Ýsrail þiddetinin
kökeni
Tony Cliff
sayfa: 9

Dünyayý yorumlama
deðiþtir
Marx-Engels
sayfa: 10

Bush gidiyor
Bir papuç da
sen fýrlat

sayfa: 5
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2009’da darbe
yapmaya
hazýrlanýyorlardý
Evinde silah yakalattýðý için
kaçan Yarbay Erdönmez teslim
oldu. Ergenekoncu subayýn
yakalattýðý krokiden yeni bir
cephanelik çýktý. Plastik patlayýcýlar, roketatarlar, lav
silahlarý, seri numaralarý kazýnmýþ el bombalarý, tüfekler çýktý.
Bir tek tank eksikti!
Genelkurmay askeri soruþturma baþlattý. Ýbrahim Þahin'e verilen iç güvenlik müsteþarlýðýnýn
"gerçeðe uygun olmadýðýný"
söyleyen TSK'nýn ardýndan
MÝT'e de yalanlamaya gitti.
Ancak Þahin Ergenekon
savcýlarýna verdiði ifadede açýk
konuþmuþtu.
YARSAV ise Ergenekon'un
avukatlýðýný üstlendi. Yargýçlar
ve Savcýlar Derneði, Ergenekon
operasyonuna savaþ açtý.
Anayasaya göre kurulduðunu
söyleyen bu dernek darbe yanlýsý
tutumuyla anayasal suç iþliyor.
10. dalga, 2009 darbesi için iþ
üstünde yakalanan
Ergenekonculara aðýr bir tokat
vurdu.

Sayfa 2, 3, 4, 8 ve 10'da

Barýþ gücü deðil
küresel eylem
Türkiye’nin de aralarýnda
olduðu bir dizi ülke Gazze’ye
barýþ gücü gönderilmesinden
yana olduklarýný söylüyor.
Hükümet açýklamalarýna göre
Türkiye bu barýþ gücüne katýlmaktan yana.
Son olarak “her gün 3 dakika
ses çýkar” kararý almak için
toplanan DiSK, KESK, TMMOB,
Türk Tabipler Birliði, TÜRMOB,
Türkiye Barolar Birliði, Türk
Eczacýlar Birliði, Türk Diþ
Hekimleri Birliði, TÜDEF ve
Çiftçi Sendikalarý
Federasyonu’da Türkiye’nin
Gazze’ye barýþ gücü göndermesini talep etti.
Dünyanýn çeþitli yerlerindeki
“barýþ güçleri”nin ne iþe yaradýðý
biliniyor. Her yerde esas olarak
emperyalistler için düzeni korumaya çalýþan “barýþ güçleri”
aslýnda bir iþgal ordusu olarak
çalýþýyor.

ÝSRAÝL

ÇOCUK
KATÝLÝ
sayfa: 6-77

HRANT
DÝNK
2 yýl önce
aramýzdan
alýndý
19 Ocak’ta 2 yýl sonra
yine ayný yerdeyiz.
Saat 14.30’da tek ses,
tek yürek olacacaðýz.
Hepimiz Hrant’ýz,
hepimiz Ermeni’yiz
diyeceðiz.
Hrant’ýn katili
Ergenekon’dur. Adalet
istiyoruz. Gerçeðin
üzerinin örtülmesine
izin vermeyeceðiz.
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Kimleri öldüreceklerdi?
- Sivas Ermeni cemaati lideri Minas Durmaz Güler,
- Özür Diliyoruz kampanyasý çaðrýcýsý, Dur De aktivisti ve
AGOS yazarý Baskýn Oran,
- Orhan Pamuk’un aðabeyi Þevket Pamuk,
- Alevi Bektaþi Federasyonu Genel Baþkaný Ali Balkýz,
- Pir Sultan Abdal Kültür Derneði Baþkaný Kazým Genç.
Suikastler hem Ermeni sorununu sorgulayanlarý susturmak, hem de Aleviler ve Sünniler arasýnda gerilim yaratarak
darbeye zemin hazýrlamaktý. Liderleri vurulan Alevilerin
cenazede hükümet karþýtý büyük bir gösteri düzenlemeleri
bekleniyordu. Cenazede olaylarýn çýkartýlmasý bir sonraki
hedefleriydi.

Ýbrahim Þahin:
Kontrgerillanýn vazgeçilmez adamý
"Genelkurmay'dan Metin paþa ve
Bekir Kalyoncu paþa bana terörle
mücadele konusunda müsteþarlýk
verileceðini, hazýrlýk yapmam
gerektiðini söylediler"
Ergenekon operasyonunun 10.
dalgasý 2009'da bir darbe tertiplemek isteyenlerin Susurluk çetesi ile
baðlantýlarýný sergileyen özel
harekatçý Ýbrahim Þahin kendisine
verilen görevi böyle itiraf ediyordu.
Ordunun yaný sýra MÝT'le de baðlantýlý olan Þahin'in Veli Küçük'ün
boþalan koltuðuna oturtulduðu
söyleniyor. TSK itiraf basýna yansýdýðý gün bir bildiri yayýnlyarak
yalanladý.
Þahin'in evinde bulunduðu kroki
sonucu yapýlan kazýlarda
Gölbaþý'ndan bir cephanelik çýktý.
Bu cephanelik dünkü darbe giriþimleri ile bugünkü arasýndaki baðý
tartýþmasýz bir þekilde kurdu.
Þahin'in evinde bir suikast listesi
bulundu. Ayrýca 30 yaþ altý 300
polisin olduðu bir baþka liste ele
geçti. Bu isimlerin þahin tarafýndan
Ergenekon'a örgütlendiði söyleniyor. Þahin'in ayrýca DTP üyesi 520
kiþinin Ermeni olduðunu iddia eden
baþka bir listeye de sahipti.
Ergenekon duruþmasýnda
"Türkiye'de Kürt sorunu yoktur,
Ermeni sorunu vardýr" diyen Veli
Küçük'ün iddiasýný kanýtlama iþi
belli ki halefi Þahin'e düþmüþtü.
Tutuklanan Ýbrahim Þahin'in suç
dosyasý oldukça kabarýk:
- Emniyet Müdürü Ýbrahim
Þahin'in yýldýzý, 1990'lý yýllarýn
baþýnda Mehmet Aðar'ýn Emniyet
Genel Müdürü olmasýyla parladý.
1993 yýlýnda vekaleten Özel Harekat
Dairesi Baþkanlýðý'na getirildi.
Þahin, PKK'yla mücadelede polisin
etkin katýlýmýný artýrmasýný saðlayacak Özel Tim Eðitim Okulu'nu
Balýkesir'de açtý.
l Susurluk kazasýnýn ardýndan ismi

kamuoyunda bilinir oldu. Kazada
ölen firari hükümlü Abdullah
Çatlý'nýn yakýn arkadaþýydý.
Hakkýndaki adli soruþturma
nedeniyle açýða alýndý, kumarhaneler kralý Ömer Lütfi Topal'ýn
cinayetine karýþan özel tim polislerini koruduðu ve MÝT görevlisi
Tarýk Ümit'in kaçýrýlmasýnda rol
oynadýðý gerekçesiyle de soruþturuldu.
l Hakkýnda tutuklama kararý çýkýnca önce kaçtý, 2,5 ay sonra teslim
oldu. 6 ay cezaevinde yattý, 12 Eylül
1997' de tahliye edildi. Mart
1999'da Emniyet Genel
Müdürlüðü'ne hibe edilen "kayýp
silahlar"la ilgili olarak Þahin
hakkýnda dava açýldý.
l 28 Mart 2000'de trafik kazasý
geçirerek aðýr yaralandý. 14 Nisan
2000'de hastanede bilincini kaybetmiþ halde yattýðý sýrada 'görevi
ihmal'den bir yýl hapis cezasýna
çarptýrýldý.
l Ýbrahim Þahin, Susurluk
Davasý'nda da suçlu bulundu.
Þahin, eski MÝT görevlisi Korkut
Eken'le birlikte 'cürüm iþlemek için
çete oluþturmak' ve 'çeteyi yönetmek' suçundan 6'þar yýl aðýr hapis
cezasýna mahkum oldu. 7 Aðustos
2002'de saðlýk gerekçesiyle tahliye
edildi. Ergenekon yanlýsý medya
tarafýndan Yargýtay Cumhuriyet
Baþsavcýsý Sabih Kanadoðlu tarafýndan ceza almadýsý saðlandýðý iddia
edilen Þahin, Kanadoðlu sayesinde
müebbet hapis cezasý almasý
gerekirken az bir ceza ile kurtuldu.
l Ergenekon davasý sýrasýnda
tutuklu Muzaffer Tekin'le çektirdikleri fotoðraflar kamuoyuna yansýyan Ýbrahim Þahin, 2007 seçimleri
öncesinde MHP'den aday adayý
oldu ancak Devlet Bahçeli tarafýndan veto edildi.

10. dalga ne anlama geliyor?
Ergenekon operasyonunun 10.
dalgasýnda 33 kiþi gözaltýna
alýndý. Aralarýnda en dikkat
çeken isimler eski MGK
Sekreteri Tuncel Yavuz, eski
Yargýtay Cumhuriyet Baþsavcýsý
Sabih Kanadoðlu ve eski Özel
Harekatçý Ýbrahim Þahin'di.
Tuncel Yavuz 28 Þubat
darbesinin mimar ve sözcülerinden biriydi. Kanadoðlu,
AKP'nin kapatýlmasý, Abdullah
Gül'ün cumhurbaþkanlýðýnýn
engellenmesi, Anayasa deðiþiklerinin geçersiz kýlýnmasý olaylarýnda yargý darbesinin
sözcüsü olmuþtu. En son yerel
seçimleri geçersizleþtirme giriþiminde bulunmuþtu. Þahin ise
Susurluk çetesinin tanýnan üyesiydi. Kürtlere ve sola karþý aðýr
zarar vermiþ bir isimdi. Yavuz,
savcýlýk ifadesinin ardýndan
serbest býrakýldý. Kanadoðlunun sadece evi arandý. Þahin ise
kodesi boyladý. Gazetemiz yayýna hazýrlandýðý sýrada aralarýnda halen görevde bulunan ordu
mensuplarýnýn bulunduðu 17
kiþi tutuklanmýþtý. Ergenekon
terör örgütü üyesi olmakla
suçlananlarýn sayýsý 100'ü aþtý.
10. dalga 3 ilginç ismi
toplumun önüne koydu.
Gözaltýna alýnacaðýný anlayýp
Amerika'ya kaçan Bedrettin
Dalan, eski YÖK Baþkaný Kemal
Gürüz. ve ekrandan ýrkçý
çaðrýlar yapan sözde solcu Prof.
Yalçýn Küçük. Dalan 12 eylül
sonrasý ANAP'ýn gözde isimlerinden biriydi. Ýstanbul
Belediye Baþkanlýðý yaptý. Arazi
ve mali yolsuzluklarýyla tanýnan, partisi bugün hýrsýz olarak
anýlmaktan dolayý adýný
deðiþtirmeyi tartýþan Ergenekon
karesine kirli politikacý kontenjanýndan girdi. Delirdiði bilinen
Yalçýn Küçük tutuklandý.
Eskinin Kürtçüsü Küçük þimdinin ýrkçý ve ulusalcýsýydý.
Rejim karþýtlarýný itibarsýzlaþtýrma kampanyasýnda tetikçi oldu.
2007'de Anýtkabir önünde
Ergenekoncular tarafýndan
açýlan "Ordu Göreve"
pankartýnýn önünde poz veren
eski YÖK baþkaný ise savcýlýk
sorgusunun ardýndan serbest
býrakýldý.
10. dalgaya yakalananlar neyle
suçlanýyordu? 2006'daki
Danýþtay baskýný, Cumhuriyet
Gazetesi'nin bombalanmasý gibi
olaylarla hükümeti devirmek
için darbe teþebbüsünde bulunmaktan. Ergenekon, Susurluk
çetesi ve 28 Þubat darbecilerine
baðlanýrken emniyetin takip ve
izlemeleri sonucu terör

örgütünün operasyonlardan
sonra bir yeniden yapýlanma
içine girdiði ve 2009'da bir
darbe için harekete geçtiði
anlaþýlmýþtý. Aralarýnda albaylarýn da bulunduðu görevdeki
ordu mensuplarýnýn gözaltýna
alýnmasý hakim medya tarafýndan sessizlikle geçiþtirildi.
Ergenekon operasyonuna
'fasa-fiso' diyenler ilk baþta sert
tepki gösterdi. CHP lideri
Baykal darbeci teröristlerin
yakalanmasýný rejim deðiþikliði
olarak niteledi ve askerleri
göreve çaðýrdý. MHP operasyona karþý kuþkusunu dile getirerek tepki gösterdi. TKP bir
basýn açýklamasýyla Ergenekon
operasyonunu protesto etti.
Birgün gazetesi ise kapaðýnda
operasyonla dalga geçerken
CHP'nin açýklamalarýna yer
verdi. Halkevleri'nin yayýn
organý sendika.org'da ise Yalçýn
Küçük'ü okumayý öðütleyen bir
makale yayýmlandý. Ancak 2.
gün Ýbrahim Þahin'in evinde
bulunan krokiler doðrultusunda Gölbaþý'nda bulunan
cephanelik kuþkularý yerle bir
etti. Aralarýnda kurulmuþ ve
yaðlanmýþ lav silahlarýnýn da
olduðu onlarca silah yakalandý.
Bulunan kontrgerillanýn onlarca
gizli cephaneliðinden biriydi.
Operasyonu önemsizleþtirmeye
çalýþanlar Ýbrahim Þahin'le
"saygýn" komutan ve devlet
adamlarýnýn hele hele bir
"marksist" olan Yalçýn
Küçük'ün yan yana getirilmesini yeni kanýtlarý olarak ileri
sürdüler. Ancak cephanelik
milyonlarca insan açýsýndan
kuþku duyulmayacak kadar
açýk bir kanýttý.
Operasyonun ardýndan komutanlar 8,5 saat toplantý yaptý.

Ertesi gün Genelkurmay
Baþkaný Ýlker baþbuð Baþbakan
ve Cumhurbaþkaný'yla uzun
uzun konuþtu. Bir kuvvet
komutaný Ýstanbul Emniyet
Müdürü'nü ziyaret etti. Ordu
daha yukarýlardaki isimlere
ulaþýlmasýný istemiyor yorumlarý yapýldý. Ancak baþbakan ve
hükümet üyeleri de süreç
karþýsýnda TSK kadar etkisizdi.
Ergenekon operasyonunun
arkasýnda bir siyasi irade yoktu.
Ancak baþbakan CHP'nin
Ergenekoncu tehditlerine karþý
"üzerine gidilmelidir' mesajýný
bir kez daha verdi.
Sarsýntý derindi ve hala etkisini sürdürüyor. Operasyonun
bundan sonra kimleri kapsayacaðý tartýþýlýyor. 2009 yýlýnda
inatla darbe giriþiminde bulunmaya hazýrlananlarýn hâlâ
iþbaþýnda olmalarý bu yýlýn çetin
mücadelelere sahne olacaðýný
gösteriyor.
Ýþçiler ve sosyalistler operasyon hakkýnda bir an bile kuþku
duymamalý. Ergenekon,
Susurluk, Þemdinli ve bir çok
baþka olayda görülen örgütlenmenin bir parçasýdýr. Cinayet ve
provokasyonlarýn arkasýnda
duran gerçek güçlerin deþifre
edilmesi dökülecek yeni kanlarý
engelleyecektir.
Darbecilerin planlarý bir kez
daha bozulmuþtur. Ancak
sonuna kadar gidildiðinde,
Ergenekon terör örgütü bütün
üyeleriyle açýða çýkarýldýðýnda
darbeler zinciri koparýlacaktýr.
Burada toplumsal muhalefet
büyük önem taþýnýyor. Eðer
sokak muhalefeti cinayet
þebekesinin üzerine kararlýlýkla
giderse süreç hýzlanacak,
demokratik kazanýmlarýmýz
artacaktýr.

Gölbaþý bulunan cephaneliklerdeki kurulmuþ, yaðlanmýþ lav silahlarý 2004 tarihli gazetelerle sarýlmýþtý.
2003-2
2004 yýllarý arasýnda Türkiye’de iki baþarýsýz
darbe girþimi gerçekleþtirildi. Nokta Dergisi’nin
yayýnladýðý ve mahkemece doðruluklarý kabul edilen
Darbe Günlükleri’nde dönemin Deniz Kuvvetleri
Komutaný Özden Örnek, Ergenekon hükümlüsü generaller Hurþit Tolon ve Þener Eruygur’un baþrollerde
yer aldýðý Ayýþýðý ve Sarýkýz darbe girþimlerini ayrýntýlarýyla belgelemiþti. Baþarýsýz darbe giriþimlerinin
hemen ertesinde silahlar hazýr halde gömülmüþtü.
Lav silahý baskýnlarda kullanýlýyor. Kapalý bir alanda
yüksek bir öldürme kapasitesine sahip. Kaos planlarý
dün olduðu gibi bugün de kan dökmeyi amaçlýyor.
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Susurluk’ta ne
olmuþtu?
3 Kasým 1996'da Balýkesir'in
Susurluk ilçesinde gerçekleþen
bir trafik kazasýyla kontrgerilla
örgütü 12 Eylül darbesinden
sonra ilk kez deþifre oldu. Bir
kamyona çarpan Mercedes'ten
Bucak Aþireti lideri ve DYP
Milletvekili Sedat Bucak, Emniyet
Müdür Yardýmcýsý Hüseyin
Kocadað, 1970'lerin ülkücü
tetikçilerinden biri kontgerilla
üyesi Abdullah Çatlý ve sevgilisi
Gonca Us çýktý. Bir tek Sedat
Bucak kurtulmuþtu.
Arkadan takip eden arabada
Çatlý'nýn arkadaþý,
Bahçelievler'de 7 sosyalist genci
1978 yýlýnda Ankara'da boðarak
öldürenlerin baþý Haluk Kýrcý
olduðu basýna sýzdýrýldý. Kýrcý,
arabadan bir çanta ve bagajdaki
silahlarý almýþtý. Bu silahlarýn
Ýsrail Gizli servisi MOSSAD
tarafýndan dönemin Tansu Çiller Mehmet Aðar hükümetine hibe
edilmiþ olduðu söyleniyordu.
Silahlar Kürtlere karþý savaþýn bu
keskin yýllarýnda gayrý nizamý
harp denilen kontrgerilla
faaliyetinde kullanýlacaktý.
Arabadaki kiþilerin iliþkisi
Türkiye'yi kaldýrdý. Üst düzey bir
emniyet müdürü olan Hüseyin
Kocadað özellikle sola karþý
yürütülen bir çok operasyonun
baþýndaki isimdi. Özdemir
Sabancý'ya yönelik suikasti
gerçekleþtirenlerden biri olan
Fehriye Erdal'a o referans vermiþti. Sedat Bucak ise adý uyuþturucu ve silah ticaretiyle anýlan,
1970'lerden bu yana PKK ile
savaþmýþ devlet yanlýsý etkili bir
aþiret lideriydi. Baþbakan Tansu
Çiller topyekun savaþ politikasýna
uygun olarak adý organize suçla
anýlan bu isme milletvekili
dokunulmazlýðý kazandýrmýþtý.
Abdullah Çatlý ise faþist hareketin
ünlü tetikçilerinden biriydi.
Arabadan çýkanbir kirli politikacý,
bir emniyet müdürü, bir
MHP'liyle kontrgeilla suç üstü
yakalanmýþtý. Ancak 5 ay sonra
gerçekleþen 28 Þubat Darbesi ile
Susurluk’un üzeri örtüldü.

Her dalgasýyla þok etkisi
yaratan ve gittikçe derinleþtirilen Ergenekon operasyonu, bazý
kesimler tarafýndan ýsrarla
Türkiye'deki ilerici güçlerin tasfiyesi olarak nitelendiriliyor.
Oysa 90'larda, baþta Ýtalya
olmak üzere birçok Avrupa
ülkesinde, devlet himayesinde
gizli olarak faaliyet yürüten
terör örgütleri ve paramiliter
gruplar, benzeri operasyonlarla
tasfiye edilmiþti.
Ýtalya baþbakaný Giulio
Andreotti, 24 Ekim 1990'da,
yedek subaylardan oluþan ve
gizli cephanelikleri bulunan bir
'bilgi alma, tepki verme ve koruma' aðýnýn varlýðýný mecliste itiraf etti. Bu, Soðuk Savaþ yýllarýnda CIA desteðiyle bir dizi
NATO üyesi ülkede Sovyet
iþgali tehdidine karþý kurulan,
Gladio olarak bilinen derin
devlet örgütlenmelerinin
teþhirine giden yoldaki ilk adým
oldu. Ýtalyan parlamentosundaki temizlik yanlýsý eðilim
sayesinde 1992'de baþlatýlan
Temiz Eller operasyonu, ülke
tarihinde karanlýkta kalmýþ
birçok olayýn suçlularýnýn ortaya
çýkarýlmasýna, politikacýlarýn
yolsuzluklarýnýn deþifre edilmesine, 1992'de mecliste bulunan
partilerin tarih olmasýna sebep
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Hrant Dink’i Ergenekon öldürdü

19 Ocak'ta AGOS'un önündeyiz!
AGOS Gazetesi Genel Yayýn
Yönetmeni Hrant Dink 19 Ocak
2007 günü gazete binasýnýn
önünde ensesine sýkýlan üç
kurþunla aramýzdan alýndý.
Hrant bir Ermeniydi, 1915'te
Türkiye'de yaþayan Ermenilerin
baþýna gelenleri anlattýðý için
öldürüldü.
2006 yýlýndan itibaren emniyet
ve ordu gibi devletin tün istihbarat kuruluþlarý Hrant'ýn
öldürüleceðini biliyordu. BBP ve
onun paramiliter uzantýsý olan
Nizam-ý Alem Ocaklarý üyeleri
Trabzon'da bir çok kiþiye onun
fotoðrafýný göstermiþ, öldüreceklerini söylemiþti.
Ayný yýl Hrant'a "Ermeniler
soykýrýma uðradý" diye yazdýðý
için "Türklüðü aþaðýlamayý"
cezalandýran ýrkçý yasa maddesi
301'den dava açýldý. Hükümet,
özellikle Cemil Çiçek tarafýndan
savunulan dava ulusalcýlarýn bir
numaralý gündemi haline geldi.
Bugün bir bölümü hapiste olan
Ergenekon terör örgütü üyeleri
Hrant'ýn duruþmalarý sýrasýnda
mahkeme önünde ýrkçý gösteriler
yaðmaya baþladý. Resmi ve
gayri-resmi bir çok kanaldan
Hrant'a ve ailesine tehditler yaðmaya baþladý. Ancak en büyük
tehdit Veli Küçük'ten geldi.
Küçük, bizzat Þiþli'deki duruþmaya katýlmýþtý. 4 korumasý ve
belinde silahýyla. Mahkeme salonunda bizzat Hrant'a ölüm
mesajýný verdi. Ergenekon duruþmasýnda o günü anlatan Küçük,
oradan tesadüfen geçtiðini ve
mahkemeye meraktan katýldýðýný
söyleyecekti.
Hrant, Veli Küçük'ün
bakýþlarýndan sonra ölümün
yakýnda olduðunu anladý.
"Güvercin tedirginliði" makalesi
bu tehdidin üzerine yazýldý. O

günlerde Hrant Ýstanbul
Valiliði'nden bir davet aldý.
Valinin yardýmcýlarýndan biri
onu odasýnda kabul etti. Odada 2
devlet görevlisi vardý, onlar
Hrant'ý açýkça tehdit etti.
Susmasýný ve yazmamasýný istediler. Ancak o halkýnýn yüzlerce
yýldýr yaþadýðý, doðduðu ve
mücadele ettiði bu topraklardan
ayrýlmamayý tercih etti. Faþist
BBP üyeleri Yasin Hayal, abisi
Osman Hayal ve tetikçi Ogün
Samast'ýn Trabzon Emniyet
Müdürlüðü ve Jandarmasý'nýn
bilgisi dahilinde Ýstanbul'da
suikasti gerçekleþtirdiler. Hrant
bilerek hedef seçilmiþti, bu
suikastle amaçlarý:
z Kargaþa yaratmak ve darbeye

toplumsal zemin hazýrlamak,
z Türkiye-AB iliþkilerini
kopartmak,
z Türkiye'deki rejim muhaliflerini susturmak,
z Ergenekon terör örgütü için
propaganda yapmaktý. Ancak bu
planlar baþarýsýz oldu. Cinayet
haberinden kýsa bir süre sonra
Ýstanbul'da Taksim Meydaný'nda
toplanma çaðrýsý yapan Küresel
BAK üyeleriyle birlikte binlerce
ýrkçýlýk karþýtý AGOS'un önüne
yürüdü. Tüm þehirlerde gösteri
baþladý.
23 Ocak günü vurulduðu yerden kaldýrýlan cenazesinin ardýndan 200 binden fazla insan
"Hepimiz Ermeniyiz" sloganlarýyla yürüdü. Süleyman

Temiz Eller operasyonu ve Ergenekon
oldu ve Ýtalya'da 'Birinci
Cumhuriyet' olarak anýlan dönemin sona erdiði tarih kabul edildi.
Ýtalya Savunma Bakanlýðý
bünyesinde, ilk olarak 1950'lerin
baþýnda yapýlanmaya baþlayan
Gladio'nun öncelikli hedefi,
Ýtalyan Komünist Partisi ve
Ýtalyan Sosyalist Partisi'nin
seçimlerde baþarýlý olmasýný
engellemekti. Esas olarak CIA'in
kontrolünde olan ve çoðu

zaman mafya ile birlikte iþ
yapan örgüt, varlýðýný
sürdürdüðü 40 sene boyunca
ülkede meydana gelen birçok
suikastin, bombalama eyleminin, katliamýn, baþarýlý ve
baþarýsýz darbe giriþimlerinin
sorumlusuydu.
Bir hakimin Roma'daki Ýtalyan
istihbarat teþkilatý arþivlerinde
Gladio'ya ait belgeler bulmasýyla baþlayýp, baþbakanýn itirafýyla
derinleþen süreçte, parlamento

içinde bir araþtýrma komisyonu
kuruldu ve derin devletin bütün
iliþkilerini açýða çýkarýldý.
2000'de yayýnlanan bir Senato
raporunda, "Bu bombalamalar,
katliamlar ve askeri eylemler,
Ýtalyan devletinin içindeki ve yeni öðrendiðimiz hâliyleAmerikan istihbarat servisine
baðlý olan kiþiler tarafýndan
yapýlmýþtýr" deniyordu.
1992'de Ýtalyan Sosyalist Partisi
üyesi Mario Chiesa'nýn tutuk-

"P2 denilen mason locasý Propaganda Due'nin büyük üstadý Licio Gelli 'nýn çiftlik evi, 17 Mart 1981'de Ýtalyan
polisi tarafýndan arandý.
Evde iki çok önemli belge ele geçirildi.
Birinci belge, 932 ismin yer aldýðý bir listeydi. Bunlar gizli locanýn üyeleriydi.
Listede 30 general, 38 parlamenter, 4 bakan, eski baþbakanlar, istihbarat þefleri, gazete yayýn yönetmenleri,
TV yöneticileri, iþadamlarý, 19 yargýç ve 58 profesör bulunuyordu.
Ýkinci belge ise Demokratik Yeniden Doðuþ Planý baþlýklý bir çalýþmaydý. Buna göre medya zapturapt altýna alýnacak, iþçi sendikalarýna baský uygulanacak, Ýtalyan Anayasasý tekrar yazýlacaktý.
Licio Gelli ve biraderlerinin hedefi, Ýtalya'yý yeni bir siyasi ve ekonomik elitin (yani kendilerinin), otoriter bir
demokrasi ve katý bir antikomünizm felsefesiyle yönetmesiydi.
...
Devlet içinde devle ya da gölge hükümet gibi tabirlerle anýlan P2 locasý, baþta Arjantin olmak üzere, Latin
Amerika'daki diktatörlüklerle de karanlýk iliþkiler içindeydi.
Tabii asýl mesele ise þuydu: P2 locasý, gerilim stratejisiyle Ýtalya'daki her türlü solu sindirmeye çalýþan
Gladio'nun önemli bir parçasýydý."

Emre Aköz, Sabah Gazetesi

Demirel'e göre bu Türkiye tarihinin en büyük kitle gösterisiydi.
Hrant'ý aramýzdan alan hesap
þaþmýþ, dönüp sahibini vurmuþtu. Yüz binlerce Türk ve Kürt
"biz de Ermeniyiz" diyerek resmi
ideolojiye bir daha altýndan
kalkamayacaðý aðýr bir darbe
vurdu.
Tetikçiler hemen yakalandý.
Ancak Hrant Dink cinayeti
davasýnda tetikçilerin baðlantýlarý, asýl emri verenler ve
bildikleri halde engellemeyen
devlet görevlileri korundu. 2 yýl
sonra cinayet üzerindeki bilinmezlik duruyor. Davada bir ilerleme yok. Ancak tüm Türkiye
Hrant'ý Ergenekoncu teröristlerin
öldürdüðünü biliyor.
lanmasýyla baþlayan Temiz Eller
operasyonu sürecinde, politikadaki çürümeyle ilgili tüm
rüþvet skandallarý açýða çýktý ve
bunlar medyada geniþ yer tuttu.
Milano'da baþlayan soruþturmalar hýzla yayýldý, arka arkaya
gelen itiraflarla geniþledi.
Soruþturmayý yürüten iki
hakim, Giovanni Falcone ve
Paolo Borsellino, mafya tarafýndan öldürüldü. Süreç derinleþtikçe birçok bakan ve milletvekili istifa ederken, bazý çete
üyeleri intihar etti.
Andreotti, 1990'daki itiraflarýnda, politik istikrarý gerektiðinde
bozmaya yönelik paramiliter
örgütlenmelerin sadece Ýtalya'da
deðil, Avrupa'nýn birçok
ülkesinde var olduðunu vurguluyordu. Avrupa Parlamentosu,
ayný yýl, Gladio organizasyonlarýnýn tamamýnýn daðýtýlmasý
için soruþturmalar baþlatýlmasýný
öngören bir karar aldý.
Danimarka, Belçika, Fransa,
Yunanistan ve daha birçok
ülkede benzer hukuki süreçler
yaþandý. Türkiye'de derin
devletin, çetelerin, paramiliter
gruplarýn tasfiyesini içeren
Ergenekon süreci, bunlarla
büyük paralellikler gösteriyor.
Ozan Tekin
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GÖRÜÞ
Küçük'tür, ama mide bulandýrýr
Hayatýmýn hiçbir aþamasýnda Yalçýn Küçük'ün zýr
deli olduðundan kuþku duymadým. Üniversite yýllarýmda Türkiye Üzerine Tezler adlý bir kitabý vardý,
sol içinde nedense pek önemsenirdi, sonradan beþ
cilt olmuþ! Hep ayný kendini bilmez megaloman,
hep ayný ipe sapa gelmez laf salatasý:
"Burada, modern Türkiye tarihini tersyüz ettim.
Þimdiye kadar, önemli olarak, ne söylenmiþse tersini
kanýtlamaya çalýþtým. Baþardýðýmý sanýyorum."
"Evrensellik, evren'in yaþanýlan topraklarda uç
eylemlilik olarak kendisini belli etmesidir. Bu, sýnýrlarýn aþýlmasý anlamýna geliyor. 'Çözülüþ' ile bu
çalýþmamda sýnýrlar zorlanýyor. Yazýlarýmda sadece
yanlý savlarý çelmeye deðil, ayný zamanda tekelli
düzenin yazýcýlýðýyla körelmeye baþlayan aklý
açmaya çalýþýyorum. Bu nedenle benim yazýcýlýk
hýzým, insan aklý için gördüðüm bu büyük tehlikeye
karþý açtýðým savaþýn zorunlu sonucudur."
Zýr deli olduðunu eskiden beri biliyorum, ama
eskiden hiç olmazsa zehirli deðildi. Memlekette eli
kalem tutan fazla kiþi olmadýðý için, kendini çok
önemli zanneder, baþkalarý tarafýndan da ciddiye
alýnýrdý. Zararsýz bir deliydi.
Bunayýnca, zararlý ve zehirli hale geldi. "Yalçýn
küçüktür, ama mide bulandýrýr" sözü komik olmaktan çýkýp gerçek bir durum saptamasý haline geldi.
Yýllardýr Sabetaycýlarla uðraþýyor. Sabetaycýlar
kim? Ýzmir'de 17. yüzyýlda Sabetay Sevi adlý bir
Yahudi mesih olduðunu iddia eder, taraftar sayýsý
büyüdüðünde tutuklanýr ve ölümden kurtulmak için
Müslüman olur. Çoðunluðu Yahudi olan taraftarlarý
da, "Herhalde bir bildiði var" diye düþünüp
Müslümanlýðý kabul eder. Sabetaycýlar bunlarýn
torunlarý. Gerçekte Müslüman olmadýklarý; Yahudi
inanç, ayin ve adetlerini gizli gizli sürdürdükleri
iddia edilegelir.
Sürdürürler, sürdürmezler, kime ne? (Merak edenler, bu konuda manyaklar tarafýndan yazýlmamýþ tek
kitap olan, Ilgaz Zorlu'nun Evet Ben Selanikliyim
kitabýný okuyabilir).
Sabetaycýlar hakkýnda kitap yazmak, araþtýrma
yapmak sorun deðil. Sorunlu olan, Küçük ve Soner
Yalçýn gibi, "gizli Yahudi" avcýlýðý yapmak. Bu, hem
Sabetaycýlarý rahatsýz eden, taciz eden bir yaklaþým,
hem de memlekette zaten mevcut olan Yahudi düþmanlýðýný pekiþtiren bir þey. Antisemitizmin temel
unsurlarýndan biri olan "Yahudiler dünyayý ele
geçirmeye çalýþýyor" komplo teorisiyle birleþtiði
zaman, Küçük'ün her taþýn altýnda bir "gizli Yahudi"
bulmasý, "Türkiye'yi de gizli Yahudiler ele geçirmeye çalýþýyor" þeklini alýyor.
Küçük'ünki bilinçli ýrkçýlýk mý, yoksa basitçe aptallýk mý diye merak ederdim. Sorunun cevabýný buldum nihayet. Bilinçli ýrkçýlýk. "Ermenilerden özür
dileyenleri kutluyorum ama..." baþlýklý yazýsýný
görünce kuþkum kalmadý.
Þöyle diyor: "Görüþüm þudur: Ermenilere yapýlanlarýn çoðunu biz Türkler yapmadýk. Bunlar içimizdeki Ýbrani asýllýlarýn yaptýklarý bir iþtir. Daha detaylý
olarak söyleyecek olursak Ermeniler'e karþý yapýlan
eylemlerin faili içimizdeki Sabetayistlerdir. Son 150
yýldýr Türkiye'de bir Hristiyan, Yahudi savaþlarý
olduðunu, biz Türklerin de bu savaþlarda sadece
figüran olduðunu söylüyorum."
Ýmza kampanyasýný Ahmet Ýnsel, Baskýn Oran ve
Murat Belge'nin baþlattýðýný zannediyor ve "bunlarýn
üçü de Ýbrani asýllýdýr" diyor! Þöyle ki, "Oran, or'dan
gelir. "Or" ise Ýbranice "ýþýk" demektir. Amerika'da
meþhur dondurma markasý Baskin vardýr. Baskýn
Oran Sabetayisttir."
Aramýzda ismi "Algida" veya "Mado" olanlar hangi
dine ait acaba?

Roni Margulies

Bursa'da 5 bin iþçi yürüdü
Bursa iþten çýkarmalarýn en yoðun yaþandýðý þehirlerden biri.
Þimdiye kadar kriz gerekçesiyle 60 bine yakýn iþçinin, iþine
son verildiði tahmin ediliyor Bursa'da. Sadece, Cavit Çaðlar'ýn
sahip olduðu Nergis Tekstilde 1000'e yakýn iþçi, Oyak
Renault'da ise yüzlerce iþçi kapýnýn önüne konulmuþ durumda. Bursa'da sadece iþten çýkarmalar deðil, süresi belirsiz
ücretsiz izinlerde yoðun olarak yaþanýyor.
Çok sayýda sendika ve kitle örgütünün içinde yer aldýðý
Bursa Halk Meclisi, yaþanan yoðun iþten çýkarmalara karþýsýnda, krize karþý miting gerçekleþtirdi. Mitinge Türk-Ýþ ve
KESK'te destek verdi. Yaklaþýk 5 bin iþçi Osmangazi
Metrosu'nda toplanarak Bursa Meydaný'na kadar yürüdüler.

Yürüyüþ boyunca sýk sýk "Krizin faturasý patronlara", "Ýþten
çýkartmalar durdurulsun" sloganlarý atýldý. Yürüyüþe Aliaða
Petk,m iþçileri de katýlarak destek verdi. KESK Genel Baþkaný
Sami Evren'de katýlýmcýlar arasýndaydý.
Mitingde kürsü konuþmalarýnýn büyük çoðunluðunu iþten
atýlan iþçiler yaptý. Oyak Renault fabrikasýndan kriz gerekçesiyle iþten atýldýklarýný söyleyen bir iþçi, konuþmasýnýn
devamýnda "Renault iþçileri olarak her geçen gün aðýrlaþan
çalýþma koþullarýna boyun eðdik bütün fedakarlýðýmýza raðmen iþten atýlmaktan kurtulamadýk" dedi. Üretim rekorlarý
kýrarken en küçük iyileþtirmede dahi bulunmayan iþverenin,
krizi bahane olarak kullandýðýný söyleyen iþçi "Renault iþçileri
olarak artýk sessiz kalmayacaklarýný ve haklarýný alana kadar
mücadele etmeye devam edeceklerini" söyledi. Miting ortak
mücadelenin önemi vurgusuyla sona erdi.

Kriz teðet geçmiyor
Hükümet kriz Türkiye'yi teðet
geçecek diyor ama gerçekler bu
söylemle örtüþmüyor. Küresel
ekonomik krizin baþ gösterdiði
2008'in Eylül ayýndan bu yana
dünyanýn her yerinde kitlesel iþçi
çýkartýlmalar yaþanýyor. ABD'de 500
bini aþkýn, Avrupa'da ise 300 bine
yakýn iþçi iþsiz kalmýþ durumda.
Türkiye'de ise sigortasýz çalýþtýrma
yaygýn bir uygulama olduðu için
iþten çýkarmalara iliþkin verilen
rakamlar gerçeði tam yansýtmýyor.
Örneðin Bursa'da aðýrlýðý otomotiv
ve tekstil iþ kolunda olan 60 bin iþçi
iþten çýkarýlmýþken, resmi rakamlara
göre eylül ayýndan bu yana 38 bin
iþçinin iþten çýkarýldýðý yönünde.
Resmi rakamlar son birkaç ay içinde
Türkiye genelinde iþten çýkarýlan iþçi
sayýsýný 100 binin biraz üzeri olarak
gösteriyor. Oysa iþin uzmanlarý
gerçek rakamýn bunun en az iki katý
olduðu yönünde görüþ bildiriyor.

Haklarýndan mahrum
iþçi sýnýfý

Krizin merkezlerinde bile (örneðin
ABD) çalýþan nüfusa oranlandýðýnda
bu kadar iþçi çýkartmanýn yaþanmamasýný sadece Türkiye ekonomisinin
kýrýlganlýðýna baðlamamak gerekir.
Her örgütlenme ve sendikalaþma giriþimi þiddetle bastýrýlmýþ, üç askeri
darbe eþliðinde patronlarýn insafýna
býrakýlmýþ bir iþçi sýnýfý, her krizde
yine sermaye sýnýfýnýn kolay bir lokmasý haline geliyor. Neredeyse bütün
yasal düzenlemeler darbe artýklarý
olup iþçiler aleyhine bir içerik sahibi
olunca Türk sermaye sýnýfý krizin
maliyetini iþçilere yüklemekte zorlanmýyor.
Örneðin ekonomik geliþme ödülü
alan tekstil firmasý Elegant, ödül verildikten sadece iki ün sonra battýðýný
açýklayarak 1800 iþçisini kapýnýn
önüne koydu. Battýðýný söylediði için
de iþçileri her türden alacaðýndan ve
tazminatýndan mahrum býraktý. Oysa
basýna yansýdýðýna göre fabrika
sahipleri hülle yoluyla iflas ilan
etmiþlerdi. Ýþçilerin alýn teri olan paralarla bu patronlar pusuda bekleyerek yeni olanaklarý bekliyorlar.
Bütün büyük þehirlerin organize
sanayi bölgelerinde çok yoðun iþten
çýkarmalar yaþanýyor. Antep,
Kayseri, Manisa, Bursa, Adana,
Konya, Denizli, Ankara ve tabii ki
Ýstanbul bu iþten çýkarmalardan en
çok etkilenen iller. Örneðin küçük bir
þehir olan Adýyaman'da ise tamamý
tekstile dayalý olan sanayi çökmüþ
durumda. Binlerce Adýyamanlý da
iþsiz kalmýþ vaziyette.

Diþe diþ mücadele

Krizin daha ilk etkilerinin otaya
çýkmasýyla böylesine iþçi kýyýmý
yaþanmasý, iþten çýkarma sürecinin
de devam edeceðinin bir iþareti.
Aynen 2001 krizinde olduðu gibi

sýrada ücretlerin aþaðýya çekilmesi ve
sendikasýzlaþtýrma süreci var.
Dikensiz gül bahçesine ve yüksek
karlara alýþmýþ Türk sermaye
sýnýfýnýn odaklandýðý süreç bu
süreçtir.
Durum artýk genel mücadele dilek-

leriyle geçiþtirilecek bir durum
olmaktan çýktý.
Hiçbir sendikal konfederasyonu
dýþlamadan bütün emek platformunun krize karþý bir araya gelmesi ve
diþe diþ bir mücadele yürütülmesi
gerekiyor.

Artýk iþsizler
Akbank'ta kriz bahanesiyle 1000
iþçi, iþten çýkarýldý.
Koç Holdinge baðlý RMK
Tersanesi'nde 200 iþçi kart iptal
etme yöntemiyle iþten çýkarýldý.
Grundig Eloktronik 432 iþçinin
iþine son verdi.
Ford Otosan 300 iþçiyi çýkardý.
Adana Sabancý organize saayi
bölgesinde iki fabrika kapandý. 50
firma da çalýþanlarýný ücretsiz izne
çýkarttý.
Vestel, Manisa'daki fabrikalarýndan 1000 iþçi çýkarttý. Manisa
Organize Sanayi Bölgesi'nde iþsiz
kalan iþçi sayýsý 2 bini buldu.
Bursa'da otomobil yan sanayinde
faaliyet yürüten MAKO 250 kiþiyi
iþten çýkardý.
Antep'te bulunan Elegant Tekstil
1800 iþçiyi çýkarttý.
Philips Gebze fabrikasýný kapattý.
150 iþçi iþten çýkarýldý.
Niðde'de bulunan Koyunlu Halý
400 iþçiyi çýkarttý.
Edirne'de bulunan Edip Ýplik 378

iþçiyi çýkarttý.
Aksu Ýplik 300 iþçinin iþine son
verdi.
Kayseri'de bulunan tekstil firmasý
Katartaþ 1000 iþçiyi kapý önüne
koydu.
Bursa'da bulunan Cavit Çaðlar'a
ait Nergis tekstil 1000 iþçiyi çýkarttý.
Bolu'da bulunan Mudurnu Piliç
üretimi durdurdu. 400 iþçinin
durumu belirsiz.
Kütahya Seramik 250iþçisini,
Tamsa Seramik 300 iþçisini,
KütahyaPorselen 250 iþçisini iþten
çýkarttý.
ÝÇDAÞ'da 307 iþçi çýkarýldý. 800
iþçi ise 5 aylýk ücretsiz ize çýkarýldý.
Eczacýbaþý 300 iþçiyi çýkarttý.
Yöneticiler çýkarmalarýn devam
edeceðini iþçi sayýsýnýn yüzde
yirmi oranýnda düþürüleceðini
söylüyorlar.
Çukurova Medya grubundan 600
kiþi iþten çýkarýldý.
Bir çok iþyerinde ayný durum var.
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George W. Bush
1 numaralý terörist
emekli oluyor
George Bush 20 Ocak'ta emekli
oluyor. Koltuðunu, seçimleri
kazanan Obama'ya býrakacak. Bir
soru üzerine, görevi býraktýktan
sonra, Clinton gibi yüksek paralar karþýlýðýnda seminerlerde
konuþmalar yapabileceði cevabýný vermiþ.
Bush, emekliliðin tadýný çýkartmaya hazýrlanýyor.
Görevini býrakmadan önce
Ýsrail'e son bir kez "kýyak" çekti.
Ýsrail'in vahþi Gazze saldýrýsýný,
"Kendini savunma hakkýný kullanýyor" diyerek aklamaya çalýþtý.
Bush'un kendini savunmadan
ne anladýðýný bildiðimiz için çok
þaþýrmadýk. ABD 2001 yýlýndan
beri Afganistan'da, 2003 yýlýndan
beri Irak'ta kendisini "savunuyor".

Bush, Irak ve
Afganistan’a,
emperyalist hegemonyayý garanti altýna
almak için saldýrdý. Her
türlü hukuku bu yüzden
çiðnedi. Bu yüzden,
emperyalizmin bir sim gesi haline geldi. Irak'a
saldýrýrken, ABD, bir yan dan da Çin, AB ülkeleri
ve Rusya gibi ülkelere
meydan okudu. NATO'yla
Balkanlara yerleþtikten
sonra, yeni iþgallerle
Ortadoðu ev Asya'da ya
NATO'yla ya da doðru dan yeni üsler kurarak
yüz binlerce askerini
konumlandýrdý.

Afganistan kasabý

11 Eylül'de Ýkiz Kulelere
yapýlan saldýrýdan çok kýsa bir
süre sonra Bush liderliðinde
ABD Afganistan'a karþý bir
intikam iþgali baþlattý.
Afganistan'ý günlerce bombaladý,
bombalamalarda misket bombalarýnýn kullanýldýðýný bugün
tüm dünya net bir biçimde biliyor.
Uçaklar yiyecek paketlerine
benzeyen bombalarla kandýrýldý
ve öldürüldü.
Afganistan'da 15 bine yakýn
sivil öldürüldü. Afganistan yedi
yýldýr iþgal koþullarýnda yaþýyor.
NATO ABD'nin iþgalinin
taþeronu gibi çalýþarak
Afganistan'da savaþýyor.

Irak'ýn katili

Son araþtýrmalar, Irak'ta 2003
yýlýndan beri bombalarla parçalanarak öldürülen 94 bin ceset
olduðunu açýða çýkardý. Irak'ta
iþgalin kanlý bilançosu çok daha
aðýr. Beþ buçuk yýlda Irak'ta
iþgalin sonucu olarak yaklaþýk 2
milyon kiþinin öldü.
Irak'ta bölge ve þehir isimleri,
Felluce gibi, Samara gibi, artýk
Bush'un emriyle iþlenen kitlesel
katliamlarý hatýrlamak için kullanýlýyor.
Ebu Garip ise tüm dünyada
insanlarý utanç içinde býrakan
iþkence görüntüleriyle, Bush'un
Irak iþgalinin iç yüzünün açýða
çýkartan bir simge haline geldi.
Öldürülen 2 milyon Iraklýnýn
önemli bölümünü çocuklar,
kadýnlar ve yaþlýlar oluþturuyor.
Irak'ta toplumsal yapý, eðitim
ve saðlýk hizmetler,, tüm altyapý
hizmetleri Saddam Hüseyin
döneminden daha da gerilemiþ
durumda.

Yalancý

Bush, önce Afganistan'a ardýndan Irak'a saldýrýrken daha sonra
açýða çýkan çok kesin yalanlar
söyledi. "El Kaide'yi çökertmek",
"Demokrasi taþýmak", "Kadýnlarý
özgürleþtirmek", "Kitle imha
silahlarýný yok etmek" gibi yalan-

lar, iþgalin ilk yýllarýnda açýða
çýktý.
Bush, daha sonra itiraf etti: Bazý
bilgilerin yanlýþ olduðunu söyledi.
Afganistan'da ya da Irak'ta
bugün ne kadýnlar daha özgür,
ne de demokratik bir yaþam var.
Kitle imha silahlarý ise Bush'un
en büyük yalaný. Afganistan'da
da Irak'ta da iþgallerin en büyük
meþrulaþtýrýcýsý olan tek bir kitle
imha silahý bulunamadý. Çünkü
bu silahlardan yoktu.
Bu silahlar, dünyada en fazla
ABD silah depolarýnda bulunuyor.
Bush, Afganistan ve Irak'ta kitle
imha silahlarýný, savaþlarda kullanýmý yasaklanmýþ olan
kimyasal, fosforlu silahlarý kullandý. Felluce saldýrýsýnda
kimyasal silahlarýn kullanýldýðý
açýða çýktý.

Hegemonya için savaþ

Bush, ABD'deki neo-conlarýn
sözcüsü olarak, dev þirketler
adýna dünya hegemonyasý için
verilen savaþta ýrkçýlýðýyla,
demokrasi düþmanlýðýyla, idam
sever bir eski Vali olmasýyla,
petrolcü olmasýyla, kendisinden

önceki küresel kapitalizmin
küresel kurumlarýný ve
hukukunu dahi önemsiz gören
bir Amerikan ýrkçýsý olmasýyla,
ABD'nin tek taraflý çýkarlarýný
korumanýn 21. yüzyýlda hegemonya mücadelesinde en önemli
adým olacaðýný iddia edebilen bir
cürektkar olmasýyla emperyalizmin en önemli temsilcisi oldu.
Bush Irak ve Afganistan'a,
emperyalist hegemonyayý ABD
açýsýndan garanti altýna almak
için saldýrdý. Her türlü hukuku
bu yüzden çiðnedi. Bu yüzden,
emperyalizmin bir simgesi haline
geldi. Irak'a saldýrýrken, ABD, bir
yandan da Çin, AB ülkeleri ve
Rusya gibi ülkelere meydan
okudu. NATO'yla Balkanlara
yerleþtikten sonra, yeni iþgallerle
Ortadoðu ev Asya'da ya
NATO'yla ya da doðrudan yeni
üsler kurarak yüz binlerce
askerini konumlandýrdý.
Bir yandan da Irak petrollerinin
kendi denetiminde olmasýný
garanti altýna aldý.
Savaþý meþrulaþtýrmak için tüm
dünyada anti demokratik uygulamalarýn, ýrkçýlýðýn meþrulaþtýrýldýðý fikirler ABD merkezli
üretilip durdu. Ýsrail Bush döne-

minde Filistin'i defalarca bombaladý, utanç duvarýný ayný
dönemde inþa etti, ambargolarla
Gazze halký ayný dönemde tahrip
edildi. Lübnan'a saldýrdý. ABD
Ýsrail'e her zaman destek verdi.

Maðlup ve savaþ suçlusu

Dünyanýn süper gücü, Bush
döneminde ne kadar saldýrgan
ve ýrkçý politikalar uygularsa
uygulasýn, halklarýn direniþi
karþýsýnda maðlup oldu. Politik
açýdan maðlup oldu, çünkü
dünya halklarý Afganistan ve
Irak iþgaline en baþtan itibaren
karþý çýktýlar. ABD içinde çok
büyük bir savaþ karþýtý hareket
doðdu.
Bush hiçbir zaman iþgal politikalarýný meþrulaþtýramadý.
Muhalefetlerin baskýsýyla,
Bush'u destekleyen ülkeler
iþgalin ortaðý olmaktan vazgeçti.
ABD Ortadoðu'da, Afganistan ve
Irak'ta esas olarak yalnýzlaþtý.
Bush'a destek olan ülkelerde
baþbakanlar devrildiler, seçimleri
kaybettiler.
Latin Amerika'da esen sol rüzgar ABD'nin dünya hegemonyasý
planlarýný daha da bozdu. Savaþ
skandallarý Bush'un en yakýnýn-

20 Ocak'ta "Bush defol!" partisi
Bush 20 Ocak'ta görevini býrakýyor.
2003 yýlýndan beri ABD'nin Irak ve
Afganistan iþgallerine karþý küresel
savaþ karþýtý hareketin aktif bir parçasý
olarak kampanyalar yapan Küresel BAK
"Bush defol!" partisi düzenliyor.

Önce, Galatasaray Lisesi önünde
"Ayakkabýný al da gel!" etkinliði
yapýlacak. Bush'un arkasýndan teneke
çalýlanacak, sloganlar atýlacak, Irak
halkýyla bir kez daha dayanýþýlacak,
Bush afiþlerine ayakkabý fýrlatýlacak.

daki isimlerin teker teker istifa
etmesine neden oldu.
En önemlisi ise Afganistan ve
Irak Bush'a teslim olmadý.
Lübnan Ýsrail'e teslim olmadý.
Ýsrail, tarihinde ilk kez askeri bir
yenilgi aldý Lübnan'da. ABD ise,
savaþa komuta eden generallerin
dediði gibi Irak'ta tümüyle
baþarýsýz oldu.
ABD'de adý Nixon'la anýlan,
ayný anda yalancýlýðý, emperyalist kibir ve ikiyüzlülüðü, üç
kaðýtçýlýðý, kitlesel cinayetleri,
ekonomik krizleri ifade eden,
itibarý en düþük baþkan olarak
tarihin çöp tenekesine gitmeye
hazýrlanýyor.
Ama karþýsýnda dünya tarihinin
en büyük eylemlerini örgütleyen,
içine milyonlarca ama milyonlarca insaný çeken savaþ karþýtý
hareket Bush'u, bir savaþ suçlusu
olarak adlandýrýyor.
Bush emekli olabilir. Ama
miras býraktýðý iþgal politikalarý
yenildiðinde, ABD iþgal ettiði
ülkelerden sökülüp atýldýðýnda,
sýrasý yeniden gelecek.
Peþini býrakmayacaðýz.Yahudi
soykýrýmýný gerçekleþtiren
Naziler gibi, yargýlanma korkusuyla yaþamasýný saðlayacaðýz.

2 milyon Iraklýnýn ölümünden sorumlu
olan bu savaþ suçlusunun peþini býrakmayacaðýmýzý göstereceðiz.
Akþam saatlerinde ise Beþiktaþ'ta
Çadýr Kafe'de film gösterimleri, konserler, söyleþilerle Bush ve savaþ karþýtý
hareket bir kez daha ele alýnacak.
Ayný zamanda Filistin halkýyla da bir
kez daha dayanýþacaðýz.
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Emperyalizmin bekçi köpeði

Ýsrail’e dur de!

G

azze’de
yaþananlar
üzerine
yapýlan tartýþmalarý ve
yorumlarý dinleyince insan
bazen kulaklarýna inanamýyor.
Açýk ki Gazze’de direnen gücün
Hamas olmasý insanlarýn
kafalarýný karþtýrýyor. Olup biteni
doðru dürüst anlamak için
Filistin’de yaþananlarý baþlangýçtan itibaren hatýrlamakta yarar
var.
Bilindiði gibi Ýsrail devleti
1948’de Siyonizmin baþlattýðý
katliamýn ve bu katliamý tamamlayan bir etnik temizliðin üzerine
oluþmaya baþladý. Bu etnik temizlik 61 yýl sonra bugün hala
devam ediyor.
Öncelikle Ýsrail’in iki temel
özelliðini bakalým. Bunlardan
birincisi Ýsrail’in Siyonist, yani
ýrk temelli bir devlet olmasýdýr
ve bunu açýkça savunur. Ýkincisi
Ýsrail bölgede Amerikan çýkarlarýný katýksýz olarak savunur ve
bu nedenle ABD’nin bölgedeki
bekçi köpeði adýný almýþtýr.
Kurulduðu günden bu yana bu
iki temel özellik deðiþmemiþtir.
Daha 1940’da Siyonizmin
önderlerinden birisi olan R.
Weitz “Kendi aramýzda açýkça
bilmeliyiz ki bu ülkede iki ulus
için yer yoktur... Baðýmsýz bþr
ulus olmak hedefimiz bu küçük
ülkede Araplar var oldukça
baþarýya ulaþamayacaktýr. Tek
çözüm Araplarýn bulunmadýðý
bir Filistin veya en azýndan bir
Batý Filistin yaratmaktýr... Bunun
tek yolu Araplarý buradan
komþu ülkelere transfer etmektir.; tümünü transfer etmektir;
tek bir köy, tek bir aþiret kalmamalýdýr... Ancak böylesi bir transferden sonradýr ki bu ülke mil-

yonlarca ýrkdaþýmýzý içine alabilir
hale gelecektir” diyordu.

Deir Yasin

Birleþmiþ Milletler 1948’de
Filistin’i bölmeye karar verdi.
Ancak Filistin’in iki halka dar
geleceðine inanan Siyonistler
1945’den beri savaþa hazýrlanýyorlardý ve 10 Nisan 1948’de,
Ýsrail’in baðýmsýzlýðýnýn ilanýndan bir kaç hafta önce Deir
Yasin’e saldýrdý.
Deir Yasin’in 400 kiþilik
nüfusunun üçte ikisi öldürüldü,
gerisi topraklarýndan
sürüldü.Sonra köy tam anlamý ile
dümdüz edildi. Herþey yýkýldý.
Deir Yasin daha sonra buraya
gelen insanlarýn burada eskiden
bir köy olduðunu anlayamayacaklarý bir hale sokuldu.
Bir-iki hafta içinde benzer
katliamlar bütün Filistin’de
gerçekleþti. Sonunda yüzbinlerce
korumasýz Arap köylerini,
topraklarýný býrakýp kaçmaya
baþladý. 1 milyon 300 bin
Filistinlinin bir milyonu Ýsrail’in
iþgal etmediði Batý Yakasý’na ve
Gazze’ye kaçtý. Bir kýsým Filistinli
ise Ürdün, Suriye, Lübnan ve
Mýsýr’a kaçtý.
Ýlk etnik temizlik Ýsrail’in kuruluþu ile birlikte böyle baþladý.
Bunun sonucunda Filistin
topraklarýnýn yüzde 80’i, narenciye aðaçlarýnýn yüzde 50’si,
zeytin aðaçlarýnýn yüzde 90’ý ve
10 bin dükkan Araplardan
Siyonistlerin eline geçti.
Ateþkes imzalandýðýnda 750 bin
Filistinli topraklarýndan sökülüp
atýlmýþtý ve Ýsrail topraklarýn
yüzde 80’ine hakimdi.
Sonraki yýllarda Ýsrail aralýksýz
bir biçimde etnik temizliðe
devam etti. Batý Yakasýný santim
santim ele geçrimeye çalýþtý.
Sýriye’den Golan tepelerini aldý

ve her fýrsatta Filistinlileri
topraklarýný terk ederek göç etmeye zorladý.
Ýþte bu nedenle Ýsrail daha
kurulduðu andan itibaren ýrkçý
ve korsan bir devlettir.

Emperyalizm ve israil

Ýsrail’in ünlü
baþbakanlarýndan
Golda Meir
“Filistinli diye birþey
yoktur” diyordu.

Siyonizm Arap denizinin
ortasýnda Ýsrail’in var olabilmesinin koþulunun emperyalizm ile iliþkiler olduðunu gördü.
Ýsrail’in en önemli gazetelerinden
Ha’aretz 1951’de bunu çok net
bir biçimde tarif etti: “Ýsrail bekçi
köpoeði olmalýdýr. Ýsrail ABD ve
Ýngiltere’nin çýkarlarýna ters bir
biçimde Arap ülkeleirne karþý
saldýrgan bir politika izlemeyecektir. Ama herhangi bir nedenle
Batýulýu güçler gözlerini kapamak istediðinde, Ýsrail’in bvatý
ile çeliþen, kabul edilebilri sýnýrlarý aþan bir veya daha fazla

komþu ülkeyi cezalandýracaðýndan emin olmak gerekir.”
Bu kararlýlýkla Ýsrail önce
Ortadoðu’nun en büyük
ordusunu kurdu ardýndan bu
ordu dünyanýn en büyük ve
etkin silahlý güçlerinden birisi
haline geldi.
1982’de Lübnan’a saldýrmadan
önce ABD, SSCB ve Çin’den sonra dünyanýn en güçlü ordusu
durumundaydý.
Ýsrail ordusunun bu gücü ev
Ýsrail’in tüm geliþmiþliði esas
olarak ABD yardýmlarýna
dayanýr.
1948-67 arasýdna Ýsrail ABD
yardýmlarýnýn binde birini
almaktaydý. 1968-73 arasýnda
geçen 6 yýlda tüm ABD yardýmlarýnýn yüzde 3.7’sini aldý.
Sonraki 10 yýl boyunca ise Ýsrail
tüm ABD yardýmlarýnýn yüzde
23’ünü almaya baþladý.
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Bunu izleyen yýllarda ise
Ýsrail’in ABD’den aldýðý yardýmlar katlanarak büyüdü.
Ýsrail 1967 Savaþý’nda iþgal
ettiði bölgeyi geniþletti. Bugün
“iþgal altýndaki topraklar” denince kastedilen bu topraklar.
Daha önce Ýsrail’in ele geçirdiði
topraklar söz konusu edilmiyor.
1983 yýlýnda ise Ýsrail Lübnan’a
girdi. Beyrut’a kadar ilerleyen
Ýsrail ordusu þehri kuþattý.
Filistinliler uzun süre direndi
ama sonunda Ýsrail’in Beyrut’un
sivil halkýna verdiði zararý durdurmak için Beyrut’tan çekilmeyi kabul etti ve Filistin silahlý
güçleri Tunus’a taþýndý.
O yýl Ýsrail ABD’nin Ýsrail’e
verdiði yardýmlar iki katýna
çýkarak 3.9 milyar dolara ulaþtý.

Filistin direniþi

Ýlk direniþ örgütü El Fetih ilk
eylemini 1 Ocak 1965’de gerçekleþtirdi. Filistin dýþýnda kurulan
El Fetih hýzla büyüdü. Kýsa
zamanda benzer örgütler kuruldu. 1968 Filistin hareketini etkilerken Filistin hareketi de 1968’i
etkiledi. Ancak hareketin en
temel örgütlenmesi El Fetih soldan uzak, içinde Müslüman
unsurlarýn bulunduðu bir
örgütlenmeydi.
Filistin hareketi sayýsýz eylemi
ile dünyaya Filistin diye bir
sorun olduðunu gösterdi.
Emperyalistlerin aðýr saldýrýlarý
ile karþý karþýya geldi. “Terörist”
olarak nitelendirildi. hareketin
lideir Yaser Arafat “teröristbaþý”
olarak ilan edildi.
Arap devletleri de Filistin
hareketine karþý ikili bir tutum
aldýlar. Bir yandan aþaðýdan
gelen basýncýn sonucu hareketi
desetklediler diðer taraftan da
her fýrsatta baþýný ezmeye
çalýþtýlar.
Filistin hareketi bir dizi geliþmenin sonucunda Lübnan’a çekildi. Lübnan’da Müslümanlarla
Hristiyanlar arasýnda çýkan
içsavaþa karýþmamaya çalýþtý ama
bu mümkün olmadý.
Sürecin sonunda Ýsrail 1983’de
Beyrut’u kuþattýðýnda ve FKÖ
Lübnan’dan Tunus’a çekilmeye
karar verdiðinde aslýnda bir
dönemi kapandý. Artýk Filistin’in
çevresinden Ýsrail’e dönük bir
savaþ sürdürmek mümkün deðildi.

Oslo süreci

Lübnan Savaþý’nýn ardýndan
Oslo süreci baþladý.
ABD FKÖ ile Ýsrail’i masa baþýna getirdi. Batý Yakasý ve
Gazze’de bir Filistin devleti, bir
Filistin yönetimi kurulmasý
doðrultusunda adýmlar atýlmaya

baþlandý.
Bu arada 1987 yýlýnda beklenmeyen birþey oldu. 8 Aralýk’ta
Ýsrail’deki iþyerlerinden Gazze’ye
dönen Filistinli iþçiler bir Ýsrail
tankýnýn bir arabayý ezmesini ve
içindeki dört Filistinli’yi ezmesini dehþet içinde gördüler. Ölenlerin üçü o civardaki Jabalya
kampýndan geliyordu.
Ertesi gün büyük bir gösteri
oldu. Gösteriye 10 bin kiþi
katýldý. Ýsrail polisi gösteriye ateþ
açtý. Yeni gösteriler oldu. Polis
gene ateþ açtý. ve Ýntifada
baþladý.
Böylece ilk kez Filistinliler
Filistinde Ýsrail güçleri ile karþý
karþýya geldiler.
Oslo sürecine ve Ýntifada’ya
kadar FKÖ ve El Fetih tek devlet
çözümünden yanaydý.
Yani, tek ve laik bir Filistin
devletinde Yahudiler, Hýristiyan
ve Müslüman Araplar yan yana
yaþamalýydý.
Oslo görüþmeleri ile birlikte
FKÖ ve El Fetih bu taleplerinden
vaz geçtiler. Artýk onlar için ikiþ
devletli çözüm uygundu.
Ne var ki Filistin halkýnýn
çoðunluðu için iki devletli
çözüm uygun deðildi.
Kimilerinin sandýðý gibi tek
devlet istemek ve iki devletli
çözümü reddetmek ideolojik bir
tutum deðil. Tamamen Filistin
halkýnýn gerçekçi bir talebi.
1948’den beri Filistin halkýnýn
çoðunluðu göçe zorlandý. Bu
göçlerin bir sonucu olarak
topraklarý Siyonistler tarafýndan
iþgal edilen Filistinlilerin bir
kýsmý Gazze ve Batý Yakasý’na
kaçarken diðerleri bütünüyle
Filistin dýþýna kaçmak zorunda
kaldýlar.
Oslo Anlaþmasý ile kabul edilen
Filistin Bölgesi ülke dýþýna
kaçmýþ olan bu Filistinlilere gerþ
dönme hakký vermiyordu. Kaldý

ki bütün Filistinlilerin zaten
olaðanüstü kalabalýk olan Gazze
ve Batý Yakasý’na sýðmasý
mümkün deðildi.

Hamas’ýn ortaya çýkýþý

Ýþte Hamas bu koþullarda,
Ýntifada’nýn içinden çýktý.
Teslimiyetçi olmayan çizginin
temsilcisi olarak da hýzla güç
kazandý.
Hamas’ý Filistin hareketinin
diðer kanadýndan ayýran baþlýca
nokta iki devletli çözüme hayýr
demesiydi.
Oslo görüþmeleri sürerken
Ýsrail bir yandan da Filistin
Devleti’ne býrakýlacak topraklar
üzerinde yeni yerleþim bölgeleri
kuruyordu. Böylece iþgale
devam ediyordu. Hamas bir yandan da bu sürece karþý çýktý.
Ne var ki Yaser Arafat’ýn tarihsel kiþiliði bir süre daha El Fetih’i
sürükledi. Sonunda Arafat Ýsrail
iþgali altýnda öldükten sonra
yapýlan cumhurbaþkanlýðý seçimlerini uzlaþmacý bir lider olan
Mahmut Abbas kazandý. El Fetih
ve FKÖ’nün adayý olan mahmet
Abbas çok daha uzlaþmacý bir
çizyi temsil etmeye baþladý ve ilk
genel seçimlerde Hamas oylarýn
yüzde 60’ýný aldý. Artýk Filistin
hareketinin fiili temsilcisi
Hamas’dý.
Sonra FKÖ ile hamas arasýnda
çatýþmalar yaþandý ve direniþin
temsilcisi Hamas dört tarafý abluka altýnda olan küçücük
Gazze’ye sýkýþtýrýldý.
Þimdi Ýsrail Gazze’de hamas’ý
yok etmeye, uzlaþmaya zorlamaya çalýþýyor. Önemli oýlan þu
ki Hamas böyle bir çizgiye çekilse yerini mutlaka bir baþka güç
alýr ve uzlaþmaz çizgiyi savunur.
Filistin topraklarýnýn dýþýna
sürülmüþ milyonlarýn, Gazze ve
batý Þeria’ya sýkýþtýrýlmýþ milyonlarýn baþka bir çözümü yok.

Sorun daima terörist
devlet Ýsrail’dir

1940’lardan beri Filistin’de sorun daima Siyonizmdir. Siyonizm daima Filistinlileri Filistinde fazla gördü. Bu ülkede iki
halka yer olmadýðýna inandý ve
bu doðrultuda þiddet kullandý.
Filistinliler en baþtan itibaren
daima kendilerini bile korumaktan aciz bir güçle direnmeye
çalýþtýlar.
Bugün kimileri Hamas’ýn uyguladýðý þiddetin Ýsrail’in þidet
uygulamasýna neden olduðunu
iddia ediyor. Batýlý devletler
“Ýsrail kendisini savunuyor”
diyor. Çünkü Hamas zaman
zaman Ýsrail’e roketler atýyor.
Hamas roketlerinin verdiði
zararla Ýsrail Ordusu’nun verdiði
zararý karþýlaþtýrmak mümkün
deðil.
Kaldý ki israil barýþ görüþmeleri
sürerken bile iþgale devam eden,
iþgal sonucu Filistinlilere kan
kusturan taraf.
Bugün Gazze sadece Ýsrail’in
askeri saldýrýsý altýnda deðil. Bir
yandan da abluka altýnda.
Ýþ yok. Gýda maddesi yok. Ýlaç
yok. Su ve elektrik yok.
Gazze öldürülüyor. sadece
bombalarla deðil, abluka ile.
Ýþte bu nedenle sorun
Filistinliler deðil Ýsrail. Ýþte bu
nedenle Filistinlinin direnmekten
baþka çözümü yok.

Direniþ ve Ýslamcýlar

Türk solu Filistin direniþine
hakkýyla sahip çýkamýyor. Ýkircikli. Çünkü direniþin örgütü
islamcý Hammas. Bu laik, kemalist, ulusalcý, yurtsever solu rahatsýz ediyor.
Ýslamcýlarýn direni,þini desteklemekten çekiniyorlar.
Bir internet sitesinde çýkan “Sol
Filistin halký için AKP’nin Ýsrail
iþbirlikçiliðine ve ikiyüzlülüðüne

DÝRENEN FÝLÝSTÝN
Doðan Tarkan - Roni Margulies
Sosyalist Ýþçi yazarlarý Doðan Tarkan ve Roni Margulies 2002
yýlýnda ikinci Ýntifada sýrasýnda yazdýklarý broþürde 60 yýldýr
Filistinlilere ve Ortadoðu’ya kan kusturan Ýsrail þiddettinin
kökenlerini araþtýrýyor. Siyonizm nedir? Ýsrail neden korsan bir
devlet? Çözüm iki milletli laik ve baðýmsýz Filistin mi?
2002 yazýlarý Filistin direniþ hareketinin ve Hamas’ýn yükseliþinin
de dinamiklerini ortaya koyuyor. Gazete satýcýnýzdan isteyin!
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karþý somut eyleme geçmeli”
baþlýklý yazý, bir baþka sol
örgütlenmenin Filistin halký ile
direniþin bayraðýný Ýslamcýlardan
almalýyýz diyen bildirisi solun bir
ksýmýnýn hangi vahim noktada
olduðunun iyi göstergeleri.
Gazze’de üçte biri çocuk 1000’e
yakýn insan ölmüþ. Ölü sayýsý
artýyormuþ. Gazze’nin caný çýkýyormuþ. Gücü tükeniyormuþ.
Bunlar önemli deðil. Önemli olan
AKP’nin ikiyüzlü tutumu.
Bu kadarý anlaþýlmaz bir rezalet. Bütün Türkiye ayakta. Her
yerde gösteriler yapýlýyor.
Küçücük ilçelerde bile binlerce
insan sokaða çýkýyor. Bunlarýn
çoðu emek örgütlerinin merkezi
gösterilerinden daha büyük.
Bunlar solun gösterilerinden
defalarca daha büyük.
Her yerde öfke var. Her yerde
hüzün var. Topraktam çýkarýlan
ölü bebekler. Ve bazý solcular
bunlara deðil AKP’nin ikiyüzlü
politikasýna bakýyorlar! Utanç
verici bir tutum bu.
Bugün hükümetten Ýsrail ile
olan ikili anlaþmalarý iptal
etmesini istemek en doðru talep.
Bu talep sadece AKP’yi deðil,
bugüne kadar ki tüm hükümetleri eleþtiren bir talep.
Kazanýlmasý Filistin halkýnýn
mücadelesine doðrudan bir
katkýda bulunur.
Ama bu talep Filistin halký
içindir.
Bir de dünyadan ses gelmiyor
diyenler var. Hafta sonu, uluslararasý eylem gününde yapýlan
gösteriler buna en iyi cevap.
sadece Londra’da 150 bin kiþi
yürüdü. Sayýsýz kentte gösteriler
oldu. Türkiye’de de eylemler
oldu. Birini BAK yaptý, çoðunu
islamcýlar. Sol? Bir ksýmý
AKP’nin ikyüzlülüðüne karþý
somut eylem hazýrlýyoýrdu herhalde!
Bir de son zamanlarda yapýlan
bir araþtýrma var. 1967’de
Avrupalýlarýn yüzde 73’ü Ýsrail’i
desteklerken bugün yüzde 67’si
Filistinlileri destekliyor. Nereden
nereye.
Türkiye’de ise ezici büyük bir
çoðunluk Filistinlilerin yanýnda.
Nedeni politik Ýslam deðil, Ýsrail
zulmüne karþý tutum.
Sol içinde yaþadýðý paranoyadan çýkmadýkça, Filistin halkýný
desteklemek için bütün güçleri
ve olanaklarý ile harekete
geçmedikçe, Ýslam fobisini kýrmadýkça, Filistin gösterilerinde
kahrolsun þeriat, kahrolsun
faþizm sloganý atmaktan
vazgeçmedikçe kenarda marjinal
kalmaktan kurtulamaz.
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Nereye kadar?

sosyalist isci
Gazze’de insanlýk
suçu iþleniyor
Tüm dünyanýn protestolarý arasýnda
Filistin’de, Gazze’de insanlýk suçu iþleniyor.
Siyonist Ýsrail zaten abluka altýna almýþ
olduðu, açlýða, ilaçsýzlýða, susuzluða ve iþsizliðe mahkum ettiði, bütün dünyadan
kopardýðý Gazze’de yaþayan Filistinlilerin
üzerine bomba yaðdýrýyor. Þimdilik 1000’i
aþkan insan öldü. En az üçte biri çocuk.
Türkiye’de basýnda Hamas’ýn islamcý karakteri tartýþýlýyor ve birçok yorumcu Ýsrail’i
kýþkýrtan Hamas diyor. Yani Hamas direnmese Ýsrail kan dökmeyecek. Ýþçiler grev yapmasa patronlar iþçi çýkarmayacak. Ýnsanlar
gösteri yapmasa polis göstericileri dövmeyecek...
ABD Dýþiþleri bakaný Condoleezza Rice’da
Ýsrail’i haklý çýkarmak için ayný gerekçeleri
kullanmýþ. “O kadar yoðun nüfuslu bir yerde
ister istemez siviller ölüyor” demiþ ve
Hamas’ý suçlamýþ: “Halkýn arasýnda yaþýyor.”
Hamas’ý suçlayanlar herþeyden önce siyonist
þiddetin 1948’den beri varlýðýný görmüyorlar.
Þiddeti her zaman Ýsrail devletinin baþlattýðýný
görmüyorlar.
Bir de dünya sessiz söylemi var. Halklara
deðil devletlere bakan bu bakýþ dünya devletlerinin Ýsrail katliamý karþýsýnda sessiz
kaldýðýný hatta israil’i onayladýðýný söylüyor.
Emperyalist ülkeler Ýsrail’in “savunma
hakkýný” savunuyor. Yani israil’in saldýrma ve
katletme hakkýný savunuyor. Ama halklar
Ýsrail’i desteklemiyor. Avrupalýlarýn yüzde
68’i Filistinlilerden yana. Geçtiðimiz hafta
sayýsýz dünya kentindeki ve Avrupa ve
Amerika’daki gösteriler ise dünya halklarýnýn
hangi tarafta olduðunu ve sessiz olmadýklarýný
gösterdi.
Gazze’de bir savaþ cuçu var. Bunu artýk
Birleþmiþ Milletler yetkilileri de söylüyor.
madem savaþ suçu var öyleyse Ýsrail yetkililerini savaþ suçundan yargýlamak lazým.
***
Bir de Filistin dayanýþma eylemlerini islamcýlardan kurtarmak gerektiðini söyleyen solcular çýktý bugünlerde.
Yüreði taþ baðlamýþ insanlar bunlar.
Gazze’de ölenler, acý çekenler umurlarýnda
deðil.
Onlar Filistin için gösteri yapan toplumun en
büyük kýsmýnýn karþýsýna geçip “kahrolsun
faþizm, kahrolsun þeriat” diye baðýranlar.
Filistin gösterisinde Filistin için bir döviz
deðil, kendi örgüt bayraklarýný taþýyanlar.
Onlar Gazze’de direnenlerin örgütlenmesi
Hamas olduðu için Gazze direniþine soðuk
bakanlar.
Onlar ABD’nin teröre karþý savaþýnýn temel
noktasýný kabul etmiþ olanlar. Bugün düþman,
teröristler ve terörist devletlerdir ve onlar da
politik islamcýdýr. Bunu sol adýna kabul edenlere yazýklar olsun. Ama yný çevreler zaten
Ergenekon operasyonu’na da karþýlar, darbe
olasýlýðý olmadýðýný olursa da bunun AKP
darbesi olacaðýný söyleyen aymazlardýr.
Sol bu darbe yanlýlarýndan kendini ayýrmadýkça Türkiye emekçileriþ karþýsýnda hiçbir
þansa sahip deðildir.

DSiP’e
üye ol!
www.dsip.org

Doðan TARKAN
Bir “Ergenekon Dalgasý” daha geldi ve
geçti. Emekli generaller, muvazzaf, yani
halen orduda görev yapan subaylar,
Ülkü Ocaklýlar, eski YÖK baþkaný Kemal
Gürüz, bir iki gazeteci, Bedrettin Dalan
ve oðlu, Eski savcý Sabih Kanadoðlu hep
birlikte b dalgaya yakalandý. Bir kýsmý
tutuksuz yargýlanmak için serbest
býrakýldý, bir kýsmý ise gözaltýnda.
Tabii bu operasyonun iki süper isminden birisi Ýbrahim Þahin. Susurluk’ta da
yargý önüne çýkan, mahkum olan ve
sonra hafýzasýný kaybettiði için dönemin
Cumhurbaþkaný tarafýndan serbest býrakýlan Ýbrahim Þahin.
Gene süperdi. Polislerin evinde bulduðu krokilerde yapýlan kazýlar sonucu 2
lav silahý ve patlayýcýlarla birlikte bir
sürü silah ve mermi. Ayrýca “devlet beni
göreve çaðýrdý” demiþ ve bir dizi suikast
hazýrlýðý içind eolduklarýný anlatmýþ.
Adamýn korkusu yok.
Diðer süper isim Veli Küçük’ten sonra
Ergenekon’a eklenen diðer Küçük, Yalçýn
Küçük.
Baþta TKP’liler ve benzerleri olmak
üzere bazýlarýna göre “marksist” olan
Yalçýn Küçük ifade verirken konuþmuþ
da konuþmuþ. Neler anlatmýþ bilmiyoruz
ama herhalde savcýya, savcýnýn yanýndaki katibe vs “Yahudi” olduklarýný kanýtlamaya çalýþmýþtýr.
Bu “marksist” Yalçýn Küçük bu son
operasyonun anlamsýzlýðýný anlatmaya
çalýþan darbe yanlýsý solcularýn üç silahýndan birisiydi. Öyle ya, madem ki “marksist” Yalçýn Küçük ile Ýbrahim Þahin ayný
nedenle gözaltýna alýnýyor öyle ise bu iþ
yanlýþtýr.
Aslýnda AKP muhaliflerini, cumhuriyeti
savunanlarý korkutmaya çalýþýyordur.
Yalçýn Küçük bir ýrkçý. Adýnýn marksizm ile birlikte anýlmasý bile utanç verici.
Adam, www.yalcinkucuk.net adresli
sitesinde þunlarý diyor:
“Ayrýntýsýna girerek kimseyi rahatsýz
etmek istemiyorum ancak benim
görüþüm þudur: ‘Ermenilere yapýlanlarýn
çoðunu biz Türkler yapmadýk’. Bunlar
içimizdeki Ýbrani asýllýlarýn yaptýklarý bir
iþtir. Daha detaylý olarak söyleyecek olursak Ermeniler’e karþý yapýlan eylemlerin
faili içimizdeki Sabetayistlerdir. Bu genel
olarak son 150 yýldýr Türkiye’de bir
Hristiyan, Yahudi savaþlarý olduðunu,
biz Türklerin de bu savaþlarda sadece
figüran olduðunu söylüyorum.”
Ve devam ediyor:
“Ahmet Ýnsel Ýbrani Asýllýdýr,
“Oran Ýbranice ‘Iþýk’ Demektir ,
“Ýkincisi Baskýn Oran. Ben Baskýn Oran
bir milletvekili adayý olduðu zaman bunlarý söyledim. Tekrar söylüyorum:
Soyadý Oran, Ýbrani isim sözlüklerinde
de olandýr. Or’dan gelir. ‘Or’ ise Ýbranice
‘ýþýk’ demektir. Adaylýðý döneminde de
söyledim. Amerika’da meþhur dondurma markasý Baskin vardýr. Baskýn Oran
Sabetayisttir”
Adam görüldüðü gibi sadece ýrkçý

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

deðil, ayný zamanda biraz kaçýk.
Ve bizim bazý solcularýmýz Yalçýn
Küçük’ün “turnusol kaðýdý” olan bir
“marksist” olduðunu düþünebiliyorlar.
Bu kadarý fazla.
Son Ergenekon tutuklamalarýný gözden
düþürmeye çalýþanlarýn ikinci kozu Sabih

Kanadoðlu’dur. “Saygýn bürokrat” ýn
zaten Ýbrahim Þahin’i mahkum ettiren
savcý olduðu söyleniyor, ayrýca
Kanadoðlu “Yargýtay Onursal
Cumhuriyet Baþsavcýsý.”
Kimse çýkýp sormuyor, bu Yargýtay
parti mi, dernek mi? Nasýl bir insan
“onursal” baþsavcý olabilir?
Ama sorgulama sýrasýnda görüldü ki bu
iddia da çöpe gitti. Ýbrahim Þahin
Susurluk zamanýndan kalma iddialardan
deðil, 2009 yýlýnda planladýðý suikastlardan dolayý “devlet tarafýndan göreve”
çaðrýlmýþ. Silahlar ise Susurluktan kalma
deðil. Bu da zaten üçüncü iddiayý
ortadan kaldýrmakta.
Bazý gazete köþe yazarlarý, bazý “solcular” ve hatta “komünistler” son tutuklamalardaki muvazzaf askerleri görmediler. Suikast hazýrlýklarýný görmediler.
Ermeni toplumuna dönük yeni cinayet
hazýrlýklarýný görmediler. Lav silahlarýnýn
farkýna varmadýlar. Çünkü onlar Yalçýk
Küçük’e baktýlar. Eh Yalçýn Küçük’te
Ermenilerden özür dileyenleri sebataycýlýkla suçlayýnca mesele çözülüyordu.
Ergenekon soruþturmasýna ve açýlan ve
açýlacak davalara karþý bir kýsým solun bu
tutumu daha ne kadar sürecek? Darbe
hazýrlýðý yapan, eli lav silahlý bu insanlar
görmemezlikten gelinecek ve “davadan
sola yararlý birþey çýkmaz” ya da “bunlar
AKP’ye yarar” denecek?
Solda yer alan herkes ama herkes bir an
önce safýný belirlemelidir. Ya darbeden,
darbeciden yanasýnýz ya demokrasiden
ve özgürlükten. Bunun ortasý yok.
Üçüncü tarafý yok.
Ortada olduðunu söyleyenler bastýran
taraftan yanadýr yani darbeden yanadýr.
“Bana darbe giriþimi var dedirtemezsiniz” diyenler darbecilerin yanýndadýr. “Ergenekon AKP’nin iþine yarýyor” diyenler darbecilerden yanadýr. Solda
yer alanlar bu çukura düþmemelidir.
Solda olduklarýný söyleyenlerin bir
kýsmý açýk ki çok bilinçli bir tercih içinde.
Onlar, AKP’yi þeriatçý b ir partiolarak
görüyor ve þeriata karþý laik ordunun,
laik bürokrasinin yanýnda yer alyorlar.
Onlarla yollarýmýz bir daha birleþmemek
için ayrýlmaya baþladý. Hareketin 40 yýllýk
tarihi içinde yollarýmýzýn böylesine
ayrýþtýðý akýmlar ne yazýk ki oldu. Þimdi
gene böyle bir aþamadayýz.
Ama bir de bu çukura düþenler var.
Baþta aldýklarý tutumu deðiþtiremeyenler,
geri dönemeyenler var. Onlar yanlýþ
yapýyor. Gelin darbecilere karþý açýkça
tutum alýn. Ergenekon’dan çok þey
bekleyemeyiz. Sonuç olarak burjuva
devlet kendi içinde bir çatýþma içinde.
kendi kendisini yýkacak deðil. Ama gene
de bir kýsmý hesap verecek. Hesap verecek olanlar bizim katillerimiz. Bizim
iþkencecilerimiz. Bize zulmedenler.
Onlarýn hesap vermesi iyidir.
Biz topyekun bir hesap kesmeyi elbette
istiyoruz. Ýþçi sýnýfý burjuvaziden iktidarý
alýrken bu topyekun bir hesaplaþma olacaktýr. Ama ona vakit var.

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

ozurdiliyoruz.com
barisarock.org
kureselbarisveadalet.org
kureseleylem.org
durde.org
mahalledenmeclise.org
hranticinadaleticin.com
tuzladaolumlereson.blogspot.com
70milyonadim.org
dtpkapatilamaz.blogspot.com
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Geçmiþe Filistin’deki kendi deneyimlerime baktýðýmda bugünkü
dehþetin küçük baþlangýçlardan
itibaren nasýl geliþtiðini görebiliyorum. Siyonizm; Yahudi Ayrýlýkçýlýðý
ve Yahudi Anavataný inancý devlet
þiddeti içinde geliþti. Ailem 1902’de
Filistin için Rusya’yý terk eden
birkaç bin kiþilik gruba katýlan öncü
Siyonistlerdi.
Bir Siyonist olarak yetiþtim, ama
Siyonizm o zamanlar bugün
gördüðümüz çirkin yüzüne sahip
deðildi. Ne var ki Araplar ve
Siyonistler arasýnda köktenci bir
çatlak her zaman olagelmiþtir. Ayný
çatlak Siyonistleri ve diðer insanlarý
geldikleri ülke üzerinden ayýrýr.
19.yy Rusya’sýna bakarsanýz bu
açýktýr.1891’de Çar 2.Alexander
suikaste uðradý. Ertesi yýl Rus aþýrý
saðý Yahudilere karþý bir soykýrým
örgütledi. “Bir Yahudi öldür,
Rusya’yý kurtar” dediler.
Sosyalistler buna Çarizm ve Sað ile
savaþta birlik önererek tepki verdiler. Ama ikinci bir tepki daha vardýSiyonizm.Siyonistler þunu öne
sürdü: “Yahudiler kimseye
deðil,yalnýzca kendilerine
güvenebilirler.” Bunun ardýndan ilk
gruplar Filistin için Rusya’yý terk
ettiler. Bundan sonraki her soykýrým
ayný iki tepkiyi yarattý. Bir kýsým
genel devrimci harekete katýlýrken
diðerleri ayrýlmayý seçti.
Siyonistler Filistin’e geldiklerinde
ayrýlýklarýný vurgulamaya devam
ettiler. Siyonistler Arap topraklarýnýn yönetimini-çoðu zaman yerleþimcileri yasal yollarla çýkartarakele geçirdi ve Siyonistler binlerce
iþsiz Arap’a karþý sistemli bir ayrýmcýlýk uyguladý. Araplar nüfusun
%80’ini oluþturmasýna raðmen biri
bile benim okuluma gelmedi.
Ebeveynlerim aþýrý Siyonistlerdi.
Babam bana þunu söylemiþti: “Bir
Arap’a bakmanýn tek yolu ona bir
silahýn arkasýndan bakmaktýr” Asla
bir Arap ile ayný evi paylaþmadým.
Siyonistler kendi sendikalarýný
oluþturdular. Ýki farklý politik fondan beslenen Histadrut. Birinin adý
“Ýbrani Emeðinin Savunmasý” iken
diðerinin adý “Ýbrani Ürünlerinin
Savunmasý” idi. Bu fonlar Yahudi
teþebbüslerinde Araplarýn çalýþmasýný ve Araplarýn ürettiði mallarýn
Yahudi pazarýna girmesini engellemek için kullanýldý. Onlar(Araplar)
Siyonist Ticarete zarar verecek
hiçbir þey yapmamýþlardý.
1944’de Tel Aviv pazarýnýn yanýnda
yaþýyorduk. Bir sabah eþim genç bir
adamýn gidip ürünlerini satan bütün
kadýnlarla konuþtuðunu gördü.
Bazýlarýný rahat býraktý ancak bir
kýsmýnýn sebzelerinin üzerine

Ýsrail þiddetinin
kökleri
parafin döktü ve yumurtalarýný ezdi.
Güney Afrika’dan yeni gelmiþ olan
eþim buna inanamadý ve “Neler
oluyor?” diye sordu.
Olan gayet basitti. Adam mallarýn
Arap ya da Ýbrani ürünü olup
olmadýðýný kontrol etmiþ ve Arap
olanlarý yok etmiþti. Þimdi; bu
davranýþ hala küçük ölçekteydi ve
bazý Siyonistler hala solcu gibi
konuþuyorlardý. Örneðin Siyonist
yayýncýlar Lenin ve Troçki’nin eserlerini basýyorlardý.
Ama Araplara karþý olan kin
merkezi düzeyde güçlü kalmaya
devam etti. Hiçbir Arap asla kibbutz
hareketine ya da sözde “sosyalist”
kolektif çiftliklere girmedi.
Yahudilerin sahip olduðu topraðýn
çoðunluðu yönetmeliði Arap malikleri yasaklayan Yahudi Ulusal
Fonu’na aitti. Bu ise bütün
Filistin’den Araplarýn sürülmesi
anlamýna geliyordu.
1946’da Filistin’den ayrýldýðýmda
300.000 nüfuslu Tel Aviv’de bir tek
Arap bile oturmuyordu..
Nottingham’a, nüfusu Tel Aviv ile
ayný düzeyde olan bir þehre git-

Gramsci’nin
Marksizmi
Çeliþkileri açýklayan felsefe
Felsefe genellikle sýradan insanlarýn
ilgi alanýna girmeyen bir þeymiþ gibi
gösterilir. "Büyük insanlarýn bize
miras býraktýðý genelgeçer doðrular"
olarak görülür. Gramsci içinse felsefe,
tarihsel ve toplumsal bir bakýþ açýsýyla
deðerlendirilen çaðdaþ düþünce yöntemlerini kullanarak, çaðýn sorunlarýna
bulunan yanýtlardýr. Felsefe, belirli bir
toplumdaki fikirlerin ayrýlmaz bir
parçasýdýr.
Gramsci'ye göre aslýnda hepimiz
birer filozofuz. Kullandýðýmýz dille birlikte kültür, din, folklör ve gündelik
yaþantýnýn ortaya koyduðu ortak akýl
gibi öðeler hep dünyaya dair belirli
algýlarý içerir.
Hayatýmýzý belirleyen fikirler tepeden

süzülerek bize kadar ulaþýr. Genellikle
bu fikirler bize ulaþýrken, onlarý üreten
filozof ve aydýnlarýn ifadelerinden farklý bir biçimde dile getirilir. Popüler bilinç her tür çaðdaþ ve ilerici fikirle birlikte son derece gerici birtakým fikirleri
de bünyesinde barýndýrýr.
Gramsci, iþçilerin ayný anda hem her
türlü ýrkçý ve cinsiyetçi fikirleri taþýyan
birer "ayaklý anakronizm", birer
"fosil" olabileceðini hem de asla grevleri satmayan sadýk birer sendikalý olabileceklerini söyler.
Popüler bilinç taþ devri öðeleriyle
beraber ileri bilimlerin temellerini,
bütün tarihsel dönemlerin yerel
önyargýlarýyla beraber tüm insanlýðýn
birleþtiði bir dünya yaratacak olan

tiðinizi ve hiç Ýngiliz bulamadýðýnýzý
düþünün.
Açýkça belli ki Siyonistler ile
Araplar arasýnda bir nefret var.
Siyonistler-çoðunluða güvenmeyen
azýnlýk-yardýma ihtiyaç duydular ve
bunun için daima Filistin’i daha
önce kontrol etmiþ emperyalist
güçlere baktýlar. Bu ilk baþlarda
belirgin deðildi. Siyonist liderler
Alman idarecilere sürekli Filistin’de
geliþecek bir Siyonizm’in onlarýn
çýkarlarýna uygun olacaðýný söylüyorlardý.
1917’de Ýngiltere Filistin’i iþgal
ettiðinde, Siyonist liderler
muhafazakâr dýþiþleri bakaný
Balfour’a yazarak Ýngiltere’nin
çýkarlarýnýn Filistin’de güçlü bir
Siyonist varlýðý gerektirdiðini öne
sürdüler. Ayrýca Ýkinci Dünya
Savaþýnda, Amerika’nýn ana
emperyalist güç olduðu açýk hale
gelince baþta Ortadoðu’dakiler
olmak üzere Siyonist liderler odaklarýný Washington olarak deðiþtirdiler.
Siyonistler-eðer satýlýk deðillersedaima kiralýklardý. Siyonizm’in man-

týðý yani Yahudi olmayan tüm nüfustan ayrý olma hali ister Rusya’da,
Polonya’da ister Filistin’de olsun
emperyalizme baðýmlýlýða neden
oldu. Nazizm ve onun yükseliþi
önemlidir. Alman iþadamlarý Hitler’i
Yahudilerden korktuklarý için deðil
Alman iþçi sýnýfýndan korktuklarý
için desteklediler. Hem Yahudiler
hem de Alman iþçiler Hitler’in kurbanlarýydý.
Devrimci sosyalistler için anahtar
iþçi sýnýfýný Nazilere karþý örgütlemek olmalýdýr. Siyonistlerin itirazý
þudur: “Yahudiler Hitler’in kurbanlarýdýr” ve dolayýsýyla bütün
Almanlar Yahudilerin düþmanýdýr.
1933’de Alman iþçiler Hitler’e
karþý bir kitle mücadelesi olmadan
yenildiklerinde Siyonizm son
derece güçlendi. Bir hareket bir kez
kesin bir momentuma ulaþtýktan
sonra eðer daha büyük bir ölçekte
yeni bir hareket ortaya çýkmazsa
durdurulamaz. Eðer Yahudiler
Almanlara güvenemiyorsa, onlar
için güçlü Siyonist bir devletin tek
cevap haline gelmesini doðal
karþýlamak gerekir.

geleceðin felsefesinin sezgilerini ayný
anda taþýr.
Gramsci bu sonuçlara devrimci 1919
ve 1920 yýllarýnda Torino'daki iþçi
sýnýfýný inceleyerek ulaþmýþtý. Bilincin
bu çeliþkili yapýsý, iþçi sýnýfýnýn kapitalizm altýnda kendi çýkarlarýnýn peþinde
koþan baðýmsýz bir güç olamamasýnýn
da nedenidir.
Popüler bilinçten devrimci bilince
geçiþ kesintisiz, düz bir çizgi halinde
gerçekleþmez. Ýþçiler söyledikleriyle
çeliþen þeyler yapabilirler. Düþünceyle
eylem arasýndaki bu zýtlýk popüler bilincin çeliþkilerinin merkezidir. Ýþçiler,
taþýdýklarý egemen fikirlere raðmen bir
anda direnmeye baþlayabilirler.
Grasmci'nin dediði gibi:
"Ýþçinin neredeyse farklý iki teorik
bilinci (veya tek bir çeliþik bilinci)
barýndýrdýðýndan bahsedebiliriz.
Bunlardan biri eylemlerinde gizli olan
ve onu, pratikte dünyayý birlikte
dönüþtürdüðü iþ arkadaþlarýyla birleþtiren bilinçtir, öteki ise görünür olan
veya sözle ifade edilen, geçmiþten
öðrenerek hiç eleþtirmeden kabullendiði bilinçtir."
En önemli çatýþma iþçinin dünya

görüþüyle, mücadele esnasýnda
yaþadýðý gerçeklik arasýndaki çatýþmadýr. Sýnýf bilinci buradan doðar,
iþçiler egemen sýnýfýn gücüne karþý
ayaklanýrlar. Bu, popüler bilincin bir
adým ötesine geçildiðinde ortaya çýkan
"saðduyu"dur. Bu da geliþerek daha
yüksek bir ikinci aþamaya, iþçiler
arasýndaki bölünmüþlüðün aþýlarak
birleþik bir sýnýf kimliðine ulaþýldýðý
noktaya eriþebilir.
Ardýndan üçüncü bir aþama gelir:
Burada kiþi kendisine ait ortak çýkarlarýn, salt ekonomik sýnýfýn sýnýrlarýnýn
ötesine geçtiðini ve diðer ezilmiþlerin
de ortak çýkarý haline gelebileceðini,
hatta gelmesi gerektiðini farkeder. Bu
en saf politik aþamadýr. Burada, daha
önce tohumu ekilmiþ olan ideolojiler
birer "taraf" olarak filizlenir ve sonunda yalnýz biri hakim olana dek birbiriyle yüzleþmeye ve çatýþmaya
baþlar.
Bu yalnýzca ekonomik ve politik
amaçlarýn uyumunu saðlamaz, ayný
zamanda mücadelenin evrensel bir
düzeyde þekillenmesini saðlayan tüm
sorgulamalarý ortaya koyarak
düþünsel ve ahlaki birliði de saðlar ve
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Filistin’e dönersek Siyonist zorbalýk geliþiyordu.1948’de ilan
edilen Ýsrail Devleti yüzlerce
Filistinliyi evlerinden süren bir terör
dönemi sonucunda var olabildi.
Devlet Deir Yasin köyünde yapýlan
240 sivilin öldürüldüðü “sýnýrlý” bir
katliam ile doðdu.
Erkek, kadýn ve çocuklar boðazlandý, bazýlarý henüz canlý iken
köyün kuyusuna atýldý. Orasý iyi
bildiðim bir yerdi evimden sadece
birkaç mil uzaktaydý. O zamandan
beri bedel ödeyen sadece Araplar
deðil. Ýsrail’in daimi müttefik arayýþý
onu hýzlý bir þekilde dünyanýn en
gerici rejimlerinin askeri ekipman
saðlayýcýsý haline getirdi.
Moshe Dayan, Israil savunma
bakaný 1966’da iki ayýný Güney
Vietnam’da ABD’nin kukla hükümetine rehberlik ederek geçirdi. Ýsrail
Þili’ye,Ian Smith Rodezya’sýna ve
ABD Baþkaný Carter’ýn insan haklarý
ihlalleri nedeniyle silah ambargosu
uyguladýðý tüm ülkelere silah
saðladý.
Ýsrail polisi Ýran Þahý’na önerilerde
bulunurken, Ýsrailli bilim adamlarý
Güney Afrika için nükleer silah
geliþtirdiler. Bazý insanlar baskýnýn
daima ilerlemeye yol açacaðýný öne
sürüyor. Yahudiler korkunç bir
baskýyla karþýlaþtýlar ama bu
onlarýn ilerici ya da devrimci
olmalarýný garantilemedi. Aslýnda
güçsüzlükle birleþen baský gericiliðe yol açar. Siyonizm’in çekirdeði
tüm ilerici güçlerden-Rusya’daki
devrimci güçlerden Ortadoðu’daki
anti-emperyalist güçlere-ayrýlma
anlamýna geldiðinden hikâyenin
gerisi doðal olarak geliþti.
Bugün Ýsrail Lübnan’da açýkça
faþist bir organizasyon olan falanjistlerle iþbirliði yapýyor.
Þaþýrmýyorum.1930’larda Begin’in
(þimdi Ýsrail Baþbakaný) örgütü
Irgun’un Hitler selamý verip kahverengi gömlekler giymesini hatýrlýyorum.
1935’de Ýsrail’in asla sivilleri
öldüreceðine inanmazdým-Araplara
ayrýmcýlýk uyguluyordu ama hepsi
buydu. Ama bugünün acýmasýz
dünyasýnda her çatlak geniþliyor ve
Yahudi Ayrýlýkçýlýðý çatlaðý bugün
Lübnan’da gördüðümüz dehþeti
ortaya çýkartýyor. Bu canavarlýklar
Siyonizm’in doðasýdýr. Dahasý
korkarým gelecekte Siyonistlerin
çok daha kötüsünü yaptýklarýný
göreceðiz.
Tony Cliff
Onur Devrim Üçbaþ Ýngilizceden
çevirdi.

diðer ezilmiþlerin üzerinde belirli bir
sosyal grubun hegemonyasýný kurar.
Gramsci bunu þöyle açýklar: Þimdiye
dek her devrimin öncesinde, yeni türden bir kültürel anlayýþýn oluþtuðu ve
baþlangýçta karþý çýkýlan fikirlerin
insanlar arasýnda hýzla yayýldýðý uzun
ve yoðun bir eleþtirel faaliyet dönemi
yaþanmýþtýr."
Gramsci ayrýca devrimci partinin önemini vurguluyordu:"Tabii ki kimse tek
tek bütün iþçilerden, ait olduðu sýnýfýn
insanlýðýn geliþim sürecinde oynayacaðý karmaþýk rolün tamamen farkýnda
olmasýný bekleyemez. Ama bu parti
üyelerinden beklenmelidir. Parti bir
bütün olarak bu yüksek bilinci temsil
edebilir ve etmelidir de. Aksi halde
iþçileri yönlendirmek yerine onlar
tarafýndan sürüklenecektir.
Dolayýsýyla, parti Marksizmi tam
anlamýyla özümsemelidir."
Parti ve onun fikirleri gündelik
gerçeklerden ayrýlamaz: "Modern
teori (Marksizm) kitlelerin istekleriyle
zýt olamaz. Ýkisi arasýnda akýþ saðlanmalýdýr."
Chris Bambery
Muhip Tezcan çevirdi
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KitaplýK
Söyleyene deðil,
söyletene bak
Stalinizmi, sosyalizmin pürü pak temsilcisi olarak
görenlerin, Ergenekon'un cephane gömüsü sahibi
zengin bir iç savaþ örgütü olduðu ayyuka çýkmýþ
olmasýna raðmen derin devleti küçümsemeye ve
sulandýrmaya çalýþmasý anlaþýlýr bir durum.
Stalinizmde, sosyalizme dair ip ucu bulanlarýn,
stalinist uygulamalarý gerçekleþmiþ sosyalizmin
zorunlu adýmlarý olarak görenlerin, Yalçýn Küçük'ü,
"solcu aydýn" olarak deðerlendirmelerine de þaþmamalý.
Ne de olsa stalinizm, su katýlmamýþ milliyetçilik
demektir. Rusya'da 1920'lerin ortalarýndan itibaren
iþçi sýnýfýnýn Ekim devrimi ile elde ettiði tüm
kazanýmlarýný gasp eden bürokrasinin siyasi lideri
olarak Stalin, ayný zamanda heykeli dikilesi bir
derin devlet kurma uzmanýydý. Stalin, bir yandan
da bürokrasiye ihtiyacý olan bir ideolojiyi, "Tek
ülkede sosyalizm" ideolojisini kazandýrdý. Rusya'da
tek ülkede sosyalizm ideolojisi, Türkiye'de kemalizmin altý ok ideolojisine benzer. Egemen sýnýflara,
sanayileþme, kalkýnma ve emek gücünün yaygýn
sömürüsü için gerekli olan politik hedeflerin
çerçevesini belirler. Rusya'da bürokrasinin üzerinde
yükseldiði gerilik, kýtlýk, ekonomik çöküntü içinden
bürokrasinin egemen olduðu devlet kapitalisti
toplumsal örgütlenmenin garanti altýna alýnmasýnýn
tek yolu, Rus iþçilerinin dünya devrimi özleminin
sona erdirilmesiydi. Rusya'nýn dünyadaki devrimci
dalgalanmalardan uzak durmasý, bürokrasinin ayrýcalýklarýný korumasýnýn biricik yolu olarak öne çýktý.
Týpký Kemalizm gibi bir sermaye sýnýfý ideolojisi
olan stalinizm de dünya ekonomisinin basýncýna
direnmek için devlet kapitalisti sermaye birikim
rejimine sarýlýrken, ceberut bir devlet aygýtýna ve
ceberut bir Rus milliyetçiliðine sarýldý.
Ýngiliz Marksist Chris Harman'ýn vurguladýðý gibi,
1917 devrimlerinden önce uluslarýn hapishanesi
olarak adlandýrýlan Rusya, 1930'lu yýllarda yeniden
ve daha da vahþi koþullarda uluslarýn hapishanesine
dönüþtü. Stalinist bürokrasi, Rus olmayan halklarý
sistematik bir biçimde Ruslaþtýrdý. 1930'larýn sonuna
gelindiðinde Kuzey Kafkasya'da görev yapan 1310
resmi görevlinin sadece 17'si yerel milliyettendi.
Stalinist bürokrasi bazý uluslarý fiziki olarak imha
etti, bazýlarýný ise binlerce kilometre uzaklara
sürdü.1920'lerin sonlarýndan itibaren Rusça dýþýndaki dillerin kullanýmý yasaklandý. 1980'lere
gelindiðinde Ruslar tüm SSCB'de nüfusun yarýsýndan az olduklarý halde, 18 milyon parti üyesinin
yüzde 59.7'sini oluþturuyorlardý. Bebek ölüm oranlarýndan yaþam standartlarýna kadar, diðer uluslar
Rusya'nýn çok gerisindeydiler.
Stalinist bürokrasi dünya kapitalizmiyle silahlanma alanýnda giriþtiði rekabeti kazanmak ve batýnýn
yüzlerce yýl süren sanayileþme hamlesini birkaç on
yýlda tamamlamak için Rusya'da emekçi sýnýflara,
kadýnlara, diðer uluslara, azýnlýklara, tüm özgürlüklere eþi benzeri görülmemiþ ölçüde büyük bir þiddetle saldýrdý. Milyonlarca insaný öldürdü. Yahudi
düþmanlýðýný en az Naziler kadar genel geçer bir
önyargý olarak kullandý, yaygýnlaþmasýna hizmet
etti. 1930'lar boyunca Ýspanya'dan, Almanya ve
Fransa'ya kadar devrimci kitle hareketlerine ihanet
etti.
Naziler dahil, becerebildiði her ülkede, burjuva
sýnýflarýyla uzlaþtý.
Moskova duruþmalarýnda 1930'lar boyunca, Ekim
devriminin mirasýný taþýmaya çalýþan tüm devrimcileri idam etti.
Bütün bunlarý baþarmak için stalinizmin hem
"derin" ve gizlisinden hem de açýðýndan çok güçlü
bir devlet aygýtýna ihtiyacý vardý.
Bu devlet aygýtýnda, kendisine Marksist adýný
verdikçe marksizmi aþaðýlayan bu bürokratik baský
örgütlenmesinde sosyalizmi, Stalin'in þahsýnda "son
Bolþevik"i görenler, göremedikleri yerde, arayýp,
tarayýp icat edenler Yalçýn Küçük'e solcu aydýn da
derler, Ergenekon'a ABD oyunu da.
Þenol Karakaþ
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"Ýþçi çalýþmadýðý zaman kendini
mutlu ve huzurlu hisseder"
"Kapitalistin iþçi üzerindeki egemenliði, nesnenin insan
üzerindeki, ya da ölü emeðin canlý emek ya da ürünün
üretici üzerindeki egemenliðidir. Çünkü, iþçi üzerinde
egemenliðin araçlarý haline gelen metalar, gerçekte üretim sürecin ürünleridir. Bu, iþçinin kendi toplumsal
emeðine yabancýlaþma sürecidir."
Marks 1844 Felsefi ve Ekonomik
Elyazmalarý'ný 26 yaþýnda yazdý .
Bütünlük bir kitap deðildi. 1844 yýlý Nisan
ve Aðustos aylarý arasýnda Paris'te
yazýlmýþ bir dizi nottan oluþuyordu.
Kapitalizmin ilk devrimci eleþtirisi ile
Alman idealist felsefesiyle Hegel þahsýnda hesaplaþma bu notlarý Marks'a
aldýrdý.
Bir yýl sonra yazacaðý fakat yayýncý bulamayacaðý Alman Ýdeolojisi gibi 1844
Elyazmalarý uzun yýllar boyunca bilinmedi. Lenin, Rosa Luksemburg, Troçki gibi
bir çok marksist, genç Marks'ýn notlarýný
okuyamadý. Ancak 1932'de Sovyetler
Birliði yönetiminin uygun gördüðü
araþtýrmacýlara okutuldu. 1950'den sonra
dünyanýn bir çok yerinde basýldý. El yazmalarýndaki fikirler antikapitalist hareketi
derinden etkiledi. 1844 Elyazmalarý’nda
ne vardý? Stalinist bürokrasi neden uzun
yýllar boyunca notlarý hasýr altý etmiþti?
Karl Marx 20'li yaþlarýn baþýnda bir sol
liberaldi. Alman idealizmin büyük filozofu
Hegel'in görüþlerini sol kanatta savunuyordu. Toplumun adaletsiz yapýsýnýn kaynaklarýný araþtýrmaya baþladý. Tarih nasýl
geliþiyordu? Dünyaya yön veren
düþünceler miydi? Ýdeoloji neydi ve
dünyayý nasýl kavramamamýzý saðlýyordu? Ýnsanlarýn mutsuz eden ve kölece
çalýþtýran bu sistemin altýnda hangi
ekonomik güdüler yatýyordu? Hegel ve

Karl Marks'ýn 26 yaþýnda tuttuðu bu not 1950'lere kadar
dünya sosyalistlerinden ve iþçilerinden saklandý.
Rusya'da stalinist bürokrasi Batý'nýn geçtiði 200 yýlý 20
yýlda geçecek bir sanayileþme istiyordu.
Genç Marks’ýn 1844 Elyazmalarý’ný Volkan Akyýldýrým
anlatýyor.

Feurbach baþta olmak üzere çaðýnýn önde
gelen düþünürlerini okudu, notlar aldý.
1844 Elyazmalarý uzun sürmüþ bir okuma
ve tartýþma sürecinin ürünüdür.
Elyazmalarý’nda Marks, parayý ve özel
mülkiyeti sorgular. Tarihsel olmayan,
bütün insanlar için ayný olan bir insan
doðasý var mýdýr sorusunu araþtýrýr. Ayný
yýl genç Engels Ýngiltere'de iþçi sýnýfýnýn
yaþamýný, çalýþma koþullarýný ve mücadelesini araþtýrmaktadýr. 1844'te Avrupa
çapýnda büyük bir grev hareketi gerçekleþmiþtir. Bir önceki yüzyýlda gerçekleþen
burjuva devrimleri emekçi sýnýflarýn

SÝNEMA - DVD
Özcan Alper'in ilk uzun metrajlý filmi vizyonda

Dönülemeyen hayatýn "Sonbahar"ý

Yusuf 30'lu yaþlarda cezaevinden
saðlýk sebepleriyle erken çýkmýþ,
ölmek üzere büyüdüðü Hemþin'e
annesinin yanýna dönmüþ anlatacak
fazla bir þeyi kalmamýþ biridir.
Sadece az kalan zamanýný yaþayýp
yaþamakta tereddüt etmektedir.
Þansýný denemeye, tekrar son defa
yaylaya çýkmaya, küçük bir çocuða
matematik öðretmeye, aþýk olmaya
falan karar verir. Kazandýðý çok
sayýda ödülle adýndan söz ettiren
Sonbahar böyle bir hikâyeden yola
çýkýyor. Bir de tabii 2000 yýlýnda F
tipine karþý katýldýðý açlýk grevi ve
peþi sýra gelen Hayata Dönüþ
Operasyonu var.
Bir filmde geçmiþe dayalý bir
görüntünün ara ara karþýmýza çýkmasý genelde filmin iþleyiþi için bir
sebep sonuç iliþkisi kurulmasýna
yarar. Sonbahar bunu ikili olarak
gerçekleþtirdiði için baþarýlý bir
film. Filmin ilk üç beþ dakikasý
içinde Yusuf'un açlýk grevi yüzünden ölüme gittiðini biliyoruz, bu
iþleyiþin mekanik yaný. Ancak ikinci
iþleyiþ bundan biraz daha karmaþýk, bunun ayný zamanda
toplumsal çöküþün imgesel
anahtarý olmasý. Adý üzerinde

Hayata Dönüþ Operasyonunun
Yusuf'u hayata döndüremediði gibi
Hemþin'i bile bir ölüm kasabasýna
çevirmiþtir. Bunun yan temasý
cebimizde duruyor, daðýlmýþ
Rusya'yla kaybolan bir sosyalizm
hayali.
F tipi ve açlýk grevi ya da ölüm
oruçlarýyla ilgili filmde detaylar
yok. Sadece bitmeyen bir hesaplaþma. Gecenin ortasýnda karþýmýza
dikilen, unutulmaya direnen bir
hayalet. Toplumsal hafýzamýzýn
zayýflýðýndan yakýnan anlayýþa
sadece bir küçük cevap baþka bir
filmin repliðinden geliyor: "Hiç
kimse bana unutmayý öðretemez."

yaþam koþullarýný deðiþtirmemiþtir.
1844'te iþçiler ilk kez kendi devrimleri
için baðýmsýz hareketlere bu yüzden
giriþir. Komünizm ve eþitlikçi özgür bir
toplum fikrini savunan siyasi akýmlar
belirginleþir. 1844 El yazmalarý devrimci
sýnýfýn tarihsel bakýþýnýn ilk satýrlarýdýr.
Genç Marx, kapitalist toplumun ücretli
emeðin köleleþtirilmesi üzerinden yükseldiðini kavramýþtýr. Topraklarýnda
sökülüp þehirlere doldurulan, modern
fabrika sistemine hapsedilen iþçiler kendi
ürettiklerine yabancýlaþmýþlardý. Mülksüz
olduklarý gibi yaptýklarý iþ üzerinde hiç bir
denetimleri yoktur. Üretimin tümünün
bilgisine sahip olmadýklarý gibi ürettikleri
ürünler onlarý belirliyordu. Her gün fabrikada ecel terleri dökerek çalýþan iþçinin
emeðinin bir bölümüne kapitalist tarafýndan el konmuþtur. Karl Marks insanlýk
tarihine en büyük katkýsý olan artý-deðer
artýk keþfedilmiþtir.
1844 Elyazmalarý’nýn çarpýcý satýrlarý
yabancýlaþmaya ayrýlýr. Marks'a göre
komünist toplum, özel mülkiyete son
vererek yabancýlaþmayý da sonlandýracaktýr. Ücretli emek yerini tüm insanlar
için yaratýcý faaliyette bulunan özgür
emeðe býrakmalýdýr. Genç Marks'ýn
sosyalist düþüncesi insanlarýn sýnýrsýz
özgürlüðüne dayanýyordu. 1844
Elyazmalarý tam da bu nedenle uzun
zaman hasýr altý edildi. Çünkü Stalinist
Rusya'da ücretli emek ve artý-deðer
sömürüsü hýzla sürüyordu. Büyük kitleler
yabancýlaþmýþ, makinalarýn basit birer
uzantýsý haline gelmiþlerdi. Stalinist
bürokrasi için Marks'ýn yabancýlaþma
kuramýný açýklamak, kendi iktidarýný
devirme çaðrýsý yapmak anlamýna geliyordu. Belgeler bu yüzden dünya
komünist hareketinden saklandý. Ancak
1991'de tüm Doðu Bloku'nda iþçiler
tarafýndan yýkýlan stalinizm, 1844
Elyazmalarý'nýn devrimci ruhunu asla
silemeyecekti. 1999 Kasým'ýnda ABD'nin
Seattle kentinde Dünya Ticaret Örgütü
toplantýsýný basan göstericiler "Kar deðil
insan" sloganýný atýyordu. Kâr için
madenlerde, tekstil atölyelerinde ölesiye
çalýþtýrýlanlarýn sesi küresel kapitalizme
meydan okuyacaktý. Bir çok aþaðýdan
küreselleþme yanlýsýnýn argümanlarý genç
Marks'ýnkilerle çakýþýyordu. Türkçe'de iki
adet 1844 Elyazmalarý baskýsý var. Ýlki Sol
Yayýnlarý'ýnýnki, gerçekten berbat bir
çeviri. Ýletiþim Yayýnlarý tarafýndan yayýmlanan Murat Belge çevirisini okumanýzý
tavsiye ederim.

sayý: 347 z sosyalist iþçi z
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Ýklim deðiþikliði felaket tellallýðý mý?
Edward Said, 14 Aralýk 2001 tarihinde London Reviw of Books'a
verdiði röportajda "kendim de dahil
olmak üzere birkaç kiþi Oslo'daki
Filistin teslimiyetinden bugüne neler
olup bittiðini yazmaya çalýþtýk, fakat
ana-akým medya ve hükümetler,
hatta aldatmacaya katkýda bulunan
Dünya Bankasý ve özel vakýflar, benzeri kuruluþlarýn maddi desteði ile
dolaþýma sokulan durum raporlarý ve
tavsiyeler yanýnda sesimiz üzücü bir
þekilde cýlýz kaldý, çoðu durumda da
söylediklerimiz felaket telalýðý olarak
addedildi" diyor. 1948'den beri iþgal
edilen Filistin topraklarýnda yeni bir
katliam yaþanýyor. Tam bunlarýn
olduðu dönemde Avrupa Birliði yeni
dönem baþkanlýðýný yapan Çek
Cumhuriyeti'nin Cumhurbaþkaný
Vaclav Klaus'un Financial Times'da
çýkan yazýsýnda küresel ýsýnmaya
iliþkin sözleri "Küresel iklim temelde
deðiþmiyor, ancak küresel ýsýnma
konusunda yaygaracýlar, siyasetçileri
(ve bazý sýradan insanlarý) bir
kýyamet gününün yaklaþmakta
olduðuna ikna ederek, bu yanlýþ
varsayým üzerinden özgürlüklerimizi
dizginlemeye ve refahýmýzý düþürmeye çalýþýyor." diyor.
Filistin ve iklim deðiþikliði, iki konuda da milyonlarca sýradan insan birilerinin hoþlarýna gitmese de felaket
tellallýðý yapmaya devam edecek.
Sesimizin de cýlýz kalmamasý için
daha radikal, daha kitlesel, yoksulluðu da tarih yapacak bir iklim
hareketine ihtiyacýmýz var. Bilim
insanlarý deðiþen iklim koþullarý
üzerine her gün yeni verileri raporluyorlar. Ýnsanlýðý ve gezegendeki
tüm canlý yaþamýný tehdit edecek ani
iklim deðiþikliðinin yaþanmasýna çok
ama çok az zaman kaldý. Bahsedilen
süreler cidden kýsa 10 ila 30 yýl. Bu
süre içinde atmosfere salýnan karbondioksit oranlarýnýn radikal olarak
düþürülmesi gerekiyor. Radikal
olarak belirtilen oranlar ise bireylerin
kendi duyarlýlýklarý ile ( elektrikli ev
aletlerinin fiþlerinin çekilmesi, bisiklete binmeyi, uçaða binmemeyi tercih etmek, enerji tasarruflu aletler
kullanmak gibi) yapacaklarý tasarruflarýn çok ötesinde olmasý gerektiðini
söylüyor. Ýklim felaketi küresel çapta
yaþanmakta, sorunun oluþmasýna
asýl neden olanlar ise, 200 yýldýr karbon ekonomisi üzerine kurulu olan
kapitalist ülkeler. Ýklim deðiþikliðinin

durdurulmasýna yönelik atýlacak her
adýmda karþýmýza dev karbon (
petrol, kömür, otomotiv) þirketleri ve
bunlarýn sözcüleri olan hükümetler
çýkýyor. Çok uzun süre uluslararasý
anlaþmalarýn güdük kalmasý için
ellerinden gelen çabayý gösterdiler.
Ýklim deðiþikliði vardýr yoktur tartýþmasý yapýlabilmesi için anormal paralar harcadýlar. Temiz suyu, elektriði,
doðru düzgün barýnma koþullarý
olmayan dünya nüfusunun büyük
çoðunluðunun yaþadýðý azgeliþmiþ
ülkelerine de ayný yükümlülükler
altýna girmelerini þart koþtular. Ciddi
tedbirler alamayýz, yenilenebilir
enerji kaynaklarý çok maliyetli
yatýrým yapamayýz dediler. Ulusal
ekonomilerimizin varlýðý rekabete
dayalý, ancak rekabet koþullarýnýn
izin verdiði oranlarda karbon
ekonomisinden, temiz enerjiye geçiþ
yapabiliriz dediler. Ülkelerinde
yaþayan insanlarýn yaþam haklarý için
deðil, þirketlerin karlarý için pazarlýk
yapmaya soyundular. Yenilenebilir
enerjilere geçiþ, binalarýn izole
edilmesi, otomobil kullanýmýnýn sýnýrlanmasý, yaygýn, ucuz, konforlu, raylý
toplu taþýma sistemlerinin hayata
geçirilmesi için gerekli olan kamu
harcamalarý ve yasal düzenlemeleri
yapamayýz yeni liberal politikalarýmýz
buna izin vermez dediler. Son otuz
yýldýr þirketlerin karlarýný arttýrmaya
yönelik "Özel iyidir, kamu kötüdür.
Kâr insan ihtiyaçlarýndan önemlidir"
fikrinin iklim gibi havadan sudan bir
konu ile yýkýlmasý en çok korktuklarý
þey aslýnda.
Bütün bu veriler aslýnda sorunu
kimin, nasýl çözmesi gerektiði
konusunda iklim aktivistlerine belli
bir harita sunmakta. Baþarmamýz
gereken þey çok büyük, ama sorunu
çözmek istiyorsak pek fazla
seçeneðimizde yok.
Ýklim deðiþikliðinin durdurulmasý
için alýnacak tedbirler þirketlerin kar
etmesine dayalý pazar ekonomisi
içinde hayata geçirilemez.
Yenilenebilir enerji kaynaklarýndan
enerji elde edilmesine yönelik
teknolojilerin uygulanmasý için
büyük kamu yatýrýmlarýna ve yasal
düzenlemelere ihtiyacýmýz var.
Þirketler ancak karlarýný hesaplayarak bu yatýrýmlarý yapmak isteyeceklerdir. Oysa hükümetler kar
etmek zorunda deðillerdir.
Hükümetler vatandaþlarýnýn daha iyi

yaþam sürmeleri için faaliyet
sürdürmeleri gerekir. Binalarýn izolasyonunun yapýlmasý, güneþ panellerinin, rüzgar tribünlerinin, toplu
taþýma için raylarýn inþa edilmesi
yeni iþ ve ücret anlamýna geleceði
içinde fedakarlýk yapmadan hatta
milyonlarca insanýn yaþam seviyesini
yükselterek bu sorun çözülebilir.
O zaman ilk talebimiz hükümetlerden olacak ve yeni-liberal politikalarýn uygulayýcýlarý deðil, milyonlarca yoksulun çýkarýný savunun diyebiliriz. Bu talebi tek bir ülkede
savunmak, hayata geçirmek sorunu
tamamýyla ortadan kaldýrmayacak.
Tüm insanlarýn adil, eþit bir ortamda
yaþabilmesi içinde iklim deðiþikliðine
uluslararasý bir çözüm bulmak
gerekiyor. Kimi ülkeler güneþ, kimi
ülkeler rüzgar enerjisi, kimi ülkeler
ise teknoloji ve ekonomi açýsýndan
daha zenginler. Ýnsanlýðýn enerji
ihtiyacýný temiz enerji kaynaklarýndan saðlayarak sürdürebilmeleri
içinde bu kaynaklarýn paylaþýlmasý,
birbirini destekler sistemler kurulmasý gerekiyor. Bu Hindistan'daki
milyonlarca yoksul insanýn iklim
deðiþikliðine katkýda bulunmadan,
temiz suya ulaþmasýna, elektrik kul-

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.

Türkiye bir türlü durulmuyor. Doðrusu, her yaný
kokuþmuþ, her taþýn altýndan irili ufaklý çetelerin
fýrladýðý, cephaneliklerin ortaya çýktýðý bir
Türkiye’nin kolay kolay durulmasý da beklenemez
elbette. Hangi gerekçeyle olursa olsun, hangi
gücün ittirmesi ile baþlarsa baþlasýn; önümüzde,
yýllarca gözlerimizle gördüðümüz, þiddetini ve
acýsýný çok yakýnýmýzda hissettiðimiz ama “bir þey
yapamadýðýmýz” çetelere karþý sürdürülen bir
mücadele var. Yýllar öncesinde ‘Susurluk kazasý’
ile ortaya serilen üstü örtülmüþ “çete devlet”
yapýlanmasýnýn “Ergenekon Terör Örgütü
(ETÖ)”ne dönüþmüþ yapýsý,cephaneleri ile birlikte
gözler önüne seriliyor. Direnen, konumlarýný kaybetmek istemeyen devlete nüfuz etmiþ yapýya
karþýn, anlaþýlan o ki, mücadele sürecek, çözülme
devam da edecek. Mücadelenin yarý yolda
kesilmemesi, duraksamamasý ya da sonuna dek
sürdürülmesi için tüm ‘demokrasi güçleri’nin
basýncýna ihtiyaç var elbette.

Nuran Yüce

10 Ocak ‘ta Ýstanbul Taksim’de ýslýklar, düdükler, sloganlarla bin savaþ karþýtý ses çýkardý. Galatasaray’da
Küresel BAK’ýn çaðrýsýyla buluþan baþý açýk baþý örtülü kadýnlar, gençler, yaþlýlar Filistin ve Barýþ bayraklarýy la Taksim’e yürüyüþe geçti. Ýstiklal Caddesi boyunca yüzlerce kiþinin alkýþ ve ýslýklarla destek verdiði
yürüyüþ Taksim Meydaný’nda gerçekleþtirilen bir basýn açýklamasýyla sona erdi. Küresel BAK adýna konuþan
Zeynep Tanbay, herkesi Filsitinle dayanýþmaya ve hükümeti Ýsraill’e olan anlaþmalarý iptal etmeye çaðýrdý.

YAÞAM SAVUNUSU
Toslanacak duvar...

lanabilmesine, özetle yoksul
kalmalarýna neden olacak çözümler
dýþýnda yaþamalarýna olanak tanýyacak. Öyleyse baþka bir ihtiyacýmýz
uluslararasý, adil, yaptýrýmlarý olan
etkili bir sözleþme. 2009'da Aralýk
ayýnda yapýlacak Kopenhag
görüþmelerinde masaya oturanlar bu
sefer þirketler ve onlarýn sözcüleri
olmayacak. "Kar deðil, insan" diyen
uluslararasý bir hareket olacak.
Hükümetleri iklim deðiþikliði
konusunda yasal düzenlemeler yapmaya, paralar harcatmaya, uluslararasý sözleþmeleri imzalamaya
zorlayacak olan ise uluslararasý kitlesel bir harekettir.
Soruna uygun radikal, sosyal
çözümler ile halledilebilir. Bu ise
kolay olmayacak. Yenilenebilir
ekonomiye geçiþ, sosyal devletin
kazanýlmasýndan daha büyük
deðiþimleri gerekli kýlmakta. Ýnsanlýðý ve gezegeni kurtarmak için her
þeyi deðiþtirmeye hazýr kitlesel küresel hareket olmadan gerçekleþmez.
Ama devrimler de insanlar her þeyi
deðiþtirmeye karar verdikleri için
baþlamýyor.

Þurasý artýk çok açýk. ETÖ, toplumda infial
uyandýracak terör eylemleri yaparak, askeri darbeye zemin hazýrlamak istiyordu. Kýsýtlý da olsa
mevcut haliyle yürürlükte olan tüm demokratik
haklarý yurttaþlarýn, toplumun elinden almaya
zemin hazýrlama çalýþmasý yürütüyordu.
Ergenekon Terör Örgütü (ETÖ)'nün, planlarý artýk
havalarda uçuþan, adeta “geliyorum” diye
baðýran “aðýr çekim darbe”ye yol açma çabasýný
kavrayamamak için; en hafifinden ve en
masumundan, gözlerimizin tümden kapalý, vicdanlarýmýzýn da köreltilmiþ olmasý gerekiyor.
***
Ergenekon Terör Örgütü gibi yapýlanmalarýn,
örgütlenmelerin bir kitle tabanýna ihtiyacý var
elbette. Almanya’da Hitler öncesi, Mussolini
Ýtalyasý’nda olduðu gibi... “Bu ‘kitle tabanýný’ kimler ve hangi hareketler oluþturuyor” sorusunun
çok sayýda örneðini gündelik yaþamýmýzda
görmek olasý. Bunlardan biri ve çok somut olaný
geçtiðimiz hafta Eskiþehir’de gerçekleþti.
“Sýradan faþizm, iþte bu!” dedirtecek cinsten.
Gerekçeleri neydi? Çok basit. Ýsrail devlet

aygýtýnýn ve baðlaþýklarýnýn, Filistinlilere
saldýrýsýnýn suçunu, sýradan Ýsrailli yurttaþa ya da
tümden Yahudilere mal etmek. Ona ilaveten de,
1915’de Anadolu’da yaþayan Ermenilere yaþatýlan
“Büyük Felaket”e karþý yurttaþtan yurttaþa “özür
dileme” köprüsü oluþturanlara, dolayýsý ile de
Ermenilere kýzmak....
***
Radikal gazetesinin duyurduðu ve yayýnladýðý
fotoðrafla da belgelediði vahim tablo þuydu:
Eskiþehir'deki Osmangazi Kültür Dernekleri
Federasyonu Genel Baþkaný Niyazi Çapa, Filistin'e
saldýran Ýsrail ile Ermenilerden ‘özür dileme’ kampanyasýna giriþenleri kýnadýklarýný açýkladýðý
basýn toplantýsý ve ellerinde taþýdýklarý “Bu kapýdan Yahudiler ve Ermeniler giremez, köpeklere
giriþ serbesttir” yazýlý pankartlarý...
Ýþte bu. ‘Sýradan faþizm’ bundan baþka bir þey
deðil ki. Olayýn duyarlý yurttaþlarca tepkiyle
karþýlanmasý ve suç duyurularýnda bulunmalarýndan sonra yapýlan savunma, daha ilginç:
“...Ermeni rock grubu ‘System of A Down’ da
“Türkler ve köpekler giremez” demiþmiþ, öyle
afiþ bastýrmýþmýþ...”
‘Sýradan faþizmin’, ülkesi ve milliyeti olmaz. Her
nerede olursa olsun, kim yaparsa yapsýn sonuç
ve amaç ayný.
12 Ocak 2009 günü Ýstanbul (Sultanahmet)
Adliyesi’nde yaptýðýmýz “suç duyurusu”nda, hak
savunucusu Avukat Eren Keskin’in açýklamasýnda
ifadesini bulan da, tam bu idi: “Bu eylemi yapan

kiþiler, Ermeni ve Yahudi vatandaþlarýmýza karþý
ýrkçýlýk suçunu iþlemiþlerdir. Söz konusu kiþiler,
bu suçun yanýnda ‘insan türünün’, diðer ‘canlý
türlerine’ karþý aþaðýlayýcý bakýþýný da sergileyerek aslýnda "türcülük" de yapmýþlardýr. Ama,
bugün, burada esas itibariyle suç duyurumuza
konu teþkil edecek tutum "ýrkçýlýk" olacaktýr.
Türkiye Cumhuriyeti devletinin altýnda imzasý
bulunan Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi'nin 14.
maddesi ve Türk Ceza yasasý’nýn 216. maddesi
uyarýnca söz konusu eylemi gerçekleþtirenlerin
cezalandýrýlmasý...”
***
Sürekli vurguluyorum ama, adeta bir turnusol
iþlevi gören ve çok açýkça somutlanan bu olay
vesilesiyle þunu bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Aslýnda ‘ýrkçýlýðýn’ da, ‘cinsiyet ayrýmcýlýðýnýn’ da, ‘homofobik’ tutumlarýn da
kökeninde gizli, açýk “türcülük” yatar.
Ýnsan türünün, diðer canlý türlerine karþý
küçümseyici, aþaðýlayýcý, ben merkezci olarak
geliþtirdiði “türcülük” tutumundan kurtulamayanlarýn toslayacaðý duvar da budur...
“Þu ýrktan, bu ýrktan olanlar giremez, köpekler
girer” demenin altýnda yatan da budur!..
Yalçýn Ergündoðan
yalcin.ergundogan@sesonline.net
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Silah üretimi
hýzla artýyor
Henüz 2008 raporlarý yayýnlanmadý, ama geçen yýl açýklanan
2007 silahlanma araþtýrmalarý
dünyada savaþ makinalarýnýn
hýzla çalýþtýðýný gösteriyor.
Stockholm Uluslar arasý barýþ
araþtýrmalarý Enstitüsü'nün
(Sipri) raporuna göre dünyada
silahlanmaya harcanan pay
artarak 1 trilyon 339 milyara
dolara çýkmýþtý. Bu bir önceki
yýla göre yüzde 6'lýk bir artýþ
anlamýna geliyordu.
Rapora göre son on yýlda askeri
harcamalardaki artýþ yüzde 45.
Bu ayný zamanda dünyadaki
üretimin yüzde 2,5'nun silahlanmaya gittiðini ve kiþi baþýna
düþen askeri harcamanýn 202
dolar olduðunu göstermekte...
2007, ABD'nin Ýkinci Dünya
Savaþý'ndan bu yana silahlanmaya en fazla para harcadýðý yýl
olarak kayýtlara geçti.
Washington'ýn 2007'deki 547 milyar dolarlýk silahlanma bütçesi,
ikinci sýrada bulunan
ingiltere'nin neredeyse 10 katý.
ABD'yi, Ýngiltere, Çin, Fransa ve
Japonya izliyor.
Silahlanma yarýþýnda, son 10
yýlda harcamalarýný yüzde 162
arttýran eski Doðu Avrupa
ülkeleri baþý çekiyor. Doðu
Avrupa ülkelerinin geçen yýlki
harcamalarý 2006'ya göre yüzde
15 artýþ gösterdi. Askeri harcamalarýn on yýlda yüzde 86 artýþ

Türkiye ilk 10'da
Türkiye silah yarýþýnda ilk 10
ülke arasýnda yer alýyor.
Uluslararasý Barýþ Anlaþmalarý
Enstitüsü"nün hazýrladýðý göre
Türkiye silah yarýþýnda ilk 10 ülke
arasýnda yer alýyor. Türkiye
askeri harcamalarýný bütçedeki
sosyal alanlara göre hýzla artýrýyor. Rapor silahlanma yarýþýna
giren ülkelerin savaþta olduðunu
gösteriyor. Türkiye Kürtlere karþý
25 yýldýr savaþýyor. Kürt sorununun demokratik çözümü
Ýsrail'den alýnan Heronlara da
ihtiyacýn kalmamasý anlamýna
gelecek.

Dünyadaki
silahlarýn üçte
ikisi sivillerde!
z Dünya'da her gün 1000 kiþi
ateþli silahlarla ölüyor, 3000
kiþi yaralanýyor.
z Bu sayýnýn 250'si savaþlarda
ölümlerden oluþurken 750 kiþi
ise ateþli silahlarla meydana
gelen cinayet, intihar, kaza gibi
nedenlerle hayatlarýný kaybediyorlar.
z Dünya'da 875 milyon silah
kullanýmda bulunuyor. Bu
silahlarýn %74'ü sivillerin
elindedir. Diðer %22,9'u devletlerin silahlý kuvvetlerinin, %3'ü
polisin sahipliðinde bulunuyor.
Bireysel silahlanma devletlerinkinden daha fazla!
z Her yýl dünyada yaklaþýk 8
milyon yeni hafif silah üretiliyor.
z Diðer araçlarla yapýlan
saldýrýlarla karþýlaþtýrýldýðýnda,
ateþli silahlarla gerçekleþtirilen
bir saldýrýnýn ölümcül
sonuçlara yol açma olasýlýðý 12
kat daha yüksektir.
z Türkiye’de son zamanlarda
bireysel silahlanmayý en fazla
savunan kim dersiniz? Evine
giren hýrsýzý tabancayla
öldüren ýrkçý CHP Milletvekili
Canan Arýtman.

ile týrmanýþta olduðu bir diðer
bölge de Kafkaslar, özellikle
Gürcistan, Ermenistan ve
Azerbaycan. Rusya'nýn 2007'deki
askeri harcamalarýnda artýþ ise
yüzde 13.
Silah fabrikalarý da silahlanma
yarýþýna paralel olarak geçen yýl
daha fazla silah üretmiþ. Silah
piyasasý da 100 büyük silah
üreticisinin tarafýndan kontrol
ediliyor. 315 milyar dolara
ulaþan silah üretiminin yüzde
63'nü, 41 Amerikan þirketi
pazara sürüyor. Amerikan silah
þirketlerinin silah satýþýndan
geliri ise 200 milyar dolar. 34 Batý
Avrupalý silah üreticisinin
pazardaki payý ise yüzde 29.
Ortadoðu'da ise on yýl içinde
askeri harcamalar da yüzde 62
artmýþ. 11 Eylül sonrasý dünyaya
dayatýlan ABD politikalarý,
emperyalizm ve savaþ 3. Dünya
Savaþý’nýn taþlarýný da þimdiden
örüyor.

Ortadoðu, dünyanýn en
büyük silah müþterisi
ABD, dünya silah üretimin en
büyük merkezi ise Ortadoðu'da
dünyanýn en büyük silah müþterisi. Irak'ta ABD iþgali sürerken,
Ýsrail Filistin'i yakýp yýkarken
Uluslararasý Stratejik Araþtýrmalar
Enstitüsü'nün 2007 verilerine
göre, Ortadoðu son on yýlda
dünyanýn en büyük silah müþterisi
konumuna geldi.
Ortadoðu dünyadaki silahlarýn
toplamýnýn yüzde 40'ýný alýyor.
ABD yüzde 50'lik pay ile dünya
silah üretimin yarýsýný elinde
bulunduruyor. ABD'yi Ýngiltere ve
Rusya takip ediyor.
Ortadoðu'da en çok silah alan
ülke ayný zamanda en büyük
petrol üreticisi olan Suudi
Arabistan. ABD'li þirketleri

2007'de bu ülkeye 169,5 milyon
dolarlýk silah sattý.
2007'de Birleþik Arap
Emirlikleri'nin ABD'den 6,4 milyar
dolar deðerinde F-116 tipi 80 savaþ
uçaðý satýn alacaðý açýklandý.
Mýsýr, Bahreyn, Ürdün ve Katar'ýn
da F-116 tipi 53 savaþ uçaðý satýn
alacaðý kaydediliyor. Kuveyt ise
ABD'den 2 milyar dolar deðerinde
16 adet Apaçi helikopteri satýn alacaðýný açýkladý. ABD'nin bu yýl
içinde 11 ülkeye 350 savaþ
helikopteri, Türkiye'ye iki
fýrkateyn ve Ýspanya'ya da bir
deniz altý vereceði söylendi.
Dünyanýn ikinci büyük silah
üreticisi Ýngiltere'nin ise silah sattýðý ülkeler arasýnda Ýsrail ve
Ürdün bulunuyor.

Silahlanma ve kapitalizm
arasýndaki iliþkiyi anlamak
için iyi bir broþür:

Sosyalist Ýþçi Yayýnlarý

