÞÝL

Negri AB’ci
Okuduðum kadarýyla
“Ýmparatorluk” kitabýnýn
yazarý Tony Negri
Fransa’daki referandumda evet oyu verilmesini
savunmuþ.
Negri kitabýndaki yanlýþ
tespitlerden yola çýkarak
bu sonuca varýyor.
Negri’ye göre ulus
devletlerin ortadan kalkma sürecinde AB bu süreci ilerletecek bir adým ve
olumlu bir adým.
Oysa Negri evet oyu
çaðrýsý yaparken militarist, özelleþtirmeci,
yeniliberal politikalarýn
savunucusu bir
Avrupa’ya ve onun sembolü yeni anayasaya evet
diyor.
Haluk GÜRBÜZ

Troçkist Avni! Ýncirlik
Gazetelerde “Red” adlý
kapatýlsýn
gazeteyi satan kadýnýn
üzerinde Avni’nin
resminin bulunmasý ve
bu kadýnýn Troçkist
olmasý bizim basýný çok
heyecanlandýrdý.
Hemen kadýný bulup
röportaj bile yaptýlar.
Avni 1980’li yýllarda
Almanya’da kurulan anti
faþist gruplarýn simgesiydi, giderek yayýldý.
Avni’nin Troçkistliðini
araþtýran gazeteler bir de
Fransa’da hayýr kampanyasýný sürdüren sol
birliðin ayný zamanda
faþist NF’e karþý da kampanya yaptýðýný anlatsalardý daha iyi olurdu.
Böylece Türk okur da

Bugün savaþ karþýtý
hareket için en somut
hedef kuþkusuz Ýncirlik’in
kapatýlmasý.
Aynen savaþ öncesinde
olduðu gibi tam bir kararlýlýkla Ýncirlik’in kapatýlmasýný talep etmek çok
önemli.
Bu kampanya boyunca
toplumun gösterdiði hassasiyet bundan sonra bu
talebi yükseltmenin önemini gösteriyor.
Bana göre hem Sosyalist
Ýþçi, hem de Küresel BAK
yoðun bir “Ýncirlik
Kapatýlsýn” kampanyasý
sürdürmeli ve bu kampanya için ilk büyük eylem
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No Pasaran!
Nisan ayýnda bir bayrak krizi yaratýldý ve bunun
üzerinden milliyetçi bir hava yükseldi. Bu milliyetçi hava televizyon kanallarý ve
Genelkurmayýn yaptýðý propagandayla daha da
büyüdü. Bundan sonra sokaklara dökülen, baþýný
ülkücü faþistlerin çektiði bir kitle oluþtu.
Sokaklara dökülen tüm insanlarýn faþist
olmadýðý açýk. Ancak bir kýsmýnýn MHP'nin
yanýnda durduðu su götürmez. O günlerden bu
yana Ülkü Ocaklarý'nda toplantýlar yapýp kadro
yetiþtiriyorlar.
Bugünlerde ise özellikle üniversitelerde 5-10
kiþilik çeteler halinde gezmeye baþladýlar. Yine
son dönemde DTCF bahçesinde satýr ve býçaklarla
öðrencilere saldýrdýlar. Bir öðrenciyi bacaðýndan
býçakla yaralayýp bir öðrenciyi de kafasýna satýrla
vurarak aðýr yaraladýlar. Uludað Üniversitesi'nin
yurdunda kalabalýk bir grupla öðrencilerin
odalarýný bastýlar.
Faþizmin durdurulmasý çete savaþlarý þeklinde
olamaz. Þimdi tekrardan anti faþist mücadele
zamaný. Sokakta yürüyen, uzun saçlý, küpeli,
eþcinsel, sevgilisiyle elele dolaþan insanlarýn faþist
tehditten rahatsýz olduðu ve korktuðu açýk.
Tam bu noktadan çýkýp anti faþist birliði herkesi
kapsayan ve yýðýnsal biçimde örmeliyiz.
Kurulmasý gereken uluslararasý anti kapitalist
hareketle baðlantýlý, içinde çeþitliliði barýndýran,
yýðýnsal, iþçi sýnýfýný da içine alan bir birliktir.
Böyle bir birlik inþa edip faþizme geçit vermeyelim.
Ulaþ AKBAÞ

günü 19 Mart 2006
olmalý.
Arada baþka eylemler
de tabii yapýlabilir.
Esin BAÞAK

BAK
yerelleþmeli
Bence BAK'ta yerellerin
oluþturulmasý çok önemli.
Bir sürü yerele ihtiyacýmýz
var. Neden bir Marmara
BAK, ÝTÜ BAK, ÝÜ BAK,
Ege BAK, Dil-Tarih BAK,
Hacettepe BAK olmasýn?
Cebeci Kampüsü'nde
kolaylýkla yerel bir BAK
inþa ettik ve insanlara
ulaþabildik.
Savaþ karþýtý hareket her
yerde inþa edilmeye hazýr.
Tek ihtiyaç insanlara iþgali
durdurabileceðimizi

anlatabilmek.
Eðer savaþ karþýtý bir
hareket örmek iddiasýndaysak, her yerele bir
BAK kurmak ve bunu
taban inisiyatifini öne
çýkartarak geniþletmek
zorundayýz.
%82 Bush'a karþý ve iþin
aslý bunun daha da fazlasý
savaþa karþý durma potansiyeline sahip. Baþka bir
dünyanýn iþgali durdurmaktan geçtiðini herkese
anlatalým. Küresel düþünüp, yerel davranalým.
Irmak ÖZINANIR
Karakedi
Kitabevi’nde
yüzde 60
indirim var
Büyükparmakkapý Sk,
Hayat Apt, Kat:4
Ýstiklal Cd, Beyoðlu

Karþý Festival
Barýþarock
2005
27-2
28 Aðustos
Mehmet Akif Ersoy
Piknik Alaný, Sarýyer

Böylelikle her sayý
daha çok
okurun görüþlerinin
Sosyalist Ýþçi’de
yer almasý mümkün
olacak.
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sosyalist iþçi
ne savunuyor?
Aþaðýdan
sosyalizm
-Kapitalist toplumda tüm
zenginliklerin yaratýcýsý iþçi
sýnýfýdýr. Yeni bir toplum, iþçi
sýnýfýnýn üretim araçlarýna
kolektif olarak el koyup üretimi ve daðýtýmý kontrol
etmesiyle mümkündür.

Reform deðil,
devrim
-Ýçinde yaþadýðýmýz sistem
reformlarla köklü bir þekilde
deðiþtirilemez, düzeltilemez.
-Bu düzenin kurumlarý iþçi
sýnýfý tarafýndan ele geçirilip
kullanýlamaz. Kapitalist
devletin tüm kurumlarý iþçi
sýnýfýna karþý sermaye sahiplerini, egemen sýnýfý korumak için oluþturulmuþtur.
-Ýþçi sýnýfýna, iþçi konseylerinin ve iþçi milislerinin
üzerinde yükselen tamamen
farklý bir devlet gereklidir.
-Bu sistemi sadece iþçi
sýnýfýnýn yýðýnsal eylemi
devirebilir.
-Sosyalizm için mücadele
dünya çapýnda bir mücadelenin parçasýdýr. Sosyalistler
baþka ülkelerin iþçileri ile
daima dayanýþma içindedir.
-Sosyalistler kadýnlarýn
tam bir sosyal, ekonomik ve
politik eþitliðini savunur.
-Sosyalistler insanlarýn cinsel tercihlerinden dolayý
aþaðýlanmalarýna ve baský
altýna alýnmalarýna karþý
çýkarlar.

Enternasyonalizm
-Sosyalistler, bir ülkenin
iþçilerinin diðer ülkelerin
iþçileri ile karþý karþýya
gelmesine neden olan her
þeye karþý çýkarlar.
-Sosyalistler ýrkçýlýða ve
emperya-lizme karþýdýrlar.
Bütün halklarýn kendi kaderlerini tayin hakkýný
savunurlar.
-Sosyalistler bütün haklý
ulusal kurtuluþ hareketlerini
desteklerler.
-Rusya deneyi göstermiþtir
ki, sosyalizm tek bir ülkede
izole olarak yaþayamaz.
Rusya, Çin, Doðu Avrupa ve
Küba sosyalist deðil, devlet
kapita-listidir.
-Sosyalistler bu ülkelerde
iþçi sýnýfýnýn iktidardaki
bürokratik egemen sýnýfa
karþý mücadelesini destekler.

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

sosyalist isci

SAYI: 239
10 Temmuz 2005
2.500.000 TL
2.5 YTL

Dünyamýzý piþmekten
nasýl kurtarabiliriz?
Okyanuslar yükseliyor.
Kutuplardaki ve yüksek
daðlarýn tepelerindeki
buzullar eriyor. Yazlar
giderek daha sýcak hale
geliyor. Ve atmosferdeki
karbon hacmi her sene
daha da artýyor.
Bütün bunlarýn bir tek
anlamý var: Dünyamýz
hýzla ve tehlikeli bir
biçimde ýsýnýyor.
Dünyanýn bu hýzlý ýsýnmasýnýn en önemli nedeni
fosil yakýtlarýn kullanýmý.
Her sene kullanýlan fosil
yakýt miktarý artýyor ve
sonuç olarak da dünyanýn
ýsýnmasý önü alýnamaz bir
biçimde artýyor
Fosil yakýtlar içinde
atmosfere en çok karbon
dioksit gazý salan yakýt
kömür, onu sýrasýyla petrol
ve gaz izliyor.
Bu her üç yakýtta en
yoðun olarak elektrik enerjisi üretimi için santrallarda ve sanayide kullanýlýyor.
Sanayinin ardýndan
ulaþým geliyor. Uçak
sanayi en hýzlý karbon
dioksit artýþý saðlayan sektör. Kamyon, otobüs ve
otomobiller de doðanýn
kirlenmesinin önde gelen
sorumlularý arasýnda.
Anvak her gün kullandýðýmýz buzdolaplarý,
çamaþýr makinalarý, klimalar, spreyler de doðanýn
kirlenmesine ciddi katkýda
bulunuyorlar.
Dünya için en doðal olan
enerji doðrudan güneþ
enerjisi. Tüm ihtiyacý
güneþ enerjisi ile karþýlamak mümkün. Fazlasý ise
geriye, uzaya yansýyor.
Ne var ki karbon dioksit
ýsýyý emiyor ve sonra
dünya ya geri veriyor.
Böylece uzaya yansýmasý
gereken fazla ýsý dünyada
kalýyor. Ýþte küresel ýsýnma
esas olarak bu.
Çaresi bir yandan enerjinin üretilmesinde fosil
yakýtlarýnýn kullanýmýný
durdurmak, diðer yandan
da güneþ enerjisinin kullanýmýný arttýrmak.
Ýnsanlýðýn enerjiye ihtiyacý ise giderek artýyor.

yapmayý planlýyor. Kömür
tüketimi yýlda %20 artýyor.
Çin hýzlý geliþen bir
ekonomiye sahip. Bu
nedenle tüketim mallarýnýn
kullanýmý da hýzla artýyor.
Pekin’de otomobil
sahipliði 5 yýlda 2 katýna
çýktý.
Kýsacasý 1990-2002 yýllarý
arasýnda Çin’in atmosfere
salgýladýðý karbon dioksit
miktarýnda %33 artýþ var.
Bunun sonucu olarak
Çin’de yaðmurlar azalýyor,
nehir düzeyleri düþüyor ve
Çin tarýmý için büyük
öneme sahip Himalaya
buzullarý büyük bir hýzla
eriyor.
Çin’in karbon dioksit üretiminin 2040’da ABD’yi
geçeceði söyleniyor.
Rusya ve Çin dünyanýn
çöplüðü durumunda. Her
iki ülkede de çevre kirliði
en üst düzeyde ve Çin’de
bu çok daha hýzlý. Bütün
büyük kentler ve onlarýn
öevrelerindeki doða ölme
noktasýna ulaþmak üzere.

Günlük ihtiyaçalar artýyor. bu ise daha fazla enerji
ihtiyacý demek.
Öyleyse çözüm ne?
Günlük ihityaçlarý kýsýtlamak mý. Örneðin buzdolabý ya da klima almamak mý? Veya otomobil
kullanmamak mý?
Bu türden bazý çözümler
söz konusu olabilir.
Bazýlarý ise mümkün deðil.
Örneðin sýcak iklimlerde
yaþayanlarýn bozdolabýna
ve klimaya ihtiyacý var.
Soðuk iklimlerde yaþayanlarýn ise ýsýnma için enerjiye ihtiyacý var. Bunlarda
ksýntý yapmak mümkün
deðil, gerekli de deðil.
Ama otomobil kullanýmý
azaltýlabilir. Toplu taþýma
araçlarý bunun bir çaresi.
Ancak bu türden ne
kadar önlem alýrsanýz alýn
doðanýn korkunç bir hýzda
ýsýnmasýný engelleyemezsiniz.
Ýnsanlýðýn enerjiye ihtiy-

acýný durdurmak, azaltmak
mümkün deðil. Öyleyse
çözüm kullanýlan enerjinin
nasýl saðlanacaðý.
Fosil yakýtlarý yerine
doðrudan güneþ enerjisi
kullanmak mümkün.
Kapitalizm bu yolu pahalý
ve kârlý olduðu için
seçmiyor.

Bush’un diðer
savaþý

Japonya’nýn Kyoto
kentinde imzalanan bir
anlaþma var. Bu anlaþma
esas olarak atmosfere salýnan karbon gazýnýn azaltýlmasýný amaçlýyor.
Anlaþmanýn tesbitleri çok
yetersiz ama gene de hiç
yoktan iyi.
Ancak anlaþma yakýnzamana kadar ABD ve Rusya
imzalamadýklarý için
yürürlüðe girmiyordu.
Þimdi Rusya’da anlaþmayý
imzaladý ama ABD’de

Bush yönetimi direniyor.
Bush yönetimi küresel
ýsýnmanýn insanlar tarafýndan yapýldýðýný duymak
bile istemiyor. Böyle iddialarý olan çalýþanlarýný
iþten atýyor.
Son olarak 12’si Nobel
kazanmýþ 60 bilimcinin

En çok karbon
dioksit üreten
ülkeler
ABD
Çin
Rusya
Hindistan
Almanya
Kanada
Ýngiltere
Ýtalya

5.800
3.000
2.000
1.000
800
600
500
470
*Milyon ton

küresel ýsýnmanýn insan
yapýsý olduðunu açýklayan
ve Bush yönetimini
suçlayan bildirisine yönetim büyük bir tepki gösterdi.
Oysa ABD açýk ara ile
dünyanýn en çok karbon
üreten ülkesi. Kendisinden
sonra gelen Çin’in
neredeyse iki katý, kendisinden sonra gelen üç
ülkenin yaklaþýk toplamý
kadar.
Bush yönetiminin tayin
ettiði Enerji Komisyonu
üyelerinin ise nneredeyse
tamamý petrol þirketi
yöneticisi.

Çin geliyor

ABD’nin yaný sýra hýzla
sanayileþen Çin ve
Hindistan’da büyük karbon dioksit üreticileri.
Yýlda 3 milyar ton üretimi ile Çin þimdi ikinci sýrada. Ancak Çin kömürle
iþleyen 550 enerji santralý

küresel ýsýnmanýn
sonuçlarý çok vahim.
2003 yýlýnda Avrupa’nýn
yaþadýðý rekor düzeydeki
sýcak yaz 30 bin insanýn
ölümüne neden olmuþtu.
Yakýnda 2003 yazý “normal” hale gelecek. Yani her
yýl on binlerce inasanýn
sýcaktan ölmesi “normal”
hale gelecek ve bu arada
çok daha sýcak yazlar
yaþanabilecek.
Öte yandan dünyanýn
hemen her yerinde iklim
koþullarýna baðlý “doða
felaketlerinin” sayýsýnda ve
bu felaketlerin yol açtýðý
zararlarda çok büyük bir
artýþ var. Su baskýnlarý, dev
fýrtýnalar giderek “doðal”
olarak kabul edilmeye
baþlanýyor. Ve tehlikede
burada.
Kapitalizm doðal
olmayaný bize doðal olarak
kabul ettiriyor. Aynen kötü
inþaatlarýn deprem sonucu
yýkýlmasýnýn doðal afet
olarak gösterilmesi gibi.
Çare kapitalizmden kurtulmak. Hem de çok hýzlý
bir biçimde.

