Tayyip konuþma, anlaþmayý iptal et!
Ýsrail’in gücü onu kollayan
dostlarýndan gelir. Ortadoðu’da
Ýsrail’i tanýyan ve ona en fazla
destek veren dostu ise Türkiye.
Türkiye silah ticaretinde Ýsrail
bir numaralý ortaðý. Geçen yýl iki
devlet arasýndaki silah anlaþmalarý 1.8 milyar dolara ulaþtý.
Ýsrail Türkiye’ye durmadan silah
satýyor. Türkiye’deki Ýsrail dostlarý ise bu ihaleleri açan ve
belirleyenlerdir.
27 Aralýk günü, Ýsrail uçaklarý
Gazze'yi bombalamaya baþladýðý
anlarda Türkiye iki Ýsrailli silah

þirketiyle 167 milyon dolarlýk
anlaþma imzaladý. Hükümet
sözcüsü Cemil Çiçek, iki olayýn
birbiriyle ilgisi yok diyecek
kadar iki yüzlü bir açýklama
yaptý. Baþbakan Erdoðan ise
Ýsrail’e sertçe konuþuyor.
Ancak konuþmak yetmez.
Katliamý durdurmak için etkili
yaptýrýmlar gerekir. En etkili
yaptýrým Ýsrail’e milyonlarca
dolar akýtan ekonomik ve askeri
iþbirliði anlaþmasýnýn iptal
edilmesi olacaktýr. Tayyip
Erdoðan, konuþmayý býrakmalý,

bir an önce Ýsraille yapýlan tüm
ikili anlaþmalarý iptal etmelidir.
Silah alýmlarýný durdurmalýdýr.
Aksi takdirde Türkiye Filistindeki katliamýn suç ortaðý olmaya
devam edecektir.
Savaþ karþýtlarý ve sosyalistler
Türkiye-Ýsrail iþbirliðine son
veilmesi talebini yükseltmeli.
Türkiye’de yaþayanlarýn ezici
çoðunluðu katil Ýsrail’le olan
dostluðu onaylamýyor. Öyleyse
bu utanca hep birlikte son
verelim.
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Filistin-Gazze

DÝRENÝYOR

Filistin ölüyor. 400 kilometre
karelik alanda 1,5 milyon insanýn
yaþamak zorunda býrakýldýðý,
aylardýr Ýsrail'in ablukasýnda
kalan Gazze'ye yapýlan hava
saldýrýsýný kara harekatý izledi.
Ýlk 7 günde Gazze'nin üzerine
100 ton bomba býrakýldý. Þu ana
dek yüzlerce insan öldü. En
fazlada çocuklar.
Ölenlerinin beþte biri savunmasýz Filistinli çocuklar. 3
binden fazla yaralý var. Okullar,
hastaneler, camiler vuruldu.
Gazze'de elektrik ve su yok.
Ýsrail gýda yardýmlarýný engellemeye devam ediyor. Filistin
ölüyor.
Ýsrail'in durmaya niyeti yok.
"Hamas'ý temizlemeden bu iþ bitmez" diyorlar. Hamas,
Filistinlilerin yüzde 60'ýnýn oyuyla seçilmiþti. Ýsrail Hamas'ý yok
etmek bahanesiyle bir halký topyekun imha ediyor.
George Bush, Ýsrail'i destekliyor. Obama'da sesini çýkarmýyor.
ABD'nin Gazze'deki katliama
cesaret verdiði, kýþkýrttýðý açýk.
Birleþmiþ Milletler'in Ýsrail'e

müdahalesi ve etkili yaptýrýmlarý
yine ABD tarafýndan sabote
ediliyor.
Avrupa Birliði de Ýsrail'e tam
destek verdi. Ýsrail'in kendisini
savunma hakký vardýr dedi. Bu
düpedüz bir katliam. AB'nin
saygýn demokratik liderleri bir
an da katliam yanlýsý kesiliverdi.
Tüm dünyada ve Türkiye'de
savaþ karþýtlarý ayakta.
Filistin'e en büyük destek Mýsýr
ve Türkiye'de gerçekleþen kitlesel eylemlerden geldi.
Ýngiltere 10 bin, Fransa'da 20
bin, ABD'nin çeþitli kentlerinde
binlerce insan Filistin için yürüyor. Eylemler her seferinde daha
da büyüyor.
Filistinliler her an gelebilecek
ölüme, açlýða ve insanlýk dýþý
koþullara raðmen direniyor.
Bu haklý direniþe destek olmak
gerek.
Filistin için sokaða çýkalým.
Tüm dünyadaki savaþ karþýtlarýyla birlikte Ýsrail’in yenilmesi
ve onun arkasýnda duran
emperyalizmin Ortadoðu’dan
kovulmasý için mücadele edelim.
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Yerel seçimler ve sol politikalar
29 Mart yerel seçimleri yaklaþtýkça siyaset sahnesinde
oyunlar da yoðunlaþtý. Partilere
yeni katýlýmlar, partilerini
deðiþtirenler, popüler adaylarýn
peþinde koþanlar vs. Ama þu da
gerçek ki burjuva partilerin,
bütün cennet vaatlerine karþýn
yine kaybeden geniþ halk kesimleri olacak.
Bilindiði gibi, Türkiye'de yerel
yönetimler, yeni zenginler yaratma ve rant aktarma konusunda
en önde giden kurumlardýr.
Yolsuzluk, rüþvet, usulsüzlük
belediyelerde artýk kanýksanmýþ
olgulardýr. Bu nedenle yerel burjuvalar ve eþraf, ya belediyelerde baþkanlýk, ya meclis
üyeliði kapma ya da bir yakýnýný
bu pozisyona getirme konusunda birbiriyle yarýþýr. Sonuçta
emekçilerin payýna ise yoksulluk, temel hizmetlere eriþim
sorunlarý ve yeni zamlar düþer.

Talepler

Ýþte tam da bu noktada görev
sosyalistlere düþmekte. Eemekçi
halkýn temel sorunlarýný
sahiplenmek, bu çerçevede bu
taleplerin dile getirilmesine
uygun platformlar yaratmak bizzat sosyalistlerin görevidir. Bu
çerçevede gündeme getirilmesi
gereken acil talepler olmalý.
Günümüzde en can yakýcý
sorunlar, ýsýnma, barýnma,
ulaþým ve yoksulluk gibi konulardýr. Su ve hava kirliliði gibi
problemleri de eklemek gerek.
Bugün savunulmasý gereken
talepler þu maddeler halinde

sýralanabilir:
z Ücretsiz ulaþým
z Ýnsanca yaþam ve barýnma
hakký
z Temel hizmetlere ulaþmada
kolaylýk.
z Temiz içme ve kullanma
suyu
z Saðlýklý ve yaþanýlabilir bir
çevre.

Politik saflaþma
Bunlarýn hiçbiri bugün
konuþulmuyor. Çünkü bir dizi
politik sorun halkýn gerçek problemlerinin tartýþýlmasýný ve
çözülmesini engelliyor. Bu yüzden 2009 yerel seçimleri, yerel
politikalar etrafýnda deðil genel
politik tartýþma ve saflaþmalar
üzerinden gerçekleþecek. Kürt
sorunu, laiklik ve inanç özgürlüðü, darbeler, demokratikleþme
gibi politik sorunlar öne çýkacak.
Sol politikalar, sermayenin
ekonomik saldýrýlarýna karþý
emekçilerin taleplerini
savunurken bir yandan da gündemi kilitleyen politik sorunlara
yanýt vermeli. Seçimlere katýlan
hiçbir parti ya da ittifak bunu
yapmýyor ya da yapmaya
niyetlenmiyor.
Yerel seçimlerde emekçi
sýnýflarýn sesi olarak öne çýkabilecek adaylar elbette desteklenmelidir. Ancak sol politikalarý
savunacak bir siyasi odak
olmadan gerçek bir kazaným
elde edilemez. Sol oylarýn gerileyiþi durdurulamaz.

Bize yeni bir sol gerekli!
Küresel BAK, Küresel Eylem Grubu, Barýþarock gibi bir çok kampanya ve harekette yer alan aktivistler gerçek bir sol alternatif yaratmak için tartýþmaya baþladý. Aþaðýdaki metni imzaya açtýlar:
“Krizin faturasýný ödemeyecek, Yeni liberalizme karþý olan,
Irkçýlýða karþý , Milliyetçiliðe karþý, Tüm darbelere, Darbe giriþimlerine karþý net bir tutum alan,
Ermenilerden çekincesiz özür dileyebilen, "Hepimiz Ermeniyiz" sloganýný haykýran,
Savaþlara, iþgallere karþý ses çýkartan, Kürt halkýyla dayanýþan,
Eþcinsellerin özgürlüðünü savunan, Ergenekon ve derin devlete
karþý çýkan,
Küresel ýsýnmaya hayýr diyen, Baþörtüsü özgürlüðünü savunan,
Kadýnlarýn en önünde olduðu, Cins ayrýmcýlýðýnýn izin verilmeyen,
Türcülüðe karþý olan,
Nükleer santrallarý hayýr diyen, Yenilenebilir enerjiyi savunan,
yeni solu yaratalým!”

Belediyeler ve
kömür
Hürriyet Gazetesi Türkiyenin çeþitli kentlerinden çekilmiþ hava kirliliði
fotoðraflarý yayýnlýyor ve
manþeti çakýyor: Ýþte bedava
daðýtýlan kömürler! Oylarý
nasýl olsa kömür karþýlýðý
satýn alýyorlar, üstelik havayý
da kirletiyorlar!
Kömürün hava kirliliðine
neden olduðunu biliyoruz.
Kömür tüketiminin küresel
ýsýnmayý da tetiklediðini ve
mutlaka vazgeçilmesi gerektiðini de biliyoruz. Ancak
Kýþýn fakirler için yakacak
derdinin de ne kadar büyük
ve gerçek bir dert olduðu
açýk. Doðalgaza ve elektriðe
yapýlan fahiþ zamlarýn ardýndan kömür tüketimi de arttý.
Türkiye Türklerindir gazetesi elbette çevreci olmadý. Fosil
yakýtlarý býrakýp yenilenebilir
enerji kaynaklarýna dönmek
hem hükümetin hem de yerel
yönetimlerin görevi. Ancak
burada hedef alýnan sosyal
yardým politikalarý.
Halka bedava yakacak, yiyecek daðýtmak belediyelerin
görevidir. Yoksullara yardým
etmek baþlýca bir yerel yönetim politikasý olarak sahiplenilmelidir. AKP kaþýkla daðýttýðýný kepçeyle alýyor. Ancak
bu halkýn kömürle satýn
alýndýðý tezini haklý çýkarmaz.
AKP’li ya da deðil tüm
belediyeler ayrým yapmadan
tüm yoksullara yardým
etmelidir.

Ankaralýlar Gökçek ve Karayalçýn’a mecbur mu?
Yerel seçim takvimi iþlerken, Ankara’da AKP ve CHP arasýndaki çekiþme emekçi sýnýflarýn
hem bölünmüþlüðünü hem de seçeneksizliðini açýk bir göstergesi. Kirli bir politikacý olduðu
AKP’nin önde gelen yöneticileri tarafýndan bile dile getirilen Gökçek, 5. kez belediye baþkaný
olacak! Þehirde para babalarýnýn düzeni ve talan devam edecek! Ankaralýlarýn oylarýyla
koltuktan indirdiði Karayalçýn yýllar sonra geri dönüyor. Ancak çoktandýr CHP’nin sosyal
demokrat ve emekten yana bir parti olduðunu kimse söylemiyor. Hiçbir zaman hükümet
olmak istemeyen ancak hep gerginlik ve askeri vesayeti güçlendiren politikalarý dile getiren

MELÝH GÖKÇEK
z En hýzlý parti deðiþtiren cambaz politikacýlardan. 1984'te ANAP'tan Keçiören
Belediye Baþkaný olarak seçildi. Daha
sonra Refah Partisi'ne geçti ve bu Partiden
1994'te Ankara Büyükþehir Belediye
Baþkaný oldu. 2000'li yýllarda Demokrat
Parti'ye geçti. 2003'ten sonra da AKP'li
oldu. Halen Büyükþehir Belediye
Baþkanlýðý'ný sürdürmekte. Bir daha
seçilirse rekor kýrmýþ olacak ve baþkanlýðý
saltanata dönüþmüþ olacak.
z Baþkanlýðý döneminde servetini iyice
büyüttü. AÞTÝ, alýþveriþ merkezlerindeki
maðaza, dükkan bunlarýn yaný sýra ev ve
arsa gibi sahip olduðu gayrý menkullerin
sayýsý tam olarak bilinmemekte.
z Melih Gökçek döneminde Belediye
halka yüksek fiyattan doðalgaz sattý.
Paralarý tüketiciden peþin almasýna raðmen, BOTAÞ'a olan borçlarýný ödememekte, bu durum son bir yýl içersinde
% 80 zam olarak tüketiciye yansýmakta.
z Ankara'da uzun vadede su sorunu
yaþanacaðý yönündeki projeksiyonlarý
deðerlendirmeyip, 2007 yýlýnda Ankara
halkýný susuz kalmasýna neden oldu.
Bununla da kalmadý, Kýzýlýrmak'ýn arsenik
oraný yüksek suyunu Ankaralýlara içirdi
ve Kýzýlýrmak suyunun ishale hattýna verilmesine baþlanmasýný halktan gizledi.

Bütün bunlarýn yanýnda Belediye, suyu
tüketiciye yüksek fiyattan satmakta.
z Melih Gökçek yönetimi döneminde
yaya ve toplu taþýma öncelikli deðil, araç
öncelikli bir ulaþým politikasý izlendi. Her
yere köprülü kavþak ve alt-üst geçit
yapýldý. Kent içinde adeta otoyollar oluþtu. Kavþaklara, yollara harcanan paralar
nedeniyle daha önceki yönetim döneminde baþlanan hatlar dýþýnda 1 metrelik

ýrkçý Baykal koltuðunu kaybetmemek için Karayalçýn kartýný oynuyor.
Ankaralýlar suni bir bölünmenin tarafý olmaya zorlanýrken kimse toplu taþýma yatýrým yapýl masýndan, metro aðýnýn geniþletilmesinden, sosyal yardýmlarýn yaygýnlaþtýrýlmasýndan, daha
insani bir yaþamdan bahsetmiyor. Sadece Ankara’da deðil diðer illerde de bu politikalar
konuþulmuyor. Mutsuz þehir Ankara’da yerel seçim tablosu, Türkiye’de aþaðýdakilerin neye
ihtiyacý olduðunu da gösteriyor. Dindar ya da laik olarak bölmeden tüm emekçileri kapsaya bilen, onlarýn taleplerini seslendiren gerçek bir sol partiye acilen ihtiyacýmýz var
yeni metro hattý hizmete açýlamadý. Araç
öncelikli politikalar nedeniyle artan
motorlu taþýt sayýsý ve bu araçlarýn yaptýðý
emisyonlardan dolayý Kentte hava kalitesi
hýzla düþtü. Bunlara ek olarak en pahalý
ulaþým sistemi yine Ankara'dadýr.
z Gereksiz harcamalar yapýldý. Refüj
ortasýna hamburgerci ve dönerci gibi iþyerlerini kapsayan fakat iþin doðasý gereði
bugün atýl olan "Gökkuþaðý" projesi
Gökçek yönetiminin icadýydý.

MURAT KARAYALÇIN
z 1989 yýlýnda o zamanki SHP'den aday
oldu ve Ankara Büyükþehir Belediye
Baþkaný seçildi. 1993 yýlýnda Erdal
Ýnönü'nün Parti genel baþkanlýðýndan
ayrýlmasý üzerine Karayalçýn, belediye
baþkanlýðýný býrakarak partinin baþýna
geçti. Tansu Çiller'in kirli savaþ hükümetine ortak oldu. 1993-95 döneminde Kürt
illerinde köy boþaltmalar, "faili meçhul
binlerce cinayet" ve her türlü insanlýk dýþý
uygulama olaðan hale geldi. Batýda ise
demokratlara, sosyalistlere ve aydýnlara
yönelik baskýlar, yargýsýz infazlar yaygýnlaþtý.
z 1994 krizi sýrasýnda alýnan ve iþçi
sýnýfýnýn ve emekçilerin belini büken 5
Nisan kararlarýnda Murat Karayalçýn'ýn
da imzasý vardý.
z Bir süre Karayalçýn önemli pozisyon-

larý kaybedince tekrar iki kez belediye
baþkanlýðý için aday oldu. Fakat iki
seçimde de(1999 ve 2004) seçim yenilgisi
aldý.
z 1993 yýlýnda Karayalçýn, Belediyeyi
býrakýrken "Parayalçýn" diye anýlmaktaydý.
z Bugün ise, Ergenekon'un avukatlýðýna
soyunan Baykal sýrf kendi koltuðunu
korumak için "Karayalçýn'ý yirmi yýl sonra
tekrar aday gösteriyor.
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27 bin kiþi Ermenilerden özür diledi
"1915'te Osmanlý Ermenileri'nin maruz
kaldýðý Büyük Felâket'e duyarsýz kalýnmasýný, bunun inkâr edilmesini vicdaným
kabul etmiyor.
Bu adaletsizliði reddediyor, kendi payýma Ermeni kardeþlerimin duygu ve
acýlarýný paylaþýyor, onlardan özür diliyorum." (www.ozurdiliyoruz.com)
Bu metne þu ana dek 27 bin kiþi imza
attý. Özür Diliyoruz kampanyasýnýn
sürdürüldüðü web sitesi yayýna baþladýðý
andan itibaren saldýrýlara uðradý. Ancak
tüm engellemelere ve tehditlere raðmen
binlerce insanýn devlete raðmen baþlattýðý
yüzleþme etkili oldu.
1915 bir tabuydu, artýk deðil. Özür
dileyen dilemeyen herkes Ermenilerin
baþýna ne geldiðini soruyor, tartýþýyor,
taraf oluyor. Bu sorgulama gerçekleþtirilen eylemin baþarýlý olduðunu ve amacýna da ulaþtýðýný gösteriyor.
Türkiye'de ýrkçýlýða karþý geniþ bir

Foto: Þengül Çifci
muhalefet var. Özür Diliyoruz bunu gösterdi. Þimdi ýrkçýlýða karþý mücadeleyi
kitlesel ve kalýcý bir mücadeleye
dönüþtürmek gerekiyor.

Doðalgaz katliamýnýn hesabýný kim verecek?
Ankara'da yýlbaþý akþamý 7 öðrenci
gencin ölümüne neden olan doðalgaz
sýzýntýsý Türkiye'de insan yaþamýnýn ne
kadar deðersiz olduðunu gözler önüne
serdi.
7 can sadece 15 liraya hayatta kalabilirdi. Eðer tüm kapýlarý çalan görevliler
onlarýn kapýsýný kýrýp içeri girseydi onlar
hayatta kalabilirdi. Ancak bu olmadý.
EGO müdürü kendini aklamaya çalýþtý,
dikkati gençlerin "yarý çýplaklýðýna" çek-

meye çalýþtý. Ancak bu adi numara onun
istifasýný getirdi. Bu yeter mi?
Ýnsaný deðil kârý merkezine alan sistem
ayakta durdukça yeni canlar ölmeye
devam edecek.
Bu ölümlerden istifa eden müdür kadar
Melih Gökçek'te sorumludur.
Kendisi doðal gazla Ankaralýlarý soymaya devam etmektedir. Ancak halkýn
yararýna tek bir çivi bile çakýlmamakta.

Ýsrail’i durdurun!
z Ýsrail kara hareketýný protetsto etmek
ve Filistin halkýyla dayanýþmak için
Küresel BAK tarafýndan Ýstanbul’da
gerçekleþtirilen ikinci eyleme binlerce
savaþ karþýtý katýldý. Önceki hafta gerçekleþen 2008’in son eylemine de 500 kiþi
katýlmýþtý.
Galatasaray önünde toplanan Küresel
BAK aktivistleri burada bir basýn açýklamasý yaptý. Açýklamayý Küresel BAK
aktivisiti Mustafa Alabora okudu.
Alabora, “Günlerdir sokaklarda, meydanlarda Ýsrail'in katliamýna, iþgaline
ortak olmayý reddediyoruz. Hükümetten
de bunu talep ediyoruz. Ýsrail ile Türkiye
arasýndaki açýk ve gizli iþbirliklerinin
derhal askýya alýnmasýný istiyoruz.
“Ýsrail ile devam eden askeri, diplomatik ve ekonomik iliþkiler, Filistinlilerin
ve Gazze'deki sivillerin üstüne bomba
olup yaðýyor. Bu iliþkilerin tümünün
hemen dondurulmasýný talep ediyoruz.
“Gazze’yi bombalayan Ýsrail uçaklarýný
kullanan pilotlarýn Türkiye’de, Konya’da
eðitildiði biliniyor. Artýk, tek bir Ýsrail
askerine bile eðitim verilmesini istemiyoruz. Bütün askeri anlaþmalarla birlikte
eðitim anlaþmalarý sona erdirilsin.
Türkiye’nin üyesi olduðu Birleþmiþ
Milletler Güvenlik Konseyinde Ýsrail’in
durdurulmasýný ve Gazze’ye insani
yardým konusunda derhal harekete
geçilmesini bekliyoruz” diye konuþtu.
Tünel Meydaný’na doðru bir insan zin-

ciri oluþturuldu. Eller Filistin için birleþti.
Zincire katýlým artýkça arttý.. Tünel
Meydaný’nda biriken kalabalýk buradan
yeniden Galatasaray Meydaný’na
yürüdü. Yürüyüþte “Tayyip konuþma,
anlaþmayý iptal et” sloganý öne çýktý.
Yürüyüþün sonunda hafta sonu için yeni
bir eylem çaðrýsý yapýldý.
z 5 Ocak pazartesi günü Ýzmir’de
Küresel Barýþ ve Adalet Koalisyonu,
Ýsrail’in Gazze’ye yaptýðý kara operasyonuna karþý konak meydanýnda kýsa bir
yürüyüþün ardýndan bir basýn açýklamasý
gerçekleþtirdi. Basýn açýklamasýna yaklaþýk 300 kiþi katýldý.Eyleme katýlanlarýn
büyük bir çoðunluðunu gençler oluþturdu.AKP hükümetinin Ýsraille olan askeri
ekonomik iliþkilerin askýya alýnmasý ve
daha büyük eylemlerin gerçekleþtirilmesi
talepleri ön plandaydý. Eylemde atýlan
sloganlar "intifada kazanacak","Filistin’e
özgürlük", "Katil ABD, iþbirlikçi
AKP","Ýsrail'e dur de" idi.
z Ýstanbul'da Barýþ Zinciri yapýldýðý
saatlerde Ankara'da da Küresel BAK
aktivistleri Yüksel Caddesinde toplandý
az insanla baþlayan gösteri sloganlar atýlmaya baþlandýkça kalabalýklaþtý "Direnen
Filistin Kazanacak" ve "Ýntifada
Kazanacak" sloganlarýnýn çok sýk atýldý.
Çevreden geçen insanlarýnda sloganlara
eþlik etmesi dikkat çekti.

Galatasaray stadýný yapan
iþçiler yine grevde
Galatasaray Spor Klübü'nün
Aslantepe'de yaptýrmakta olduðu yeni
stadýn yapýmýnda çalýþan 750 iþçi, 1 Ocak
Perþembe günü iþ býrakma eylemi yaptý.
Stadýn yapýmýný üstlenen ve Eren Talu
Mimarlýk ve Ticaret A.Þ'nin sahibi Eren
Talu ücretlerin sadece 4 gün geciktiðini
iddia etse de, iþçiler 2 aydýr maaþ alamadýklarýný söylüyorlar.
Bu durum, stadýn inþaasýnda çalýþan
iþçiler için yeni bir þey deðil. Yaklaþýk iki
ay önce, iþçiler gene maaþlarýný alamadýklarý gerekçesiyle iþ býrakma eylemi yapmýþlardý.
Ýþçiler adýna konuþan Recep Bülbül, 3
aydýr ücret alamadýklarýný ifade

ediyor ve ekliyordu: "Maaþlarýmýz bir
yana, sigortalarýmýzý da tam yatýrmýyorlar. Kaldýðýmýz yerler pislik içerisinde.
Saðlýksýz koþullarda yemek yiyoruz. Ýþ
kazalarýna karþý bekleyen bir doktorumuz
yok. Birçok arkadaþýmýz yaralandý. Gidip
kendi cebinden masraflarýný yaptý.
Paralarýmýzý alýncaya kadar iþe baþlamayacaðýz. Yetkililere sesleniyoruz; bir an
önce gereðini yapýn"
Ýþçiler iþverenin tüm oyalama taktiklerine karþý haklarýný savunmakta kararlý.
Milyonlarca dolarý futbolculara akýtan
Galatasay Klubü ise iþçiler geldiðinde
kesenin aðzýný açmýyor, taþerona yaptýrým
uygulamýyor.

Foto: Þengül Çifci
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Sorun Hamas deðil, Ýsrail
Roni Margulies
"Uluslararasý düzeyde gösterdiðimiz çabalar, herkesin saygý
gösterdiði, sürdürülebilir, kalýcý
bir ateþkes yaratmayý amaçlýyor.
Ve bu, artýk roket saldýrýsý olmamasýný gerektirir. Artýk Gazze'ye
kaçak silah girmemesini gerektirir". Amerika'nýn BM nezdindeki yardýmcý elçisi Alejandro
Wolff'un sözleri, savaþýn pek çok
çevrede nasýl yorumlandýðýný iyi
özetliyor.
Ýsrail'in uygulamakta olduðu
katliamý haklý göstermek isteyenler, "meþru müdafaa" olduðunu
iddia edenler, suçu Hamas'a
yüklüyor. Hamas ateþkesi bozdu;
Hamas Gazze'ye komþu olan
Ýsrail þehirlerine roket attý;
Hamas teröristtir.
Ýsrail hükümet sözcüleri de
ayný þeyi anlatýyor: Saldýrýnýn
amacý Hamas'ý ortadan kaldýrmak.
"Ýsrail Gazze'ye niye saldýrdý?"
sorusuna iyiniyetle cevap
arayanlar ise, Ýsrail'de yakýnda
seçimler olacaðý, Amerika'da
Obama'nýn seçilmiþ olduðu,
Hamas'ýn attýðý roketlerin iki
Ýsrailliyi öldürmüþ olduðu gibi
nedenler düþünüyor.

Oslo "Barýþ" Anlaþmasý

Ýsrail saldýrýsýnýn nedeni ne
Hamas'ýn roketleri, ne de seçimlerin geliyor olmasý. Tek bir roket
atýlmasaydý da, seçimler yaklaþýyor olmasaydý da, bu saldýrý
er veya geç gerçekleþtirilecekti.
Hamas'ýn mevcudiyeti,
"terörist" olmasý ve attýðý roketler
Ýsrail'in kullandýðý bahaneler
sadece. Amaç Hamas'ý ortadan
kaldýrmak ise, çoðunluðu sivil ve
düzinelercesi çocuk olan 500
küsur kiþinin katledilmesi nasýl
açýklanabilir?
Ýsrail 1993 yýlýnda, Amerika'nýn
baskýsýyla, Oslo Anlaþmasýný
kabul edermiþ gibi görünmek
zorunda kaldý. Anlaþmaya göre,
Filistin'in Gazze ve Batý Þeria gibi
bazý çok sýnýrlý bölgelerinde bir
Filistin Yönetimi kurulacak ve
Ýsrail bu iki bölgeden askerlerini
çekecekti. Ayrýca, yine anlaþmaya göre, görüþmeler devam
edecek ve bir Filistin devleti
kurulmasý doðrultusunda adýmlar atýlacaktý.
Ýsrail, o gün bugündür, bu
anlaþmanýn hayata geçmesini
engellemek için kâh provokasyonlar yapýyor, kâh savaþ açýyor.

Hamas'ýn demokratik
zaferi

Filistin Yönetimi için yapýlan ilk
seçimleri Yasýr Arafat ve Filistin
Kurtuluþ Örgütü kazandý. FKÖ
yönetimi, bir yandan Ýsrail adýna
polislik yaparken, bir yandan da
halkýn nefretini kazanan, yolsuzluklara, haksýzlýklara bulaþan
bir yönetim oldu.
Bir dahaki seçimlerde, iki yýl
önce, Filistin halký FKÖ'yü cezalandýrarak Hamas'ý seçti.
Seçimlerin tümüyle demokratik
olduðunu tüm uluslararasý
gözlemciler teyid etti.
Açýk ki, Filistinliler bir günden
bir güne Ýslamcý kesilmedi.
Hamas'ýn kazanmasýnýn nedeni,
FKÖ'nün yolsuzluklarýný teþhir
etmesi, halka gerçekten hizmet
vermeye çabalamasý ve direniþin

Ýsrail'in hülyasý, her
dediðine boyun eðen,
Filistinlilerin hiçbir
hakkýný savunmayan,
ses çýkarmayan bir
Filistin Yönetimi ve
aðzýný açmayan,
örgütlenmeyen,
kadere teslim olan bir
Filistin halký.

dilini konuþmasýydý.
Sözde "Ortadoðu'nun en
demokratik ülkesi" olan Ýsrail,
"demokrasi aþýðý" Amerika ile
birlikte, Hamas yönetimini
devirmek için her þeyi yapmaya
baþladý.
Bahane ne olursa olsun, sorun
Hamas'ýn teslimiyetçiliði kabul
etmemesiydi.
Uzun zamandýr Ýsrail, 1,5 milyon kiþinin sefil koþullarda
yaþadýðý 360 kilometrekarelik
küçücük bir yer olan Gazze'yi
boðuyor, ambargo uyguluyor;
1,5 milyon kiþi Hamas'a oy
verdiði için cezalandýrýlýyor,
açlýða, hastalýða, ölüme mahkûm
ediliyor.

Ýsrail'in amacý

Hamas seçilmese veya seçildikten sonra tüm silahlý güçlerini
daðýtsa, Ýsrail Gazze'ye saldýrmayacak mýydý? Hamas'a kýyasla
Ýsrail'e karþý çok daha mülayim
olan Arafat yönetimine saldýrdýðý

gibi, Gazze'ye ve Hamas'a da her
koþulda saldýracaktý.
Ýsrail'in amacý Filistinlilerin her
tür baðýmsýz örgütlenmesini,
kurumunu, geliþmesini baltalamak, yok etmek. Saldýrýnýn temel
amacý bu; her zaman olduðu
gibi.
Ýsrail'in hülyasý, her dediðine
boyun eðen, Filistinlilerin hiçbir
hakkýný savunmayan, ses çýkarmayan bir Filistin Yönetimi ve
aðzýný açmayan, örgütlenmeyen,
kadere teslim olan bir Filistin
halký.
Tüm önceki saldýrýlar gibi, bu
saldýrýnýn da nedeni ve amacý bu.
Böyle bir yönetim hiçbir zaman
seçilemeyeceðine göre ve böyle
bir halk hiçbir zaman olamayacaðýna göre, Ýsrail devleti sadece
Yahudilere özgü ve Filistinlilerin
hiçbir hakkýný tanýmayan bir
devlet olarak varlýðýný
sürdürdükçe, bölgede barýþ
olmayacak, kan akmaya devam
edecek.

Ýsrail barýþ
hareketi
Ýsrail'de büyük bir barýþ
hareketi var. Bu hareketi
gerçekten taktir etmek
gerekir. Ýsrail'de barýþ
taraftarý olmak Türkiye'de
algýlanamayacak kadar zordur. Ýsrail sürekli savaþ durumunda bir ülke; 1948 yýlýndan bu yana, savaþmadýðý
zamanlar da dahil, sürekli
savaþ hazýrlýðýnda olan bir
ülke. Ýsrail'de üç yýl askerlik
yapýlýr, sonra her yýl bir ay
yapýlýr. Kadýnlar da dahil.
Üstelik savaþ sadece
sýnýrötesi bir düþmana karþý
yapýlmýyor. Ýsrail nüfusunun
önemli bir kýsmý
Filistinlilerden oluþuyor,
Ýsrail yurttaþý olan
Araplardan oluþuyor. Yani
bir iç "düþman" da vardýr.
Araplarýn insan olmadýðýný,
hepsinin potansiyel bombacý,
saldýrgan, kana susamýþ
insanlar olduðunu devlet ideolojisi olarak, resmi ideoloji
olarak halkýna sürekli anlatan
bir ülke. Okullardaki ders
kitaplarýnýn bütün Araplarý
nerdeyse insanlýk dýþý
yaratýklar olarak resmettiði
çeþitli araþtýrmalarla belgelenmiþ. Zaten böyle yapmayan bir devlet, kendi
halkýný 60 yýl boyunca sürekli
savaþ halinde tutamaz.
Ayrýca, devletin bu propagandasý verimli bir toprak
üzerine düþer. Gerçekten de
savaþ halinde olup sýcak
savaþla yaþayan bir halk,
savaþtýðý insanlarý sonunda
düþman olarak görmeye
alýþýr. Dolayýsýyla, Ýsrail adeta
bir kýþla gibidir. Kýþlanýn
içinde savaþ karþýtlýðý yapmak gerçekten cesaret
isteyen, taktir edilmesi
gereken bir þey. Savaþ
halinde bir ülkede "askere
gitmem" demek, Amerika'da
"askere gitmem" demekten
çok daha fazla cesaret isteyen
ve toplumun geri kalaný
tarafýndan dýþlanmayý, kýnanmayý göze almayý gerektiren
bir davranýþtýr.
Öte yandan, Ýsrail barýþ
hareketinin ezici çoðunluðu
iki devlet çözümünü
savunur. Yani siyonizme
karþý deðildir.
Ýsrail'in bugünkü
koþullarýnda "Filistinlilerin de
haklarý vardýr" demek, barýþ
talep etmek resmi ideolojiye
darbe vuran bir yaklaþýmdýr,
çünkü resmi ideoloji
Filistinlilerin hiçbir hakký
olduðunu, masaya birlikte
oturulup görüþme yapýlabilecek insan olduklarýný bile
kabul etmez. Dolayýsýyla,
barýþ hareketi desteklenmelidir, ama Ýsrail Devleti'ni
sadece Filistinlilerle barýþ
yapmýyor diye eleþtirmek
güdük bir eleþtiri olarak
kalmaya mahkûmdur.
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Amerikan
emperyalizminin
bekçi köpeði
Ýsrail kurulduðu günden
itibaren, Ýngiltere Dýþiþleri
Bakanlýðý görevlisi ve 1918-26
yýllarý arasýnda Kudüs Valisi
olan Sir Ronald Storrs'un ifadesiyle, "köklü bir þekilde bize
düþman olan Arabistan'ýn
yüreðinde küçük, sadýk bir
Ulster" olmuþtur. Ulster, Ýngiliz
emperyalizminin Ýrlanda'dan
çekilirken adanýn kuzeyinde
yarattýðý, bizim Kuzey Ýrlanda
olarak bildiðimiz altý eyaletlik
yapay ülke, yani Ýngilizlerin
yarattýðý uç karakolu. Bu
karakolda tümüyle Ýngiltere'ye
baðýmlý olan, dolayýsýyla son
tahlilde her zaman Ýngiltere'ye
hizmet eden, üstelik Ýrlanda'nýn
geri kalanýna kýyasla çeþitli
ayrýcalýklara sahip olan
Protestan Ýrlandalýlar oturur.
Hem ayrýcalýklarýný korumak
kaygýsý, hem çoðunluðun
gadrine uðramak korkusuyla,
Ýngiltere'nin iradesine kayýtsýz
þartsýz baðlýdýrlar.
Ortadoðu'da böyle bir karakol
yaratmanýn önemini akýllý bir
emperyalist olan Storrs ta
1937'de anlamýþ. Amerika'nýn
Ortadoðu'da müttefik ve dostlarý (karakollarý) çoktur elbet.
Türkiye'den Mýsýr'a, Ürdün'den
Suudi Arabistan'a, müttefikler
saymakla bitmez. Dost
olmayanlarý saymak daha
kolay: sadece Ýran ve Suriye.
Ama Ýsrail'in konumu tüm
diðer müttefiklerden farklýdýr,
istisnaidir. Birincisi, yarýn da
var olacaðýna güvenilebilecek
bir müttefiktir, ikincisi kayýtsýz
þartsýz müttefiktir.
Ýsrail'in yarýn da var olacaðýna
güvenilebilir olmasýnýn önemini
kavramak için, Ýran Þahý Rýza
Pehlevi'nin ne kadar çabuk ve
kolay düþtüðünü hatýrlamak
yeterli. O dönemde
Amerika'nýn bölgedeki en
saðlam, en silahlý, en güvenilir
(Ýsrail'den sonra elbet) müttefiði olan Pehlevi rejimi 1978'de
birkaç haftada devrildi gitti.
Bugünkü Amerikan müttefikleri ise, ya Suudi Arabistan ve

Ýsrail'i yaþatan Amerikan yardýmý
Washington yönetimi, Ýsrail'e her yýl 3 milyar dolar yardým veriyor;
Clinton, Bush veya Obama olmasý farketmiyor. Ýsrail 1976'dan bu
yana her yýl en yüksek doðrudan ekonomik ve askeri yardýmý alan
ülke. Ýkinci Dünya Savaþý'ndan bu yana en çok toplam yardýmý (140
milyar dolar) alan ülke. Her yýl aldýðý 3 milyar dolar her bir Ýsrail
vatandaþý için 500 dolara denk düþüyor. Yardým alan diðer ülkelere
bu para üç ayda bir ödenirken Ýsrail'e yýlýn baþýnda bir defada
ödeniyor ve böylece faiz geliri kazanmasý saðlanýyor.
Askeri yardým alan ülkelerin bu parayý Amerika'dan silah almak
için kullanmasý þart koþulurken, Ýsrail paranýn yüzde 25'ini kendi
silah sanayiini geliþtirmek için kullanabiliyor. Dahasý, Amerika
Ýsrail'e silah sistemleri geliþtirmesi için 3 milyar dolar verdi ve
Blackhawk helikopterleri ile F-16 jetleri gibi baþka ülkelere verilmeyen en geliþkin silahlarý sundu. Amerika, NATO müttefiklerine
bile vermediði istihbaratý Ýsrail'e veriyor ve Ýsrail'in nükleer silahlarýna göz yumuyor.
Washington, bugüne dek Ýsrail'i eleþtiren 32 BM Güvenlik Konseyi
kararýný veto etti.

"Güvenlik" duvarý

Ürdün gibi Pehlevi Ýran'ýndan
çok daha zayýf ve istikrarsýz
krallýklar ve þeyhlikler ya da
devrildiðinde kimseyi þaþýrtmayacak olan Mübarek'in
Mýsýr'ý gibi rejimler. Bunlar,
Ýsrail'le kýyaslandýðýnda,
karakol olmak bir yana dursun,
kumdan þatolar bile deðil.
Yarýn ne olacaðý belli bile
olmayan bir dizi devletle iyi
iliþkiler kurmak yerine, güçlü
bir Ýsrail'i bunlarýn baþýna jandarma olarak dikmek Amerika
açýsýndan çok daha yararlý bir
siyaset.
Ýsrail'in kayýtsýz þartsýz müttefik olmasýna gelince, bunu anlamak için de Saddam Hüseyin'i
hatýrlamak yeterli. Saddam
Amerika'nýn müttefiðiydi, ama
birgünden birgüne ne yapacaðý
belli olmayan bir diktatördü.
Ýsrail'in ise Amerikan çýkarlarýna karþý bir siyaset uygulamasý

mümkün deðildir; tam da
Amerika'nýn Ýsrail'e verdiði
devasa ekonomik ve askeri
yardýmlar nedeniyle deðildir.
Ýktidara gelen her Ýsrail hükümeti, siyasi rengi ne olursa olsun, hayattaki en önemli þeyin
Amerikan yardýmýnýn devamý
olduðunu bilir. Bu yardým
olmadýðý taktirde Ýsrail devletinin yaþayamayacaðýný bilir.
Yanlýþ anlaþýlmasýn, Ýsrail
hükümetleri günümüzün Irak
veya Afganistan yönetimleri
gibi kukla hükümetler deðildir;
Ýsrail'in kendi bölgesel çýkarlarý
da vardýr ve bunlar bazen
Amerika'nýn kýsa vadeli çýkarlarýyla çeliþebilir. Çeliþtiðinde,
Ýsrail Amerika'yý zorlayabildiði
yere kadar zorlar, hatta kýsaca
da olsa, sözünden de çýkabilir.
Ama Washington kýrbacýný
þaklattýðýnda, hizaya gelir,
gelmek zorundadýr.

Gazze’de israil ambargosunun sonuçlarý
z ilaç kýtlýðý var. Birçok ilaç
tükenmek üzere.
z Týbbi aletlerin çoðu çalýþmýyor.
z 160 bin iþçi iþini kaybetti.
z 3000 balýkçý için avlanma
yasaðý var.
z 44.500 çilek üreticisi iþlerini
kaybetti
z Malzeme yetersizliðinden
inþaat yapýlamýyor.

5

z Kanser hastalarý tedavi
edilemiyor.
z Araçlar için yakýt yok.
z Sanayi çalýþmýyor
z Tarýmda büyük sýkýntýlar var.
z Esnafýn yüzde 65’, dükkanýný
kapattý.
z Kiþi baþýna yýllýk gelir ortalamasý 650 dolar.
z Gazze’de yaþayanlarýn yüzde

85’i yoksulluk sýnýrýnýný altýnda
yaþýyor.
z Eskiden Gazze’ye günde 300
kamyon gýda maddesi gelirken
þimdi 20 kamyon girebiliyor.
z 570 marangoz kapandý
z Bütün tekstil iþletmeleri
kapandý. 25 bin iþçi iþsiz kaldý.
zTüm fabrikalarýn yüzde 96’sý
kapandý.

Ýsrail'in inþa etmekte olduðu beton "güvenlik duvarý" yer yer sekiz
metreye yükseliyor. Tamamlandýðýnda, uzunluðu 700 kilometreyi
geçecek. Bazý bölümlerinde, "duvar" farklý bir þekil alýyor: Üç sýra
dikenli telin dýþ iki sýrasý piramit þeklinde yýðýlmýþ tellerden oluþuyor, ortadaki sýra ise daha hafif, ama hareket algýlayýcý teçhizatla
donatýlmýþ. Tellerin Filistinlilere bakan tarafýnda motorlu araçlarý
engellemek üzere bir hendek, batý tarafýnda ise engeli aþýp geçenlerin rahatça görülebilmesi için boþ bir toprak þeridi var. Bir yanýndan bir yanýna, "duvar" 50 metre geniþliðinde.
Uluslararasý Af Örgütü'ne göre "Ýsrail ordusu duvara yer açmak
için 2002 yazýndan beri Filistinlilere ait çok miktarda tarým alanýný
ve baþka mülkleri imha ediyor. Verimli Filistin çiftliklerinin imhasýna ek olarak, duvar, geniþ alanlarý Batý Þeria'nýn geri kalanýndan
kopartýyor. Duvar, Ýsrail ile Ýþgal Altýndaki Topraklar'ýn arasýnda
deðil, Batý Þeria'nýn içinde inþa edildiði için, pek çok Filistinli köy ve
kasabayý tecrit ediyor, cemaat ve aileleri bölüyor, köylüleri topraklarýndan ayýrýyor, Filistinlilerin iþyerlerine, eðitim ve saðlýk
olanaklarýna eriþimini engelliyor".
Medecins du Monde gibi uluslararasý saðlýk kuruluþlarýna göre ise,
duvar tamamlandýðýnda 130.000 Filistinli çocuðun aþý olmasý,
100.000'i aþkýn hamile kadýnýn saðlýk hizmetlerine ulaþmasý engellenmiþ olacak. Kudüs'e yakýn þehirlerde, bir ambulansýn en yakýn hastaneye varmasý, duvar nedeniyle, 10 dakikadan 110 dakikaya çýkmýþ
durumda.
Örneðin, Kudüs'ün hemen doðusunda bulunan El Azhariye
kasabasýnýn hemen doðusunda Mahalla Adomim adlý Yahudi yerleþimi var. Duvar El Azhariye'yi batýdan, kuzeyden ve doðudan
çevreliyor. Bunun iki sonucu var. Birincisi, kasaba ile kasabalýlarýn
topraklarý ayrýlmýþ oluyor. Topraklara Mahalla Adomim yerleþimcileri el koyuyor. El Azhariye 25 bin nüfuslu bir kasaba, 2.500 dönüm
topraðý kalýyor. Mahalla Adomim 35 bin kiþiden oluþuyor, 48.000
dönüm topraðý var. Ýkincisi, El Azhariye hemen hemen tüm kamu
hizmetleri için, baþta eðitim ve saðlýk olmak üzere, Kudüs'e baðlý.
Duvarýn kasabayý Kudüs'ten kesmesiyle, okullara ve hastanelere
ulaþým imkânsýz hale geliyor. Ýmkânsýz deðilse de, iki km yerine
onlarca km yol gitmek gerekiyor.

"Ýki devlet" çözüm müdür?
"Ýki devlet" çözümü en çok savunulan ve en gerçekçi gibi görünen
çözümdür: Bugün Ýsrail'i oluþturan sýnýrlar içinde Filistinlilerin ve
Ýsrail'in iki ayrý devlet oluþturmasý.
Ne var ki, gerçekçi gibi görünmesine raðmen, bu önerinin iki temel
sorunu var.
Birincisi, adil bir çözüm deðil. Öneriye göre, Ýsrail "iþgal altýndaki
topraklardan" (yani 1967 savaþýnda iþgal ettiði topraklardan) çekilecek, bu topraklarda bir Filistin devleti kurulacak, 1967 öncesi topraklar ise Ýsrail devleti olacak. "Ýþgal altýndaki topraklar", toplam Filistin
topraklarýnýn %22'sini oluþturuyor. Filistinlilere kendi topraklarýnýn
beþte birini verip orada devlet kurmalarýný önermek, açýk ki adil
olmaktan çok uzak. Adil olmayan hiçbir çözüm kalýcý olamaz. Er
veya geç yeni anlaþmazlýklara, yeni savaþlara yol açar. Kaldý ki,
topraklarýn geri kalan %78'inin niye "iþgal edilmiþ" olmadýðýný anlamak mümkün deðil. Filistin tümüyle iþgal altýndadýr, topraklarýnýn
tümü iþgal edilmiþtir. "Gelin bu topraklarda beraber yaþayalým"
anlaþýlabilir bir öneridir, ama "Yüzde 78'i bizim olacak, siz %22 ile
yetinin" kabul edilebilir deðildir.
Buna raðmen, Filistinliler çaresizlik içinde bu tür önerileri kabul
etmiþlerdir. Ýkinci sorun da bu noktada ortaya çýkar. Ýsrail devleti
kabul eder gibi göründüðü çözümleri bile gerçekte kabul etmez.
Filistinliler Oslo Barýþ Görüþmeleri'nde önerilen çözümü (yani
%22'den bile az, bölük pörçük topraklarda, yarým yamalak bir
Yönetim kurmayý) kabul ettikten sonra, Ariel Sharon'un El Aksa
camiindeki provokasyonu sonucu barýþ süreci sabote edilmiþtir.
Filistinlilerin kabul ettiði her çözüm, ayný þekilde, Ýsrail tarafýndan
boþa çýkarýlmýþtýr. Ýsrail, burnunun dibinde bir Filistin devleti kurulmasýna izin vermemiþtir, vermeyecektir.
Ayný nedenlerle, Ýsrail tek hukuksal, etik ve adil çözüm olan
"demokratik ve laik bir ülkede birlikte yaþama" çözümünü de kabul
etmez, etmeyecektir.
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Türkiye-Ýsrail iþbirliðine son!

Askeri anlaþmalar
Ýsrail ordusu Gazze'ye havadan
ve karadan saldýrýyor. Baþbakan
Ýsrail sertçe kýnýyor.
Cumhurbaþkaný kýnýyor.
Meclisteki bütün siyasi partiler
de kýnýyor. Ancak Ýsrail'in savaþ
politikalarýnda bölgedeki en
büyük destek yine Türkiye'den
geliyor.
Ýsrail'i ilk tanýyan Müslüman
ülke Türkiye. Kurulduktan bir
yýl sonra, 28 Mart 1949'da Ýsrail
tanýndý. Ýktidarda CHP'nin son
tek parti hükümeti vardý. 2.
Dünya Savaþý'nýn sürdüðü 19431946 yýllarý arasýnda CHP'li
Rüþtü Saraçoðlu hükümeti Nazi
Almanya'sýný desteklemiþti.
Türkiye'nin Ýsrail'i tanýmasý,
iþgalin meþrulaþtýrýlmasý açýsýndan Ýsrail için büyük bir
kazanýmdý.
Türkiye bir yandan Ýsrail'i
tanýdý, bir yandan da Filistin
özgürlük mücadelesini desteklediðini söyledi. Ýki yüzlülük
Filistin politikasýna hakim oldu.
Türkiye'de Ýsrail gibi ABD'nin
jandarmasý olduðu için onun
katliamlarýna ve topraklarýný
geniþletme giriþimlerine karþý
etkili bir þekilde karþý çýkmadý.
60'lar ve 70'ler boyunca
Türkiye'de sol Filistin'in mücadelesini kendi kavgasý olarak
gördü, ancak devlet Ýsrail var
olma ve kendini savunma
hakkýný hep tanýdý.
Türkiye ile Ýsrail arasýndaki
ortaklýk 1994'te pekiþmeye
baþladý. 1994-1997 dönemi
Ýsrail'le en fazla anlaþmanýn
yapýldýðý yýllardý. Merkez sað
parti DYP Tansu Çiller'in
baþbakanlýðýnda iktidardaydý. Bu
partinin eski lideri Süleyman
Demirel Cumhurbaþkanýydý. Her
iki isim de TSK'nýn her dediðini
yapan ve Türkiye'deki askeri
vesayet rejimini ayakta tutan
sivil politikacýlarýn baþýnda geliyordu. Türkiye'de Kürtlere karþý
savaþýn derinleþtiði ve Susurluk
çetesi olarak adlandýrýlan kontrgerillanýn kan döktüðü bu yýllar
iki þahin ülkeyi birbirine yaklaþtýrdý.
Türkiye ile Ýsrail arasýnda
"Askeri Eðitim Ýþbirliði anlaþmasý" 23 Þubat 1996 tarihinde
imzalandý. Ýmzayý Ýsrail'de atan
dönemin Genelkurmay Ýkinci
Baþkaný Çevik Bir'di. Anlaþma
uçuþ sahasý kýsýtlý olan Ýsrail'in
savaþ pilotlarýnýn Türkiye'de eðitilmesini içeriyordu. Ýlk baþta 8
Ýsrailli pilotu içerdi. Savaþ pilotlarýna Konya Ovasý'nda uçuþ
eðitimi verilmeye baþlandý.
Anlaþma ayný þekilde Türk
askerlerine Ýsrail'de eðitim verilmesi ve her iki ordunun askeri
istihbaratýný paylaþmasýný da
içeriyordu. O günlerde Refah
Partisi lideri Necmettin Erbakan
baþbakandý. Genelkurmay,
siyasal Ýslamcý partiye önce
Ýsrail'le iþbirliði anlaþmasýna
imza attýrdý. 1 yýl sonra, 28 Þubat
1997'de bir muhtýra ile RP-DYP

Foto: Þengül Çifci
hükümeti devrilecekti. 28 Þubat
darbesi ile Türkiye-Ýsrail iliþkileri
altýn yýllarýný yaþamaya baþladý.
1993'ten itibaren Filistin sorunu
ABD emperyalizminin açmazýna
sokuldu. Oslo'da baþlayan "barýþ
süreci" Ortadoðu'da Ýsrail'le
geçmiþte savaþmýþ ve onu tanýmayý reddeden Arap ülkelerini
bu tutumdan vazgeçirmeyi
amaçlýyordu. ABD çýkarlarýnýn
hizmetinde olan Türk dýþ politikasý Oslo barýþ sürecini destek-

ledi. Oslo'da belirlenen yol haritasý Ýsrail'in varlýðýný tanýyýp
onun topraklarýný geniþletmesine
ve saldýrýlarýna karþý etkili yaptýrýmlarý içermezken, sýnýrlarý ve
bütünlüðü belirsin bir mini
Filistin devletinin yaratýlmasýný
içeriyordu.
Türkiye ile Ýsrail arasýndaki
iþbirliði 28 Þubat darbesi ve darbeciler tarafýndan belirlenen ileri
ki 10 yýl boyunca pekiþti. Kim
katil Ýsrail'le iþbirliðini istiyordu?
Sivil hükümetler bu dönemde
TSK dýþýnda baðýmsýz davranamadý. Ýsrail'le sýký fýký olan
savunma ihalelerini düzenleyen,
sivil denetimden yoksun
TSK'ydý. Silah ihaleleri hep Ýsrailli þirketlere verildi.
2000'ler Filistin'de Hamas'ýn
yükseliþine sahne oldu. Hamas
sünni bir politik Ýslamcý hareketti. Türkiye'de Ýsrail'le iþbirliðini
savunan çevreler Ýslamcýlara
karþý büyük bir savaþý zaten
baþlatmýþtý.
Hamas'ý tanýdýðý ve ilþki kurduðu için RP'nin devamcýsý olan
Fazilet Partisi'nin üzeri çizildi.
Tayyip Erdoðan ve Abdullah
Gül uzun yýllar boyunca Hamas'ý
tanýdýklarý için "köktendinci
teröristlerle iþbirliði yapmakla"
suçlandý. 2006'da Hamas
Filistinlilerin yüzde 60'ýnýn
oyunu alarak meþru bir hükümet
kurdu. Ancak Ýsrail bu hükümeti
tanýmadý. ABD'de. Yýkýlmasý için
çalýþacaklarýný açýkladýlar ve FKÖ
lideri Mahmut Abbas liderliðin-

deki darbe giriþimini desteklediler. Türkiye'deki þahinlerde
Hamas'ý ayný þekilde hedef
olarak gördüler. AKP’de resmi
politikaya boyun eðdi.
Geçen yýl itibarýyla TürkiyeÝsrail arasýndaki ticaretin hacmi
2.6 milyar dolara ulaþtý. Bunun
1.8 milyar dolarý savunma
sanayindeki iþbirliðine denk
geliyor. Bu devasa bir rakam ve
þiþmeye devam ediyor. 27 Aralýk
günü, Ýsrail uçaklarý Gazze'yi
bombalamaya baþladýðý anlarda
Türkiye iki Ýsrailli silah þirketiyle
167 milyon dolarlýk anlaþma
imzaladý. Hükümet sözcüsü
Cemil Çiçek, iki olayýn birbiriyle
ilgisi yok diyecek kadar iki yüzlü
bir açýklama yaptý. 2002 yýlýnda
Gazze'ye yine þiddetli bir
saldýrýnýn gerçekleþtiði sýrada
Türkiye Ýsrail'le 1 milyar dolarlýk
tank modernizasyonu anlaþmasýný imzalamýþtý.
Ýsrail gücünü ABD baþta olmak
üzere emperyalist odaklardan
alýyor. Ancak Ortadoðu'daki
dostlarý da onun ayakta kalmasýna imkan saðlýyor. Bu dostlarýn
baþýnda Mýsýr'daki Hüsnü
Mübarek rejimi ile Türkiye geliyor. Filistin mücadelesine verilecek en büyük destek Türkiye
halkýnýn ezici çoðunluðu onayý
dýþýnda gerçekleþen bu iþbirliðinin bozulmasýdýr.
Türkiye ile Ýsrail arasýndaki
tüm anlaþmalar iptal edilsin!
Ýsrail ordusu ile askeri ittifak
son bulsun!

Boykot
çözüm mü?
Ýsrail firmalarýnýn ürünlerine
karþý boykot Filistin sorununun
çözümüne bir katkýda bulunabilir
mi?
Türkiye-Ýsrail arasýndaki ticaret
hacmi 2.6 milyar dolar iken ana
dilim olan 1.8 miyar dolarlýk silah
satýþýný çýkardýðýnýzda geriye
küçük bir dilim kalýr. Bu
vazgeçilebilir bir miktadýr, Ýsrail’i
caydýrmaz. Ancak silah anlaþmalarýnýn fesh edilmesi hem
ekonomik hem de politik olarak
etkili bir tutum olabilir.
Silah dýþý, örneðin gýda ürünlerini boykot etmek etkili olamaz. Birden fazla ürünün geniþ
kitleler tarafýndan boykot
edilmesi oldukça zordur.

sayý: 346 z sosyalist iþçi z

r iptal edilsin
Gazze’yi bombalayan
pilotlar Türkiye’de eðitildi
Gazze'de yapýlan katliamda
Türkiye'nin oynadýðý rol sorgulanýyor. 1996'da dönemin
Genelkurmay Ýkinci Baþkaný Çevik
Bir'in imzasýyla baþlatýlan askeri
iþbirliði anlaþmasý doðrultusunda
ilk baþta sekiz pilot Konya Ovasý
üzerinde eðitim uçuþlarýna katýldý.
O günden bugüne bun iþleyiþ
devam etti. Kimilerine göre bine
yakýn Ýsrailli pilot alçaktan uçuþ ve

saldýrý konusunda Türkiye'de eðitimini aldý.
Ýsrail hava sahasý dar. Askeri uçuþ
eðitimi için baþka bir hava sahasýna
ihtiyaç duyuyor. Bu hava sahasý
sadýk ortaðý Türkiye'ye ait. Türkiye
Ýsrail'e hem hava sahasýný hem de
topraklarýný askeri amaçlarý için
kullandýrtýyor.
Gazze'ye yapýlan son hava
saldýrýsýnda 100 ton bombayý

Türkiye'de eðitilen pilotlarýn attýðý
iddia ediliyor. Hava saldýrýsýnda
Ýsrailli pilotlarýn ilk kez alçaktan
uçtuðu ve hedefleri buradan vurduðu söyleniyor. Fýrat haber
Ajansý'nýn askeri bir yetkiliye dayanarak verdiði haberde Konya
Ovasý'nda Ýsrailli savaþ pilotlarýnýn
150 metreye kadar alçaldýðý
buradan hedeflere nokta atýþlar
yapma eðitimi aldýklarý aktarýlýyor.

Katil Ýsrail’in 1 numarasý
z Türkiye'yi Ýsrail en iyi müþterisi
yapan Savunma Ýþbirliði Anlaþmasý
1994'te Baþbakan Tansu Çiller ve
Cumhurbaþkaný Süleyman
Demirel'in ittifakýyla imzalandý.
Ýkilinin yönetimde olduðu 19941997 dönemi Ýsrail'le en çok silah
ticareti ve anlaþmasýnýn yapýldýðý
dönemdi. Bu dönemin sonunda
Türkiye Ýsrail'in en büyük askeri
partneri durumuna geldi.
z 1995'te 54 F-4 savaþ uçaðýnýn
modernizasyonu ihalesi de Ýsrail'in
IAI firmasýna 632 milyon dolara
verildi. Testler sýrasýnda ortaya
çýkan elektronik sistemlerdeki
arýzalar iki ülke arasýnda sorun
oldu. Son 2 F-4, arýza nedeniyle
Hava Kuvvetleri tarafýndan kabul
edilmedi. Ýsrail firmasý arýzanýn
giderileceði konusunda güvence
verince teslimat saðlandý. F-4 uçaklarýndaki yaþanan soruna raðmen
F-5 uçaklarýnýn modernizasyonu da
yine Ýsrail'e verildi. Türkiye 48 adet
F-5 savaþ uçaðýnýn modernizasyonu için Ýsrail'e 80 milyon dolar

ödedi.
z 1999-2001 yýllarýnda Bülent
Ecevit'in baþbakanlýðýnda hükümet
olan DSP-MHP-ANAP koalisyonu,
668 milyon dolarlýk 170 M-60 A1
tank modernizasyonu ihalesini
Ýsrail IMI firmasýna verdi. Ýhale
daha önce ayný firmaya 1 milyar 35
milyon dolara verilmeye çalýþýlmýþ,
ancak olayýn basýna sýzmasý üzerine
Ýsrail firmasý geri adým atarak teklifini düþürmüþtü. Ýsrail'in modernize ettiði tanklardan bir türlü verim
alýnamamasý üzerine ihale, '668
milyon dolarlýk fiyasko' olarak nitelendirildi.
z Türkiye, envanterindeki 170
adet Amerikan M60 A1 tanklarýnýn
yenilenmesini öngören yaklaþýk 1

milyar dolarlýk tank anlaþmasýný,
2002 yýlýnda, Ýsrail'in Filistin'e
yönelik þiddetli saldýrýlarýnýn
gerçekleþtiði bir sýrada bu ülke ile
imzalamýþtý.
z Türkiye'nin "terörle mücadelesi"
silah alýmlarýnýn temel gerekçesi
oldu. Ýsrail'den 15 milyon dolara 2
Ýnsansýz Hava Aracý (Heron) kiralandý. Ýnsansýz Hava Aracý Ýhalesi'ni de yine Ýsrail firmasý aldý. 10
adet Heron için Ýsrail'e 183 milyon
dolar ödendi. 2008 Mayýs ayýnda
teslim edilmesi beklenen Heron'lar
önce Aðustos'a sonra Kasým ayýna
ertelendi. Ýki ay önce teslim edilen
10 Heron uçaðýnýn testi Hava
Kuvvetleri'nde yapýlýyor. Ýsrail’le
olan sýký fýkýlýk ise sorgulanmýyor.

Gazze’nin vurulduðu gün iki Ýsrailli
silah þirketiyle 167 milyon dolarlýk
anlaþma imzalandý.
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GÖRÜÞ
"Yahudi devleti" meþru mudur?
Dünyanýn bir ucundan bir insan topluluðu kalkýp
dünyanýn bir baþka ucuna gitse. Ve o baþka uçta
yaþayan yerli halka "Biz 2.000 yýl önce burada yaþýyorduk, geri geldik, bu topraklar bizim, siz baþka bir
yere gidin" deseler. Bu yerli halk, "Baþka gidecek
yerimiz yok, gidemeyiz" dese. Ve dýþarýdan gelenler
"Yok yahu, bal gibi gidersiniz!" deyip savaþ açsa ve
bu savaþta müthiþ bir vahþet uygulasa, gitmek istemeyen köylülerin korkup gitmesi için özellikle
korkunç yöntemlere baþvursa, dünya ne derdi?
Ve çoðu gerçekten korkup evini ve topraðýný
býrakýp gittiðinde, dýþarýdan gelenler, "Artýk burasý
bizim, burada sadece bizim gibi olanlar yaþayabilir"
dese ve kendi devletini kursa. Ya cesur ya yaþlý ya
da inatçý olduðu için kaçmayanlar o devletin sýnýrlarý içinde tüm haklarýndan mahrum üçüncü sýnýf
vatandaþlar gibi yaþamak zorunda býrakýlsa, dünya
ne derdi?
Örneðin, Ýngiltere'nin kuzeyinde yaþayan ve
Viking asýllý olduklarý kuþkusuz olan Ýngilizler
Danimarka'ya yerleþse ve tepeden týrnaða silahlanarak Danimarkalýlara, "Burada eskiden bizim atalarýmýz yaþýyordu, burasý bizim, siz çevre ülkelere
gidin, burada biz yaþayacaðýz" dese, dünya
kamuoyu bunu kabul edilebilir mi bulurdu?
Uluslararasý hukuk bunu onaylar mýydý?
Filistin'de kabul edilebilir bulundu ve tam 60 yýldýr
onaylanýyor.
Oysa, onaylanmamasý gerektiði, Ýsrail'in meþru bir
devlet olarak tanýnmamasý gerektiði açýk.
Dünyadaki burjuva devletlerinin hiçbirine sevgi
beslemiyor olabiliriz; sömürüsüz, adil ve eþit bir
dünya yaratma sürecinde çalýþan kitlelerin tüm bu
devletleri yýkacaðýna inanýyor olabiliriz. Ama bu,
'meþru' olmadýklarý anlamýna gelmez. Ýsrail'in gayri
meþruluðu bundan kaynaklanmýyor. Ýsrail bir burjuva devleti olarak gayri meþru; bizzat burjuva
devletler hukuku ve uluslararasý hukuk
çerçevesinde gayri meþru. Ýngilizlerin Danimarka'yý
iþgal edip Danimarkalýlarýn çoðunu ihraç ettikten
sonra kuracaðý bir Yeni Ýngiltere devleti ne kadar
meþru olursa, Ýsrail de o kadar meþru.
Denebilir ki, ya Amerika Birleþik Devletleri? Ya
Avustralya? Yerli halký katlederek kurulmuþ bu
devletlere ne demeli? Gayri meþru mu ilan edeceðiz
bunlarý? Ya da gayri meþru eylem 200-250 yýl önce
yapýlmýþsa gayri meþru olmaktan çýkýyor mu? Çýkýyorsa, kaç yýl sonra çýkýyor?
Gayri meþruluk durumunun ortadan kalkýp kalkmamasý zamanaþýmýna baðlý olamaz elbet. Her þey
topraklarý için mücadele etmeye devam eden bir
halk olup olmamasýna baðlý. Amerika ve
Avustralya'da, "Burasý bizim, siz iþgalcisiniz" diyen
kimse kalmadý. Ama Filistinliler kendi ülkelerini
geri istemeyi sürdürdükçe, Ýsrail devletinin
yahudilere özgü bir devlet olarak gayri meþruluðu
sürecek.
"Yahudilere özgü bir devlet olarak" ifadesini özellikle vurgulamak gerek. Gayri meþru olan, Nazi
soykýrýmýndan kurtulabilen Yahudilerin Filistin
topraklarýna kaçmasý deðil, o topraklarda yaþamasý
deðil, o topraklarda yaþamaya bundan sonra devam
etmesi deðil. Meþru olmayan, Ýsrail'in yerel halký
dýþlayan ve sadece baþka bir halkýn devleti olarak
("Yahudi devleti" olarak) varlýðýný sürdürmesi. Ben,
Ýsrail ile hiçbir baðlantýsý bulunmayan Ýstanbullu bir
Yahudi ailesinin oðlu olarak istediðim an gidip Ýsrail
vatandaþý olabilirim; babasý Kudüs'te doðmuþ olup
1948'de Ürdün'e kaçan ve þu anda Lübnan'da
yaþayan bir Filistinli, vatandaþ olmak bir yana dursun, aðzýyla kuþ tutsa Ýsrail'e giremez bile. Gayri
meþru olan bu.

Roni Margulies
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Kürtçe yayýn baþladý, Kürtçe bölümleri açýlýyor

Darbe, Ergenekon sanýklarýnýn
avukatlýðý, CHP ve Karayalçýn
2008 yýlýnýn özellikle ilk yarýsý darbe tartýþmalarý ile geçti. Cumhuriyet Baþsavcýsý AKP ve
DTP'nin kapatýlmasý için Anayasa
Mahkemesi'ne baþvurdu. Bu arada Anayasa
Mahkemesi TBMM'nin türbanla ilgili yaptýðý
anayasa deðiþikliðini usulen deðil esastan
bozdu. Yani artýk Anayasa Mahkemesi'nin izni
olmadan TBMM'nin anayasal deðiþiklik yapmasý mümkün deðil.
2008'in bir diðer önemli geliþmesi ise
Ergenekon davasý oldu. Bir dizi insan önce göz
altýna alýndý, ardýndan davalarý baþladý. Ýki generalin de aralarýnda olduðu bir baþka grubun
ise henüz davasý baþlamadý. Ortaya çýkan
bütün belgeler Ergenekon'cularýn darbe
giriþimlerini ortaya çýkarýyor.
Türkiye solunun bir kýsmý Ergenekon
davasýnýn, ‘AKP'nin iþine yarýyor ‘diyerek
arkasýnda durmazken CHP lideri Deniz
Baykal'da Ergenekon tutuklularýnýn avukatý
olduðunu ilan etti.
Yani Baykal Kerinçsiz'in, Veli Küçük'ün,
Danýþtay cinayetinin faillerinin, Cumhuriyet
gazetesine bomba atanlarýn arkasýnda duruyor
ve hatta avukatlýðýný üstleniyor. Yani darbe giriþimcilerini savunuyor, koruyor. Onlarýn
yanýnda. Yani seçimlerde yenemediði bir iktidar partisine karþý darbe yapýlmasýný savunuyor, istiyor. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden
Baykal'ýn bu tutumuna karþý tek ses gelmedi.
Þimdi Murat Karayalçýn CHP'den Ankara
adayý oldu. Solda bir kesim Ergenekon davasýna karþý olduðu için Karayalçýn'ýn CHP
adaylýðýný eleþtirmiyor.
Daha büyük bir kesim ise AKP'nin Ankara
adayý Melih Gökçek'e karþý Karayalçýn'ý destekliyor. Yaptýðý rezillikler artýk yere göðe sýðmaz
hale gelmiþ olan Gökçek'in gitmesi için
Karayalçýn'ýn desteklenmesi ilk bakýþta akla
yakýn görünüyor, ama durum öyle deðil.
Sorunu Melih Gökçek'ten ve AKP'den kurtulmak olarak koyduðumuzda kendimizi içinde
bulacaðýmýz ittifak o denli geniþler ki içinde
boðuluruz.
Ulusalcýlar, yurtseverler, yeni liberal politikalarý benimseyenler ve uygulayanlar,
baþörtüsü düþmanlarý, Kürt milliyetçiliðine
karþý olduklarýný söyleyenler, Afganistan'ýn
iþgalini Taliban nedeniyle onaylayanlar,
Hamas düþmanlýklarý nedeniyle Filistin sorununda tutum alamayanlar hep ayný yere düþebilir. Böylesi bir ittifak kabul edilemez.
Melih Gökçek'e karþý darbecilerle ve onlarýn
avukatlarý ve savunucularý ile yan yana gelmek
savunulamaz.
Ne yazýk ki bugün Ankara'da Karayalçýn'a ve
Gökçek'e karþý bir adayýmýz yok. Diðer bir çok
bölgede de durum böyle olacaktýr. Bu durum
CHP ile yanyana gelmenin gerekçesi olamaz.
Devrimci sosyalistler bu seçimlerde adaylarýnýn olmadýðýný ve bu durumdan kurtulmak
için kitlesel bir sol partinin, antikapitalist bir
alternatifin oluþumunun aciliyetini vurgulamalýdýrlar.

DSiP’e
üye ol!
www.dsip.org

Kazanýmlarý saðlayan
Kürtlerin mücadelesidir
Kürtlerin yýllardýr sürdürdüðü
mücadele yýllar sonra ilk kazanýmlarýný
elde ediyor. Þeþ TV yayýnda. Devletin
bir kanalý artýk Kürtçe yayýn yapýyor.
YÖK Baþkaný Ankara ve Ýstanbul
üniversitelerinde birer Kürt dili ve
kültürü bölümü açýlacaðýný söyledi.
Kürtçe üzerindeki anlamsýz yasak yýllar
sonra kalkýyor, Kürtlerin kendi ana dillerinde konuþma ve kültürlerini
sürdürme hakký henüz sýnýrlý da olsa
tanýnýyor. Bunu devlet ya da AKP vermedi. Aðýr bedeller ödeyen ve 45 bin
insanýný yitiren Kürtler mücadeleyle
kazandý.
Devlet elbette kazanýmlarý sýnýrlamak
istiyor. Kürtçe yayýn baþladý. Ama hâlâ
Q ve W harflerini kullanmak yasak.
Ana dilde eðitim hakký talep edenler
hakkýnda açýlan davalar sürüyor.
Kürtçe yayýn yapan medya kuruluþlarý
üzerinde baský devam ediyor. Kürt
çocuklar ilkokullarda ana dilleriyle
eðitimi henüz alamýyor. Bu konuda ileri
sürülmüþ bir plan ya da politika yok.
Kürtçe yayýn baþladý, ancak sýnýr ötesi
operasyonlar devam ediyor. DTP
üzerindeki baský ve tehdit sürüyor.
Kürtlerin kardeþ olduðundan bahseden
baþbakan DTP'lilerin elini bile sýkmýyor.
Bu durum sürdükçe tanýnan haklarýn
geniþlemesi zordur. Bunlar iyi adýmlar,
ancak Kürt sorununun çözümü için
daha fazla adýma ihtiyaç var.
Devlet tutum deðiþtirmeli, Kürtlerle
masaya oturmalýdýr.

Filistin, Hamas ve sol
“Filistin Direniþini Ýslamcý kesimlere
býrakmayacaðýz." Bu sözler solcu bir
gençlik grubunun Filistin'le dayanýþma
eyleminin çaðrýýnda yer aldý. 2005'ten
bu yana solu tam da bu gerekçeyle
Filistin mücadelesini desteklemekten,
gündemde tutmaktan, sahiplenmekten
uzak duruyor. Filistin'de asýl güç
Hamas, politik Ýslamcý bir hareket.
Türkiye'de solun önemli bir kesiminin
nefret ettiði kadar Sünni bir hareket.
Türkiye'de "gericiliðe karþý" mücadeleyi
asýl görev olan görenler bugün Filistin
kavgasýna da gerçek bir destek vermiyor.
Türkiye'de sol 1960'lardan bu yana
Filistin davasýna destek oldu, bizzat
Ýsrail'e karþý onlarla birlikte savaþtý.
2000'lere kadar Filistin mücadelesine
yön veren asýl örgütlenme El Fetih laik
ve solcuydu. Filistin Kurtuluþ

 Darbeye karþýysan,
 Kürt sorununda
demokratik bir çözüm
istiyorsan,
 Cinsiyetçiliðe ve
homofobiye karþýysan
 Küresel krize karþý
mücadele etmek istiyorsaan
 Küresel ýsýnmaya,
nükleer santrallara
karþýysan

Örgütü'nün çoðunluðunu oluþturan
örgütler de solcuydu. Solcu bir liderliðe
sahip olan bu direniþi desteklemek sol
için kolay ve doðaldý.
Ancak 2000'lerle birlikte durum
deðiþti. FKÖ tamamen iþbirlikçi Arap
ülkelerinin denetimine girdi. El Fetih,
Ýsrail'i tanýyan ve ABD tarafýndan belirlenen yol haritasýný savunan bir çizgiye
girerek yozlaþtý. Yöneticileri bir çok
yardým ve kaynaðý hortumlamakla suçlandý. Filistinliler mini devlet aldatmacasýný reddedip, direniþten yana olan
Hamas'ý desteklemeye baþladýlar.
Hamas 2006'da Filistinlilerin oylarýnýn
yüzde 60'ýný alarak meþru hükümetini
kurdu. Kurmasýyla birlikte emperyalizmin desteklediði Ýsrail'in aðýr saldýrýsýna
maruz kaldý.
80'lerin baþýnda Filistin hareketini
bölmek için Ýsrail tarafýndan geliþme-

sine göz yumulan Hamas 2000'lerde bir
halk hareketine dönüþtü. Ancak
Filistinleri destekleyip desteklememek
ne Hamas'a ne de baþka bir liderliðe
bakarak yapýlamaz. Bu haklý mücadele,
önderlik kimin elinde olsa da sol
tarafýndan desteklenmeli. Sol, Ýslamcýlarýn anti-emperyalist mücadelesini
küçümsemeye devam ettikçe bu güçlerle yan yana gelmedikçe Ortadoðu'da
etkin bir güç olamaz.

sosyalist isci
Sosyalist Ýþçi her hafta savaþa, darbelere, ýrkçýlýða ve milliyetçiliðe,
yeni liberalizme, cinsiyetçiliðe ve homofobiye karþý devrimci,
antikapitalist bir yayýn yapýyor. Ona omuz verebilirsiniz.
Abone olun, daðýtýmcýlarýmýz size her hafta gazetenizi iletsinler ya da
posta ile yollayalým. 5 sayý 5 YTL.

www.sosyalistisci.org

internet
barisarock.org
kureselbarisveadalet.org
kureseleylem.org
durde.org
mahalledenmeclise.org
hranticinadaleticin.com
tuzladaolumlereson.blogspot.com
70milyonadim.org
dtpkapatilamaz.blogspot.com
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Gramsci’nin
Marksizmi
Devlet, Rýza ve "Mevzi Savaþý"

Sendikalar ve
sosyalistler
Sendika nedir?

Kapitalist toplumda patronlar ve iþçiler arasýnda
her an bir mücadele sürüyor. Kapitalistler kâr oranlarýný artýrmak için sürekli iþçilerin haklarýna ve
ücretlerine saldýrýr. Ýþçiler de buna karþý koyar.
Sendikalar bu mücadeleden doðmuþtur. Bütün iþçilerin ortak çýkarlarýný savunmak, birlik ve dayanýþmasýný saðlamak, patronlar karþýsýnda pazarlýk
gücü oluþturmak için. Sendikalar iþyerlerinde
örgütlenen, tüm iþçileri kapsayan, çalýþma koþullarý
ve ücret konusunda mücadele eden kitlesel iþçi
örgütleridir.

Sendikalar devrimci
örgütlenmeler midir?

Sendikalar kapitalist toplumda iþçilerin patronlarýn ekonomik saldýrýsýna karþý direnme aracýdýr.
Ýþlevleri bu kadardýr. Sendika, siyasi mücadelenin
deðil ekonomik mücadelenin kitlesel örgütüdür.
Her görüþten iþçi sendikanýn üyesi olmalýdýr.
Sendikanýn gücü tüm iþçileri örgütlemesinden
gelir.
Sendikalarý devrimci örgütler yapmaya kalkmak
bu etkili yapýlanmalarýn kimyasýný bozar. Ýþçiler
arasýndaki düþünce farklýlarý açýða çýkar.
Bölünmeler artar. Ekonomik mücadele sekteye
uðrar. Ýþyeri örgütlenmeleri bozulur.
Sendikalar düzen içi örgütlerdir. Güçleri siyasi
hedeflerden deðil bütün iþçileri ortak çýkarlarda
birleþtirmesi, örgütlemesi, patronlar karþýsýnda ayrý
bir sýnýf olduðu farkýna varmasýný saðlayan kitlesel
mücadeleleri yaratmalarýndan kaynaklanýr.
Ýþçiler sendikalardan baþka örgütlerde de yer alýr.
Devrimci partiler ile konseyler, iþyeri komiteleri,
bir çok isim ve adlarda taban örgütleri. Bunlar
siyasi mücadelenin araçlarýdýr.

Sendika yöneticileri hep satar mý?

Sendikalarýn asýl gücü iþyeri örgütlenmesinden
kaynaklanýr. Sendika temsilcileri o iþyerinde
çalýþan iþçilerdir ve çalýþma arkadaþlarý tarafýndan
kendilerini temsil etmeleri için seçilir. Ancak bir
çok iþyeri arasýnda bað saðlama ihtiyacý iþçilerin bir
kýsmýnýn sendika çalýþaný haline gelmesine ve tam
zamanlý olarak bu iþte çalýþmasýna yol açar.
Sendika yöneticileri iþyerinde ve çalýþma sürecinden baðýmsýzlaþtýklarý oranda kendi ayrýcalýklarýný
da savunur duruma gelir. Sendikacýlarýn çoðu bir
iþçiden en az 3-4 kat daha fazla maaþ alýr.
Sendikalarýn ekonomik gücü üyelerinin her ay
ücretlerinden kesilen aidatlardan kaynaklanýr. Bu
aidatlar bir fonda birikir. Ýþten çýkarýlan ya da grev
yapan iþçilerle dayanýþma için toplanýr. Bu birikimi
kullanma kararý sendika yönetimlerini verilmiþtir.

Örgütlenme için yaptýklarý masraflar yine sendika
tarafýndan karþýlanýr. Kimi sendika yöneticileri ise
yüksek ücretlerden daha fazlasýna ulaþmak ister,
cebini doldurmaya çalýþýr. Bu durum sendikacýnýn
görüþünden ve niyetinden baðýmsýzdýr. Ýnsanlar
nasýl yaþarsa öyle düþünür. Maddi ayrýcalýklar
sendika yöneticilerini tutuculaþmaya, ayrýcalýklarýný ve statülerini korumaya, bunu riske sokacak
mücadelelerden en baþta grevden kaçmaya iter.
Ancak sendika yönetimlerini iþçiler seçer.
Kendilerini satan ve yolsuzluk yapan sendika
yöneticilerini seçtikleri gibi devirmek yine iþçilere
kalmýþtýr. Bu durum sendika yöneticilerini tabandan kopmamaya zorlar. Ýþçi sýnýfýnýn her mücadelesi her grev hareketi sendika yöneticisini bir tercih
yapmaya zorlar: Ya bizim haklarýmýzý savunacaksýn ya da devrilip gideceksin!

Sosyalistler sendika
yönetimine mi gelmeli?

Sendikalarý iþçi haklarý için aktif bir mücadeleye
ancak taban, yani iþyeri örgütlenmeleri zorlayabilir.
Sosyalistlerin sendika yönetimlerine gelmesi ise o
sendikalarý otomatik olarak mücadele çizgisine
sokamaz.
Bu yüzden sosyalistler sendika yönetimlerine
gelmek hatta ele geçirmek için deðil tabanýn inisiyatifini örgütlemek için çalýþýrlar. Ýþyeri örgütlenmelerinde yer alýrlar. Sendikasýz iþyerlerine
sendikanýn girmesi için çalýþýrlar.

Neden sendikal mücadeleye
destek olmalýyýz?

Sendika yöneticileri satabilir, uzlaþabilir. Ancak
sendikalar olmadan iþçilerin kapitalist sýnýf
karþýsýnda birleþik bir örgütlenmeye varabilmesi
imkansýz denecek kadar zordur. Kapitalist sýnýfýn
her günkü saldýrýsýna karþý, ücretleri yükseltme
mücadelesi için sendikalar vazgeçilmez örgütlerdir.
Sendikal mücadeleyi deðerli kýlan bugün
kazanýlan ama yarýn geri alýnacak olan küçük
kazanýmlar deðildir. Deðerli olan sendikalarýn
kitlesel mücadeleleri baþlatmasý, bu mücadeleler
için iþçilerin bilincinin radikal bir þekilde deðiþme
olasýlýðýdýr. Sendikalý iþçiler bir grev gerçekleþtirdiðinde kapitalist toplumun nasýl iþlediðini
görme fýrsatýna ulaþýr. Genel grevler kapitalist
toplumun sýnýflý yapýsýný, bir baský aracý olarak
devleti geniþ kitleler gözünde teþhir eder. Ýþçiler bu
mücadeleler içerisinde hem kendi güçlerinin hem
de diðer ezilenlerin farkýna varýr.
Hem krizin faturasýný çalýþanlara ödetmek isteyen
patronlara karþý koymak, hem de yeni bir dünya
yaratmak için sosyalistler sendikalarý destekler,
onlarýn birliði ve mücadelesi için çalýþýr.

Marksizme yönelik en yaygýn eleþtirilerden biri her þeyin ekonomi tarafýndan belirlendiðini iddia eden bir teori olduðu ve ideolojiye sýð bir açýklama getirdiðidir. Bu aslýnda bir zamanlar
Moskova ve Pekin'de etkin olan resmi "Marksizm" görüþüne
yöneliktir. Bu görüþe göre iþçilere hakim olan þey yanlýþ bilinçti
ve ancak parti onlarý gerçek bir sýnýf bilincine ulaþtýrabilirdi.
Ýtalyan Marksist Antonio Gramsci, Karl Marx'ýn ideoloji analizini geliþtirmiþti. Ve bunu çok kötü koþullarda, Mussolini'nin faþist
diktatörlüðünün hapishanelerindeyken yapmýþtý. Hakim cezasýný
açýklarken "bu beyni 20 sene durdurmamýz lazým" demiþti. Ama
bunu baþaramadýlar. Gramsci hapiste birçok yazý kaleme aldý.
Üstelik sansür yüzünden bunlarý þifreli bir biçimde yazmak
zorunda kaldý.
Gramsci'nin ilk deðindiði mesele, 1917 Rus devrimiyle birlikte
bütün Batý Avrupa'yý kasýp kavuran devrimci kalkýþmanýn
baþarýsýzlýðýdýr. Ýtalya koþullar açýsýndan Rusya'ya en çok benzeyen ülkelerden biriydi. Torino o zamanlar Ýtalya'nýn en büyük
sanayi merkeziydi ve Gramsci "kýzýl yýllar" olarak adlandýrýlan
1919 ve 1920'de Torino'daki iþçi sýnýfý mücadelesinde merkezi bir
rol oynamýþtý.
Gramsci Rus liderler Lenin ve Troçki'nin batý ve doðu Avrupa
arasýndaki farklara iliþkin önermelerini ele aldý. Ona göre egemen
sýnýf mitolojideki insan baþlý ata benziyordu: yarý insan, yarý
yaratýk. Ýktidarýný hem devlet eliyle uyguladýðý baskýyla hem de
baskýyý uyguladýðý kiþilerin rýzasýyla saðlýyordu. Çarlýk
Rusya'sýnda sivil toplum daha yeni yeni oluþmaya baþlamýþtý.
Ýlkel ve akýþkan bir haldeydi. Devlet baskýsý daha belirleyiciydi.
Devrimcilerin görevi, fýrsatýný yakaladýklarý anda devlete doðrudan saldýrmaktý. Gramsci buna "cephe savaþý" diyordu.
Batý Avrupa'da ise egemen sýnýfýn gücü çoðu zaman rýzaya
dayanýyordu. Sivil toplumda, büyük bir kaleyi koruyan siperlere
benzer bir iþlev gören birçok kuruma sahipti. Burada doðrudan
bir saldýrýdan önce, uzun bir ideolojik mücadeleyle bu kurumlarýn
topluma yaydýðý fikirler zayýflatýlmalýydý. Devrimci partinin görevi iþçi sýnýfýnýn ve diðer ezilenlerin önderliði için mücadele etmek
ve bu mücadeleyi kazanmaktý. Gramsci buna da "mevzi savaþý"
diyordu.
Ýþçi sýnýfý içerisinde "organik aydýn"lar yaratmak için her gün
fikir mücadelesine girmek gerekiyordu. Bu organik aydýnlar iþçi
sýnýfýnýn uyumlu birer parçasý olan, sýnýfla her an iletiþim içinde
olan devrimci iþçilerdi.
Doðuda da batýda da devlet hakimiyet kurmak için baský ve
rýzaya dayanýyordu. Ancak Gramsci'nin bir uyarýsý vardý: batýda
devlet daha güçlüdür ve iþ zor kullanmaya geldiðinde de daha
güçlü bir düþman olarak ortaya çýkacaktýr. Mevzi savaþýnýn bir
parçasý olan süngü savaþý bazen þiddetlenerek cephe savaþý haline
gelir.
Tüm bunlarýn merkezinde devrimci partiyle iþçi sýnýfý arasýndaki
dinamik ve iki taraflý iliþki yatýyordu.
Torino'daki deneyimlerine bakarak Gramsci iþçilerin kendiliðinden ayaklanmalarýnýn birer dönüm noktasý olduðunu söylüyordu:
"Bu kendiliðindenlik ihmal edilebilecek veya küçümsenebilecek
bir þey deðildi. Eðitimliydi, doðrudandý ve onu kirletebilecek,
konuyla alakasýz her þeyden arýnmýþtý."
1924'te "devrimci kitlelerin kendiliðinden hareketiyle, merkezin
organize ve doðrudan iradesinin kesiþtiði diyalektik bir sürecin
sonucu" þeklinde bir devrimci parti tanýmý yapmýþtý.
Onun haricinde kullandýðý tabir "kendiliðindenlikle bilinçli yönlendirmenin bileþimi" idi:
"Parti güçlü bir merkeziyetçiliðe sahip olduðu için rütbeler
arasýnda büyük bir propaganda ve ajitasyon çabasýna ihtiyaç
duyar. Parti, üyelerini eðitmeli ve ideolojik seviyelerini organize
bir biçimde yükseltmelidir."
Fakat öte yandan parti üyeleri de sadece emirlere uyan robotlar
olmamalýydý. Gramsci'nin deyiþiyle: "Partinin her üyesi aktif birer
politik unsur, birer lider olmalý."
Parti günlük mücadelede önderlik sunmalýdýr:
"Bu 'soyut' bir liderlik olmamalý. Birtakým bilimsel, soyut veya
teorik formülü mekanik olarak tekrar etmek deðildir; politikayla,
gerçek eylemle teorik tezleri birbirine karýþtýrmaz. Gerçek insanlara uygulanabilirdir."
Partinin her bir üyesi kendi çevresinde -iþyerinde, okulda veya
yaþadýðý mahallede- bir lider olmalýydý.
Gramsci'nin nihai amacý, 1937'de hastalýktan ve faþistlerin kötü
muamelesi yüzünden ölene dek devrim olarak kaldý.
Chris Bambery
(Kardeþ gazete Socialist Worker’dan
Muhip Tezcan tarafýndan çevrildi)
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KitaplýK
Bunlar boþ iþler!
“Ermenilerden özür diliyorum” kampanyasý çok
büyük bir toplumsal etki yarattý. Bu etki kaçýnýlmaz
olarak devletten, egemen sýnýf temsilcilerinden,
MGK’dan, CHP’den, MHP’den, AKP’den, kampanyaya yönelik saldýrgan üslupla el ele gitti.
Bunda þaþýracak bir þey yok. Saðýn “Ermenilerden
özür dileyen” bir kampanyaya saldýrmamasý
þaþýrtýcý olurdu.
Ýlk bakýþta þaþýrtýcý gibi görünen, kampanyanýn
“sol”dan eleþtiri almasý. “Ýlk bakýþta” ve týrnak
içinde sol, bildiðimiz nedenle ayný cümle içindeler.
Gerçekte, solun bir kesiminin de kampanyaya
saldýrmasý, kampanyanýn içeriðini, cümlelerini,
zamanlamasýný eleþtirmesi artýk çok normal
karþýlanmalý.
Zira, Ermeni halkýnýn 1915 yýlýnda baþýna gelenler,
sadece mevcut Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin,
Türk egemen sýnýfýnýn üzerinde yükseldiði Misak-ý
Milli sýnýrlarýnýn belirlenmesine neden olmadý, ayný
zamanda Türk solunun bazý kesimleri bu sýnýrlarý
kabullenerek örgütlendi, harekete geçti. Egemen
sýnýfýn temin ettiði ideoloji ve memleket sýnýrlarý,
solun kendi sýnýrlarýný da belirledi.
Ýsteyen dönüp arþivlere bakabilir. Orhan Pamuk, “
1 milyon Ermeni öldürüldü” dediðinde, solun hangi
kesimleri, hangi aþaðýlama sýfatlarýný kullandý.
Orhan Pamuk’u küçük düþürmeye çalýþtý. Çünkü,
Orhan Pamuk Türk milliyetçiliðini küçük düþüren
fikrini açýkladýðýnda, soldaki milliyetçi damara
sahip olanlar da, kaçýnýlmaz olarak bu milliyetçiliðin
beklenmedik ve radikal bir þekilde teþhir
edilmesinde kendi teþhirini de gördü.
Son kampanya, tümüyle iyi niyetle imza vermeyenlerin dýþýnda, çok tuhaf bir sol eleþtiriyle
alaya alýnmaya çalýþýldý. Özetle “Býrakýn bu iþleri!
Bunlar iþçi sýnýfýnýn somut gündemlerini saptýrmaya
yarar. Bakýn yoksulluk var, kriz var gündem saptýrmayýnýz” diyen bir eleþtiri.
Çok keskin, çok devrimci görünümlü bir gibi
algýlanabilir bu tuhaflýk. Tersine, iþçi sýnýfýnýn
ekonomik sorunlarý ve taleplerinin arkasýna sýðýnmaya çalýþan, devrimciliði sadece keskinliðinden
ibaret olan, keskinliðin arkasýnda milliyetçiliði, yurtseverliði gizlemeye çalýþan egemen sýnýfla büyük
çaplý bir uzlaþma hýrsý taþýyan bir yaklaþým.
Bu yaklaþýmýn, kendisini emekçilerin yerine koyan
ikameciliðinin matrak bir yaný var. Buna göre, iþçiler
apolitik insanlar. Sadece ekonomik taleplere ve
sorunlara sahipler, dini inançlarý, cinsel yönelimleri,
çeþitli ahlak anlayýþlarý, doðrudan siyasi talepleri,
ulus konusunda köklü yargýlarý, aileye, özel
mülkiyete ve devlete, onun araçlarýna bir tür bakýþý
yokmuþ gibi, olamazmýþ gibi.
Bir akýllý kendileri! Ýþçilerin ekonomik sorunlarýný
en iyi onlar bilir! Bir akýllý kendileri! Ýþçilerin hangi
politik tartýþmalarla ilgilenmeyeceðine onlar karar
verir.
Bu, sosyalizm geleneðinde yer alan, ,iþçilerin
mücadelesini ekonomik taleplerle sýnýrlamaya
çalýþan, iþçilerin sýnýf bilincine, tüm ezme ezilme
iliþkilerinde ezilenden yana net bir politik tutuma
tartýþarak ulaþabileceðini göremeyen, sürekli olarak
iþçi sýnýfý içindeki egemen sýnýf fikirlerine, en geri
fikirlerine taviz veren bir yaklaþýmdýr.
Devrimciliði, kendinden menkuldür. Üstelik, iþçi
sýnýfýnýn en temel haklarýný kazanma mücadelesini,
sekteye uðratan, iþçilerin egemen sýnýfýn fikirleriyle
uzlaþmasýndan baþka bir iþe yaramayan, bu yüzden
iþçi sýnýfýný sürekli bölen bir gelenektir.
“Ermenilerden özür dilemek gündem saptýrmaktýr” diyenler, neden, Ýsrail’in vahþice saldýrdýðý
Filistin halkýyla dayanýþmak için harekete geçerler,
Ýsrail’in Filistin’e saldýrmasý iþten atýlmalarla nasýl
bir baðlantýya sahiptir.
Yoksa sorun, “Ermeni meselesi hallolunmuþtur”
diyenlerin geleneðine yaslanarak, Türk milliyetçiliðiyle uzlaþma arzusu mudur?

Þenol Karakaþ
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“Erkek burjuvazidir ve
karýsý proletaryayý temsil eder”
"Ailenin, Özel Mülkiyyetin,
Devletin kökeni"
"
Friedrich Engels,
Sol Yayyýnlarý, 256 sayyfa
Kadýnlarýn ezilmiþliði, kadýn sorununun tarihsel kökeni üzerine en
kapsamlý Marksist açýklama Marks'ýn
yoldaþý Engels'ten geldi. 1884'te
yazdýðý "Ailenin, özel mülkiyetin,
devletin kökeni"nin Marks'ýn vasiyeti
olduðu biliniyor. Kimi feministler
Engels'in bu kitabýný "feminist bir
eser" olarak nitelendirir.
Engels, 19. yüzyýlda yeni ulaþýlan
antropolojik verilere dayanarak
kadýnlarýn tarihin hangi döneminde
ikinci cins konumuna geldiklerini
araþtýrdý. 1861'de Bachofen'in Analýk
Hukuku ve 1877'de Lewis Morgan'ýn
Kadim Toplum adlý antropolojik
çalýþmalarýnda ilkel toplumlara dair
çözümlemeleri temel aldý.
Ýnsanlýk, erkeklerin kadýnlarýndan
üstün olmadýðý uzun bir anaerkil
dönem yaþamýþtý. Kabileler þeklinde
yaþayan insan topluluklarý soyaçekim anne üzerinden gerçekleþiyordu. Tüm araçlar kabilenin ortak
mülkiyetindeydi. Kadýnlar ev iþlerine bakýyor, erkeklerse avlanýyordu.
Kabilenin devamlýlýðý açýsýndan ev
iþleri belirleyici bir öneme sahipti.
Cinsel bir iþbölümü vardý, ancak bu
belirgin deðildi. Ýki cinste kendi
alanlarýnda egemendi. Ancak kadýnlar erkeklere göre daha eþitti. Yani

kadýnlar tüm tarih boyunca ikincil
konumda olmadýklarý gibi insanlýk
uzun bir dönem anaerkilliði
yaþamýþtý.
Bu durum nasýl deðiþti? Kadýnlar
ne zaman kaybetti? Engels bu sorularýn yanýtýný ekonomik ve sosyal
düzendeki deðiþikliklere bakarak
verdi. Hayvanlarýn evcilleþtirilmesi,
sürülerin oluþturulmasý ve tarýmsal
üretimdeki teknikler ev iþleri
karþýsýnda erkeðin iþinin önemini
artýrdý. Ýlk kez ihtiyaçtan daha fazlasý
üretilmeye baþlandý. Ortaya çýkan
toplumsal zenginliðe el koyan erkekler oldu. Özel mülkiyet, sýnýflar ve

SÝNEMA - DVD
Kedma (Doðu'ya Doðru)

Nereden çýktý bu Ýsrailliler?
1948'de Ýsrail Devleti'nin kuruluþu
sýrasýnda gemilerle Avrupa'dan
Filistin'e taþýnan Yahudiler'i konu
alan 2002 yapýmý filmin DVD'si bir
süredir piyasada. Film kýsaca Doðu
Avrupa'dan Kedma isimli gemi ile
getirilen bir grup Yahudinin vaad
edilmiþ topraklara ayak bastýðýndaki ruh halini ele alýyor. Ortak bir
dili olmayan, birbirlerini güçlükle
anlayan bu insanlarýn aslýnda anlatacak hikayeleri pek az; kamplarda
ve savaþta yaþadýklarý, kaybettikleri
yakýnlarý ve mucize þekilde hayatta
kalýþlarý.
Topraða ayak bastýklarý andan
itibaren onlarý bekleyen Palmach
Ordusu tarafýndan karþýlanýp
Ýngiliz askerlerinden kaçmaya
baþlýyorlar. Avrupa'da yaþadýklarý
kovalamaca devam ediyor diye
düþündükleri sýrada ne hikmetse
ellerine Sten marka Ýngiliz tüfeði
tutuþturuluyor ve kedi fare oyunu
ansýzýn tersine dönüyor. Yeni gelen
yerleþimciler kendilerini, haklarýnda hiçbir þey bilmedikleri Araplarý
topraklarýndan sürerken buluyorlar. Bir taraftan kuþatma altýndaki
Kudüs, öte taraftan adý sosyalizmle
beraber anýlan kibbutzlar kimseye

ümit vermiyor. Ben Gurion ismi
kimseyi heyecanlandýrmýyor, ne
yapmýþtýr ki bu insan Avrupa'daki
Yahudiler için.
Hiçbir filminde gülümseyemeyen
Ýsrailli yönetmen Amos Gitai
ülkesinin kuruluþu üzerine çektiði
filmde herhangi bir mite yer vermiyor. Avrupa'nýn günahlarýndan
doðmuþ Ýsrail'e kendi günahlarýný
üretirken tanýklýk etmekle yetiniyor. Bunca öfke ve acýnýn barýndýðý
topraklarda sayýklayan karakterlerinden birine "Ýsrail bir Yahudi
ülkesi deðil" dedirtmekle yetiniyor.
Hiçbir çözüm ufukta görünmüyor.

devlet de tarihin bu anýnda doðdu.
Anaerkil çokeþli aile yerine erkeklerin üstün olduðu tekeþli aileye
býrakacaktý. Ýlerleyen zamanda
ortaya çýkan antropolojik araþtýrmalar da farklýlýklar taþýsa da
kadýnýn ezilmiþliðinin tarihsel kökenine dair bu açýklamayý doðruladý.
Marksist teori Feministler tarafýndan kadýnýn ezilmiþliðine önem vermemekle ve "cinskörü" olmakla
suçlanýr. Ancak Engels'in kitabýnda
bütünlüklü bir açýklama sunarken
okura tarihsel bir bakýþ açýsý
kazandýrýyor.

DÜZELTME:
Sosyalist Ýþçi'nin 28 Kasým
2008 tarihli 342. sayýsýnda
Marks'ýn Kapitaline Giriþ baþlýklý imzasýz bir kitap tanýtma
yazýsý çýktý. Bu yazýda, benim
Ben Fine ve Alfredo SaadFilho'dan çevirmiþ olduðum ve
Yordam Kitap yayýnlarý arasýnda basýlan Marx'ýn Kapital'i
kitabý tanýtýldýktan sonra þöyle
bir son cümleye yer veriliyor:
"Sungur Savran ve Ahmet
Tonak’ýn makalesinin nasýl Ben
Fine ve Alfredo Saad Filho’nun
kaynakçasýna girdiðini ise herhalde Savran ve Tonak’ýn yakýn
arkadaþý, çevirmen Nail
Satlýgan’a sormak gerekiyor."
Bu retorik soruyla ima
edilen, kitabýn aslýnda bulunmayan bir göndermenin benim
tarafýmdan arkadaþlýk hatýrý için
Türkçe çevirinin kaynakçasýna
sokuþturulmuþ olduðudur. Ne
Sungur Savran ile Ahmet
Tonak'ýn ne benim karakterimiz
ve terbiyemiz böyle bir þeye
cevaz verir. Nitekim Savran ile
Tonak'ýn makalesine yapýlan
atýf, kitabýn Ýngilizce aslýnýn
(Marx's Capital, 4. bs., London,
Pluto Press, 2004) 50. sayfasýnda, ilgili yazýnýn bibliyografik
bilgileri 189. sayfada, iki yazarýn
Dizin'deki adlarý 199. sayfada
yer almaktadýr.
Nail Satlýgan

sayý: 346 z sosyalist iþçi z

Dolapdere'de bir
hayalet dolaþtý
Yýlýn son Marksizm toplantýlarý 26-27-28
Aralýk tarihinde Ýstanbul Bilgi Üniversitesi'nde gerçekleþti. 1000'e yakýn katýlýmcý
14 ayrý konuda 35 konuþmacýnýn
sunuþlarýyla katýldýðý tartýþmalarda yer
aldý.
Marksizm bu yýlýn baharýnda yine 3 gün
boyunca Ýstanbul'da gerçekleþmiþ, binden
fazla kiþi toplantýlara katýlmýþtý.
Sonbahar'da ise Ankara, Ýzmir, Bursa,
Kocaeli ve Akhisar'da toplantýlar devam
etmiþti. Ýstanbul'da son toplantýlarla birlikte bu yýl 3 bine yakýn muhalif DSÝP'in
düzenlediði Marksizm 2008'e uðradý.
Bilgi Üniversitesi'ndeki toplantýlarda
Kerem Kabadayý, Bülent Somay, Volkan
Akyýldýrým, Sabahat Tuncel, Nemciye
Alpay, Erkin Erdoðan, Funda Ata, Avi
Haligua, Harun Tekin, Þenol Karakaþ,
Korol Diker, Nuran Yüce, Ömer Marda,
Sotiris Kondoyanis, Roni Margulies,
Ferhat Kentel, Oral Çalýþlar, Doðan
Tarkan, Ufuk Uras, Aydýn Engin, Cengiz
Alðan, Yýldýz Önen, Hakan Tahmaz,
Meltem Oral, Eylem Çaðdaþ, Ömer
Laçiner, Eray Özer ve Özden Dönmez
konuþtu.
Marksizm 2008 kriz, Yunanistan'daki
direniþ ve milliyetçilik tartýþmalarý
damgasýný buldu. Konuþmacýlar ve bir
çok katýlýmcý Özür Diliyoruz kampanyasýna neden katýldýðýný çeþitli toplantýlarda
dile getirdi.
Yunanistan Sosyalist Ýþçi Partisi üyesi ve
kardeþ gazetemiz Ýþçi Dayanýþmasý'nýn
yazarý Sotiris Kondoyanis'in konuþmacý
olduðu "Yunanistan'da isyan ve krize
karþý küresel direniþ" baþlýklý toplantýda
hem Yunanistan Avrupa'ya yayýlan
direniþ dalgasý hem Türkiye'de krize karþý
mücadele konuþuldu. Kondoyanis,
Yunanistan'daki mücadelenin bir kitle
hareketinin eseri olduðunu vurguladý.
2001'den bu yana yeni-liberal paketlere
karþý grev ve genel grevlerle direnen iþçi
sýnýfýnýn mücadelesinin Yunanistan'daki
direniþi hazýrladýðýný söyleyen
Kondoyanis, sosyalistlerin görevinin krize
karþý kitlesel mücadelelerin önünü açmak
olduðunu söyledi.

"Barýþa bir þans verin" de Kürt sorunu ve
çözüm önerileri tartýþýldý. DSÝP üyesi
Erkin Erdoðan, Radikal Gazetesi yazarý ve
Barýþ Meclisi üyesi Necmiye Alpay ve
DTP Ýstanbul milletvekili Sabahat
Tuncel'in konuþmacý olarak katýldýðý
toplantý, 2,5 saatlik canlý bir tartýþmaya
sahne oldu.
"Kürtlerin tarihi yazýlamadý, filmi de
çekilmedi" sözleriyle konuþmasýna
baþlayan Sabahat Tuncel "Beriwan" adý
hala yasakken TRT'nin Kürtçe kanalýnýn
bir çözüm olmadýðýný söyledi. 2000'den
sonra barýþ iradesinin her seferinde sabote
edildiðine dikkat çeken Sabahat Tuncel
"Ýnanýyorum. Türkiye barýþa yakýn.
Türkiye Kürt sorununu tartýþýyor. Niye
bir çözüm çýkmýyor? Tasfiye edelim diye
bu halký dinlemiyorlar. Oysa empati
beslemek lazým. Yeni bir dil, yeni bir
anlayýþla tabularý yýkmamýz lazým.
Eskisine göre daha þanslýyýz. Daha geniþ
bir kesim Kürtleri tanýyor" diye konuþtu.
Toplantýya katýlan çoðu genç kitleye seslenen DTP Ýstanbul milletvekili Sabahat
Tuncel "ölmek ve öldürmek istemeyen
gençlerin sesini duyuralým" dedi.
Güncel politik konularýn dýþýnda marksizm üzerine de bol bol konuþuldu.
“Sýradan insanlar dünyayý deðiþtirebilir
mi?” toplantýsýnda konuþan Bülent Somay
þunlarý söyledi: "Gerçek alt üst oluþlar
sýradan insanýn en rahat ettiði yerdir.
Ýçinde yaþadýklarý dünyanýn çökmekte
olduðunu görür ve buna katýlýrlar."
Marksizm 2008 en fazla katýlým gençlerden geldi. Katýlýmcýlarýn yarýdan fazlasý
kadýndý. Ancak her kuþaktan dünyayý
deðiþltirmek isteyenler oradadaydý.
DSÝP, Marksizm 2009 hazýrlýklarýna þimdiden baþladý.

Necmiye Alpay, Moderatör Damla Çimen, Sabahat Tuncel, Erkin Erdoðan

Sotiris Kondoyanis

YAÞAM SAVUNUSU
Doðanýn da, hayvanlarýn da ne haklarýný savunacak 'avukatlarý', ne çýkarlarýný koruyacak
'sendikalarý', ne de 'oy haklarý' var. Görev 'yaþam savunucularý'na düþüyor...
Unutmayýn! Türcülük de, týpký "ýrkçýlýk" ve "cinsiyet ayrýmcýlýðý" gibidir.

1915’te öyle, 2009’da da böyle...
2008 yýlýnýn Þubat ayýnda Avustralya
Parlamentosu, tüm Avustralyalýlar adýna,
Avustralya hükümetlerinin kendilerinde
''derin üzüntü, acý ve kayýplara neden olan''
geçmiþteki uygulamalarýndan dolayý ‘Aborjin’
lerden (Avustralya yerlilerinden) özür dilemiþ
ve, "onurlu bir halk ve onurlu bir kültürün
karþýlaþtýðý küçük düþme ve yýkýmdan dolayý
özür diliyoruz..." demiþti.
Gündemin ýþýk hýzý ile deðiþtiði Türkiye’de
arada yakaladýnýz da, gözünüze iliþti mi
bilmem. Kanada hükümeti de, geçtiðimiz
hafta Baþbakanýn aðzýndan ‘yerlilerden’ özür
diledi. Kanada Baþbakaný Stephen Harper,
geçen yüzyýlda zorla Hýristiyan okullarýna alýnan binlerce yerliden resmen ‘devleti adýna’
özür diledi. Çünkü, Kanada, çoðunlukla küçük

11

yaþta çocuklarý evlerinden, ait olduklarý topluluklardan zorla çekip alan bir eðitim sistemi
geliþtirmiþti. O uygulamada çocuklar yeterince
beslenmedi, giydirilmedi, barýndýrýlmadý ve
hatta buralarda ‘cinsel istismara’ uðradý.
Hepsi, ebeveynleri büyük ebeveynleri ve ait
olduklarý topluluklarýn bakým, kýlavuzluk ve
þefkatinden mahrum býrakýldý. Ülkenin ilk
uluslarýna ait olan ‘Ýnuit’ ve ‘Metis’ dilleri ve
kültürel ananeleri de bu okullarda yasaklandý.
Trajik bir þekilde yatýlý okullara katýlan bu
çocuklarýn bazýlarý öldü. Bazýlarý ise, bir daha
evlerine dönemedi..." Baþbakan Stephen
Harper iþte bu nedenle, parlamentoda yaptýðý
konuþmada ‘özür diledi’ ve þunlarý söyledi:
“Hükümetimiz, bir "özür"ün eksikliðinin,
yaralarýn sarýlacaðý ve karþýlýklý anlayýþýn

Marksizm 2008'de hemen her toplumda
konuþulan þey ise yeni soldu. 3 gün
boyunca yeni sol metni katýlýmcýlarýn
imzasýna açýldý. 250 kiþi yeni sola "evet"
dedi. Bir çok katýlýmcý ise tartýþmaya
devam etmek istediðini söyledi.
Yeni soldan en çok bahsedenlerse
"Antikapitalist, özgürlükçü, yeni sol alternatif" baþlýklý toplantýnýn konuþmacýlarý
Radikal Gazetesi Yazarý Oral Çalýþlar,
DSÝP Genel Baþkaný Doðan Tarkan ve
ÖDP Ýstanbul Milletvekili Ufuk Uras'tý.
Solun tarihsel köklerine dikkat çeken
Oral Çalýþlar, gerçek bir sol muhalefetin
ancak Kemalizm ve stalinizmle tam olarak
hesaplaþarak var olabileceðini söyledi.
Doðan Tarkan sol gruplarýn deðil, binlerce aktivistin yan yana geldiði, kadýnlarýn ve gençlerin belirleyici olduðu yeni
solun krize karþý mücadelede etkili olacaðýný vurguladý.
Ufuk Uras, sektlerin ve geleneksel solun
muhalefetin önünü týkadýðýný, oysa
yenilenmiþ solun mücadelelere ve sosyal
haklara bakmasý gerektiðini anlattý.
saðlanacaðý yolda bir engel olarak durduðu
gerçeðini kabul ediyor. Bu sebeple ben
Kanada Hükümeti ve bütün Kanadalýlar adýna,
ülkemizin yaþamýnda merkezi bir rol oynayan
bu mecliste, önünüzde Kanada’nýn yerli yatýlý
okul sistemindeki rolünden dolayý Yerli halklarýndan özür dilerim.”
Kanada Parlamentosu’nun “özür dileme”
oturumunun yaný sýra, oturumu yansýtan
fotoðraf kareleri de bende çok ilgi uyandýrdý.
Parlamentoda kravatlý, ceketli erkekler ve
bildik giysili kadýnlarýn yaný sýra geleneksel
“yerli kýyafetleri” taþýyan milletvekilleri de yer
alýyordu. Bunlardan biri de (Ýlk Uluslar
Asamblesi Ulusal Þefi) Þef Phil Fontaine idi.
Fontaine ise, konuþmasýnda þunlarý söylüyordu: “halklarýmýz, tarihimiz ve mevcudiyetimiz
Kanada’nýn özüdür. Bizi kimliðimizden soyma
giriþimleri bizi derinden yaraladý, ama bütün
Kanadalýlarý da yaraladý ve bu ulusun karakterini yoksullaþtýrdý. Þimdi üstümüze düþen
görevlerde tereddüt etmemeliyiz. Tarihin sunduðu bu açýlýmdan cesaret alarak birlikte bu
ýrkçý kâbusa bir son vermek mümkündür. Yatýlý
okullardan anýlarda kalanlar, bazý zamanlar
ruhlarýmýza zalim bir býçak gibi saplanmakta.
Bu gün bize bu acýlarý geride býrakmak için
yardýmcý olacak. Ancak bu, daha da önemli bir

þeyi; bizimle Kanada’nýn geri kalan kýsmý
arasýnda saygýn, ve böylelikle daha da özgürleþtiren bir iliþkiyi iþaret etmektedir!..”
***
Bu konuþmanýn yapýldýðý günde ve
saatlerde, 1915 yýlýnda büyük acýlara, kýyýmlara, yok oluþlara, katliamlara yol açan
“Büyük Felaket”e maruz kalan Ermeni’lerden
“özür dileme” kampanyasýný baþlatan binlerce
Türkiye yurttaþýna, devletin resmi aðýzlarýndan ve “milliyetçi” odaklardan bir ‘linç’ kampanyasý yürütülüyordu.
Bir baþka koldan da, hiçbir þekilde “resmi”
kýyafet dýþýnda farklý bir (yerel) giysi ve renk
ile girilemeyen TBMM’de, 2009 Bütçe
görüþmelerinde (kapatýlma tehdidi altýndaki)
Demokratik Toplum Partisi (DTP) milletvekillerinin sarf ettikleri bazý Kürtçe sözler Meclis
tutanaklarýna "bilinmeyen dil" olarak geçiyordu. Ýçiþleri Bakanlýðý ise, Kürtçe "cejna ve
piroz be" (bayramýnýz kutlu olsun) yazýlý kutlama kartý hazýrladýðý için belediye baþkanlarý
hakkýnda soruþturma baþlatýyordu...
***
1915’te öyle, 2009’da da böyle...
Yalçýn Ergündoðan
yalcýn.ergundogan@sesonline.net
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Alarm zilleri çalýyor
2008'de doðal afetler :

220 bin can aldý

Dünyada 2008'de meydana gelen
afetlerde 220 binden fazla insan hayatýný
kaybetti. Bir Alman sigorta þirketinin
yýllýk raporuna göre, felaketler yaklaþýk
200 milyar dolarlýk da hasara yol açtý.
Rapora göre, 2008, 2005 kasýrgalarý ve
1995 Kobe depreminden bu yana en
tahripkar felaketlere sahne oldu. Bu yýl,
tropikal fýrtýnalar ve Çin'in Siçuan bölgesini yerle bir eden þiddetli deprem, en
büyük can ve mal kaybýna yol açan
felaketlerdi.
Tabii afetlerden en fazla Asya zarar

gördü. "Nergis" kasýrgasý Burma'da 135
binden fazla insanýn ölümüne yol açtý.
En az 70 bin can kaybýna yol açan Siçuan
depreminde, yaklaþýk 85 milyar dolarlýk
da hasar meydana geldi.
Peki afetler ne kadar doðal?
Burma’da yönetimdeki askeri elit dýþ
yardýmlarý kabul etmedi, halka da
yardým etmedi. Ölümlerden o sorumluydu. Bir çok devlet de ayný yolu izliyor.
Þirketlere tanýnan, ordulara tanýnan ayrýcalýklar halka tanýnmýyor.

Amazonlar'da tahribat üç katýna çýktý

Tropik fýrtýnalar artýyor, sebep belli

Dünyanýn oksijen kaynaðý
Brezilya'daki Amazon ormanlarý kan
kaybediyor. Resmi rakamlara göre
Amazon ormanlarý 2008'de bir önceki yýl
uðradýðý tahribatýn üç katýna maruz
kaldý. 2008 Aðustos ayýnda Amazonlarýn
760 kilometrekarelik bölümü yok oldu.

Amerikan Havacýlýk ve Uzay
Kurumu’ndan (NASA) Hartmut
Aumann ve ekibi, 5 yýl boyunca tropikal
bulutlarý inceledi. Araþtýrmacýlar, bu
bulutlar ve okyanuslardaki tropikal bölgelerin ortalama sýcaklýðýnýn mevsimsel
deðiþimi arasýnda çok net bir baðlantý

2007 yýlýnýn ayný ayýnda bu oran 230
kilometrekareydi. Amazonlar dünyanýn
oksijen kaynaklarýnýn baþýnda geliyor.
Brezilya Çevre Bakanlýðý'nýn yayýnladýðý bir raporda Amazon ormanlarýnda yasadýþý aðaç kesimi yapan 100 kiþi
ya da kurum bulunduðu söyleniyor.

olduðunu belirlediler. 1 derecelik artýþta
yüksekteki bulut sayýsýnýn yüzde 45 arttýðýna dikkati çeken araþtýrmacýlar, sýcaklýðýn her 10 yýlda 0.13 derece arttýðý göz
önüne alýndýðýnda, tropikal fýrtýnalarýn
10 yýlda yüzde 6 artmasýnýn beklendiðini
vurguladýlar.

Aktivist ol, dünyayý birlikte deðiþtirelim
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Baþka bir dünya
mümkün!

