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ANTİKAPİTALİST

Bu slogan, 2001 y›l›nda
Cenova’da G8’lere karfl› düzenlenen
gösterilerde at›l›yordu. O gün
bugündür, dünyan›n de¤iflti¤ini,
mücadelenin koflullar›m›z›
de¤ifltirdi¤ini, maruz kald›¤›m›z
tüm IMF sald›r›lar›na, savafl ve
iflgal politikalar›na karfl› diren-
menin, daha da önemlisi bu
sald›r›lar› püskürtmenin olanakl›
oldu¤unu düflünenler bu slogandan
vazgeçmedi.

Bu slogandan vazgeçmedik.
Vazgeçmeyi de düflünmüyoruz.

Vazgeçmemiz için hiç bir neden
yok çünkü. 

2006 y›l›nda tüm dünyada ana
e¤ilim direniflten, mücadeleden, sol-
dan yanayd›.

Latin Amerika’da, tüm k›ta sola
do¤ru kocaman bir ad›m att›. Sol
partiler, ABD’nin arka bahçesinde
birer birer iktidara geliyor. Kal›c›
kazan›mlar, IMF’nin özellefltirme
politikalar›na karfl› yoksullar›n
lehine reformlar kazan›l›yor.

2006’da sadece Latin Amerika
kaynam›yordu. Avrupa’da da
büyük hareketler patlad›.
‹ngiltere’de 1.5 milyon iflçi greve
ç›kt›. Fransa’da önce ezilenlerin en
ezileni, d›fllananlar›n en d›fllanm›fl›
olan, egemenler taraf›ndan Frans›z
bile say›lmayan “göçmen”ler, polis
terörüne karfl› Paris’i alt üst ettiler.
Birkaç hafta sonra, ö¤rencilerin ve
genç iflçilerin haklar›na yönelik
sald›r›lara karfl› milyonlarca iflçinin
kat›ld›¤› grev hareketi ve gösteriler,
yasay› geri püskürttü.

Endonezya’dan, Latin Amerika’ya,
Fransa’dan Almanya ve ‹ngiltere’ye
kadar sol partiler ve yeni kurulan,
savafla ve neo liberal politikalara
karfl› kampanyalar›n üzerinde yük-
selen yeni sol partiler de çok önemli
kazan›mlar elde etti. ‹ngiltere’de
RESPECT, parlamentoya bir mil-
letvekili sokarken, Almanya’da
Yeni Sol Parti onlarca milletvek-
iliyle Almanya’daki s›n›f mücadelesi
dengelerini alt üst etti.

Bütün bu ad›mlar›n devam›, 2007
y›l›nda gelecek. Bundan kuflkulan-
mak için hiçbir neden yok.

2006 y›l›n›n en büyük politik
hadiselerinin bafl›nda ise 7
Kas›m’da ABD’de yaflanan Kongre
seçimlerinde, Bush’un partisinin
yenilmesi ve seçimden bir gün sonra
ABD’nin Afganistan ve Irak iflgal-
lerinin mimarlar›ndan Savunma
Bakan› Rumsfeld’in istifaya zorlan-
mas› geliyordu.

Rumsfeld gitti. Küresel savafl
karfl›t› hareket, y›llard›r sürdürdü¤ü
kampanyalar›n, savafl
politikalar›n›n, savafl yalanc›lar›n›n
peflini tek bir gün dahi b›rakma-
mas›n›n, savafl› kitlesel gösterilerle
her gün teflhir etmesinin sonuçlar›n›
almaya devam ediyor. ‹spanya’da
Bush’a destek veren Aznar, ‹talya’-
da sa¤c› Berlusconni seçimlerde
yenildiler. ‹ngiltere’de baflbakan
Tony Balir istifa edece¤ini aç›kla-
mak zorunda kald›. 

“Kuflaklar boyunca sürecek bir
savafla haz›r olun, küreselleflmeye
karfl› ç›kan teröristtir” diyen
Donald Rumsfeld’in istifa etmesiyle,
2006 y›l›nda süren baflka bir
hareketin, savafla karfl› direnen
Afganistan, Irak ve Lübnan
halk›n›n direncinin, ABD ve savafl
koalisyonunun dev askeri ayg›t›n›
durduran baflar›s›na tan›k olduk. 

Afganistan’da binlerce, Irak’ta yüz
binlerce insan öldürülmüfl olmas›na
ra¤men, ABD bu ülkelerde yaflayan
insanlar› teslim alamad›. 

Bush’un politikalar› iflas etti.
2006 y›l›nda biz de bofl durmad›k.

Küresel BAK’›n ABD’nin savafl›na
karfl› sürdürdü¤ü kampanyadayd›k.
Uluslararas› sempozyumlarda, 18
Mart küresel savafl karfl›t› eylemde,
Küresel Eylem Grubu’nun nükleer
santrallere karfl› 26 Nisan’da
Taksim’de düzenledi¤i insan zin-
cirinde, on binlerce gencin kat›ld›¤›,
eylemler yapt›¤›, flark›lar düzenle-
di¤i bar›flarock 2006’da, 20
A¤ustos ‹srail’in Lübnan iflgaline

karfl› düzenlene ‹stanbul mitinginde,
5 Eylül’de Türkiye’den askerlerin
“Bar›fl Gücü”nün parças› olarak
Lübnan’›n iflgaline ortak olmas›na
karfl› Ankara’da düzenlenen
protesto gösterisinde, çok say›da
büyük toplant›n›n yap›ld›¤›, ikinci
gününde savafl karfl›t› bir gösterinin
gerçekleflti¤i ve iki günde 3 bin
kiflinin kat›ld›¤› Türkiye Sosyal
Forumu’nda, iklim de¤iflikli¤ine
karfl› 4 Kas›m’da 48 ülkede birden
örgütlenen eylem a¤›n›n ‹stanbul’-
daki mitinginin örgütlenmesinde,
‹zmir’de Sa¤l›k Platformu’nu eylem-
ine coflkuyla destek veren Küresel
Eylem Grubu’nun kortejinde biz
vard›k, biz de vard›k.

Okullarda, mahallelerde
toplant›larda, sokaklarda standlar-
da ara vermeksizin kampanya yap-
maya devam ettik.

Kampanya yapmaya devam
edece¤iz.

‹steyenler umutsuz olmaya,
karamsar olmaya devam edebilir.

Biz umutluyuz, biz kazanaca¤›m›z›
biliyoruz, çünkü biz kazan›yoruz.

2007 y›l›nda 17 Mart’ta Irak
iflgaline karfl› gösteride, bar›flarock
2007’de, Küresel Eylem Grubu’nun
nükleer santrallere, Medikolar›n
gasp›na, G8 toplant›s›na, iklim
de¤iflikli¤ine karfl› mücadelede yine
biz olaca¤›z, yine biz de olaca¤›z.

Kitlesel, radikal yeni bir solu flekil-
lendirmek için, milliyetçilere, yurt-
severlere karfl›, küresel dayan›flmay›
güçlendirmek için, halklar›n
kardeflli¤i için yürümeye devam
edece¤iz.

Kald›r›mlar› de¤il, yollar› kul-
lanaca¤›z.

Dünyay› de¤ifltirece¤iz. Dünyay›
de¤ifltirmenin, özgürlü¤ün, büyük
ezilen ço¤unlu¤un özgürlü¤ünü
kendi mücadelesiyle
kazan›labilece¤ini bilerek
yürüyece¤iz.

Çünkü “Biz, anti, anti kapitalis-
tiz!”

Kald�r�mlar� değil yollar� kullanacağ�z

Şenol Karakaş
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Ne oldu bu sosyalist ülkelere?
Bir süre önce dünyada bir Do¤u

Bloku vard›. Sovyet Sosyalist
Cumhuriyetler Birli¤i, SSCB’nin
liderli¤indeki bu blok içindeki
ülkeler sosyalist ülkeler olarak
görülmekteydi. Sonra çok k›sa bir
sürede üst üste yaflanan olaylar
sonucunda Do¤u Bloku h›zla
çöktü. En son olarak 1991 y›l›nda
blo¤un liderli¤ini yapan SSCB’de
çöktü ve parçaland›.

Ne oldu bu sosyalist ülkelere?
Nas›l bu denli h›zla çöktüler? Bu
sorulara do¤ru cevaplar verileme-
di¤i sürece bugün yeni bir dünya
isteyen aktivistlerin önü çok
karanl›k olacakt›r. Yaflad›¤›m›z bir
dizi geliflmeyi kavramak mümkün
olmayacakt›r. Ne yaz›k ki
Türkiye’de solun çok büyük bir
k›sm› 1989-1991 y›llar› aras›nda
yaflanan geliflmeleri kavrayamad›¤›
için yenilgi havas›ndan ç›kabilmifl
de¤il. S›k s›k bugünkü güçsüzlük ve
da¤›n›kl›k 12 Eylül askeri
darbesinin a¤›r bask›s›na
dayand›r›lmaktad›r ama as›l neden
12 Eylül’ün bask›s› de¤il ondan
çok daha a¤›r sonuçlar› olan
“sosyalizmin çöküflü”dür.

Polonya ve Dayan�şma
sendikas�

‹lk geliflmeler SSCB’de, Rusya’da
yaflanmaya baflland›. Bu ülkede
Ruslar d›fl›ndaki halklar “özgür-
lük” talebi ile ayaklanmaya
bafllad›lar. Bu eylemlere milyonlar
kat›ld›.

Balt›k ülkelerinde ve Kafkasya’da
yaflanan bu geliflmelere daha sonra
yayg›n grevler eklendi. Özellikle
maden iflçilerinin grevi çarp›c› bir
biçimde gözlerin SSCB’ye dönme-
sine neden oldu.

Ard›ndan Polonya’da üst üste iki
genel grev yafland›. Genel grevleri
1980’lerin bafl›nda bir baflka grev
dalgas›n›n ürünü olarak do¤an ve
geliflen fakat daha sonra askeri
darbe ile bast›r›lan Dayan›flma
(Solidarnosc) sendikas› yönlendiriy-

ordu.
Dayan›flma k›sa zamanda 10

milyon Polonyal› iflçiyi örgütlemifl,
kukla devlet sendikas›n› etkisiz hale
getirmiflti. Dayan›flma
kuruluflundan 17 ay sonra General
Jaruselski’nin darbesi ile yasad›fl›
ilan edildi ve kapat›ld›. Yöneticileri
hapislere dolduruldu. Ama
Dayan›flma ölmedi.

Genel grevler o denli etkili oldu ki
sonunda Polonya hükümeti
Dayan›flma ile pazarl›k yapmak
zorunda kald›. Bu pazarl›¤›n
sonunda s›n›rl› özgürlükler alt›nda
seçimlere gidildi. Dayan›flma’n›n bu
seçimlerde sadece 160 aday göster-
mesine izin verildi. Dayan›flma 160
milletvekilli¤inin hepsini büyük
farklarla kazand›. Polonya’da ikti-
dardaki “sosyalist” hükümet
sars›ld›. Yeniden yap›lan seçimlerde
Dayan›flma çok büyük ço¤unluk
elde etti.

“Herkes Polonya’da ne oluyor”
diye sorarken bu kez
Macaristan’da beklenmedik olaylar
yaflanmaya bafllad›. ‹ktidar partisi
önce muhalefet partilerini
yasallaflt›rd› ard›ndan ismini
de¤ifltirdi ve sonrada Macaristan
Halk Cumhuriyeti’nin ismini
Macaristan Cumhuriyeti olarak
de¤ifltirdi. Bu ülkede de yap›lan
seçimlerde muhalefet kazand›.

Tiennanmen katliam�
Polonya ve Macarisyan’da

“sosyalizm” çat›rdarken Çin’de
bugünkü de¤iflimi bafllatan rejim
de¤iflikli¤i yaflan›yordu. Bunun bir
sonucu olarak Çinli ö¤renciler
özgürlükler geliyor diye düflünerek
baflkent Pekin’in en büyük meydan›
Tiennanmen’de oturma eylemine
bafllad›lar. Hükümet en baflta bu
eyleme sald›rmad›. Bunun üzerine
eylem giderek büyüdü. Daha çok
say›da ö¤renci meydana geldi.
Ard›ndan iflçiler fabrikalardan
ç›karak Tiennanmen’e geliyorlard›.
Meydan giderek demokrasi istemi-

nin merkezi haline geldi. Sonunda
hükümet iflçi ve ö¤rencilerin mey-
dan› terk etmelerini istedi. ‹flçi ve
ö¤renciler bu talebi reddedince
askeri birlikler meydana do¤ru yola
ç›kt›lar. ‹flçiler askerlerle konuflarak
sald›rmalar›n› engellediler. Askerler
ö¤rencilerin ve iflçilerin yan›na
geçti.

Bunun üzerine Pekin’den uzak
bölgelerden Pekin’e askeri birlikler
getirildi ve bu birlikler Tiennanmen
Meydan›’nda toplanan iflçi ve
ö¤rencilere sald›rd›lar. Büyük bir
katliam yafland› ve Çin’de
demokrasi mücadelesi durdu.
Tiennanmen Meydan› katliam›n›
Do¤u Almanya, Romanya, Küba ve
Nikaragua destekledi.

Tiennanmen Meydan› katliam›n›n
tart›flmalar› daha bitmeden
Rusya’da 250 bin madenci greve
ç›kt›. Ard›ndan Do¤u Almanya’da
gösteriler yaflanmaya baflland›.

Do¤u Almanya Do¤u Bloku
ülkelerinin incisiydi. En geliflkin, en
zengin en kültürlü Do¤u Bloku
ülkesi olarak gösterilmekteydi.
Bütün Do¤u Bloku ülkelerinde
rejim y›k›labilir ama Do¤u
Almanya’da asla deniyordu.

‹lk gösteriler ufakt›. Polis bu gös-
terileri fliddetle da¤›tt›. Bu defa
daha büyük kalabal›klar göz alt›na
al›nanlar›n serbest b›rak›lmas› için
gösteri yapt›. Polis gene sald›rd›.
Bu kez daha çok gösterici göz
alt›na al›nd›. Ard›ndan 10 binlerce
insan gösteri yapt›. Ertesi gün say›
yüzbinlere ulaflt›. Daha sonra ise
Do¤u Almanya’n›n hemen hemen
bütün kentlerinde gösteriler olmaya
bafllad›. Giderek büyüyen gösteril-
er.

Bu arada yüzbinlerce insan yürüy-
erek ne istediklerini anlatt›lar.
Yürüyerek Bat› Almanya’ya geçtil-
er. Bat› Almanya her gelene yard›m
ediyordu. Do¤u Almanya
sars›lmaya bafllad›. Sonunda Do¤u
Alman hükümeti parti genel
sekreteri Honecker’i devirdi. Ama

Doğan Tarkan
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ertesi gün kendisi de
devrildi.Gösteriler devam etti. Parti
Merkez Komitesi ve Politbürosu
devrildi. Do¤u Alman
vatandafllar›n›n özgürce bat›ya
geçmesine izin verildi. Berlin duvar›
çatlad›. Do¤u Almanya halk›n
mücadelesi ile Bat› ile birleflti.
Honecker ve partisi tarihin
çöplü¤üne, Polonyal›, Macar
yoldafllar›n›n yan›na düfltü.

Çavuşesku’nun kurşuna
dizilişi

S›ra kimde diye sorulurken
Bulgaristan’da Todor Jivkof devril-
di. Jivkof’u kendi partisinin merkez
komitesi düflürdü. Jivkof’un
düflürülmesinden sonra yap›lan ilk
Merkez Komitesi toplant›s›nda bu
adam›n yolsuzluklar› ele al›nd›.
Ülke Jivkof ailesinin soygunlar›
yüzünden iflas›n efli¤ine gelmiflti.
Merkez Komitesi birbirine girdi.
Muhalefet sokak gösterilerinin
aras›nda yasallaflt› ve sonunda
“sosyalizm” bu ülkede de çöktü.
Bulgaristan’da olaylar bitmeden
Çekoslavakya’da bafllad›.
Göstericiler sokaklar› doldurdu.
Genel grev ilan edildi.
Çekoslavakya’daki iktidar partisi
bütün yöneticileri ile birlikte devril-
di.

Bulgaristan’› Romanya izledi. En
dramatik geliflmeler bu ülkede
yafland›.

Genel Sekreter Çavuflesku baflkent
Bükreflte kendisini desteklemeleri
için büyük bir gösteri düzenledi.
Uzak bölgelerden Çavuflesku’yu
destekleyece¤i düflünülen iflçiler
Bükrefl’e getirildi. Tam Çavuflesku
konuflmaya bafllad›¤›nda meydanda
toplanan dev kalabal›k dalgalan-
maya bafllad›, insanlar Çavuflesku’-
nun balkonundan konufltu¤u
saraya do¤ru ilerlemeye bafllad›lar.
Çavuflesku flafl›rd›. Kalabal›k
saray›n bahçesine girmeye, binaya
do¤ru yürümeye bafllad›.
Çavuflesku ve kar›s› panik halinde
saray›n balkonuna inen bir
helikoptere binerek ayaklanan
halk›n elinden kaçt›.

Daha sonra bir taflra kasabas›nda
yakalanan Çavuflesku ve kar›s›
hemen orada kurulan bir askeri
mahkemeye ç›kar›larak kurfluna
dizildi.

Böylece Arnavutluk hariç bütün
Do¤u Avrupa rejimleri 2-3 ayl›k
bir süre içinde domino tafllar› gibi
ard› ard›na y›k›ld›lar. Hepsinin
ismi de¤iflti. Hepsinde iktidar parti-
leri çöktü. Yap›lan seçimleri yeni
kurulan partiler kazand›.

Arnavutluk’ta ise rejim yo¤un bir
iflçi ayaklanmas›n›n sonucunda 4-5
ay sonra de¤iflti. SSCB’de ise 1991
A¤ustos-Eylül ay›nda yaflanan
darbe ve bu darbenin püskürtülme-
si ile birlikte SSCB da¤›ld› ve Do¤u
Bloku sosyalizmi tarihe kar›flt›.

Y�k�lan neydi?
Do¤u Bloku’nun çöküflü ve

hemen ard›ndan da SSCB’nin
da¤›lmas›na karfl› üç temel tez
ortaya ç›kt›. Birincisi kapitalizmin
savunucular›n›n iddias›. Bu y›k›m
kapitalizmin sosyalizme
üstünlü¤ünü göstermifltir ve tarihin
sonuna gelinmifltir. Zafer pazar
ekonomisinin zaferidir.

Gerçekten de insanlar ayakla-
narak sosyalizme karfl› ç›k›p serbest
pazar ekonomisini tercih
etmemifller midir?

‹lk bak›flta bu iddia do¤ru gibi
görünüyor. Emekçiler yaflad›klar›
toplumlar›n bask›c›l›¤› karfl›s›nda
serbest pazar ekonomisini çözüm
gibi görmüfllerdi. Ama sürece biraz
daha sonras›ndan bak›ld›¤›nda
1989’da çözümü serbest piyasa
ekonomisinde gören bu ülkelerin
emekçileri daha sonra serbest pazar
ekonomisinin de gerçek yüzünü
gördüler. Bütün bu ülkelerde yo¤un
uyum politikalar› uygulanmakta ve
bu emekçiler için koflullar›n giderek
daha da a¤›rlaflmas› anlam›na
gelmekte. Öte yandan gene bütün
bu ülkelerde 1989’dan beri iktidar-
da olan güçler 1989 öncesi rejimin
yöneticileri. De¤iflen tek fley iktidar
partilerinin isimleridir. Eski
Komünist Partiler gittiler yerlerine
yeni isimlerle yeni partiler geldi.

‹kinci iddia bu ülkelerdeki rejim-

Brejnev- Honecker



lerin komünistli¤ini savunanlardan
geliyor. Onlar Polonya’da 1979-
80’de Dayan›flma Sendikas›
oluflurken bunu CIA’n›n oyunu
olarak gören, 1989’u gene ayn›
flekilde Amerkan, Bat› emperyal-
izminin oyunu olarak görmekte.
Onlara göre ortada halk ayaklan-
malar› de¤il, ABD’den beslenen
kadrolar›n düzenledi¤i planl›
eylemler vard›r.

Bu iddian›n en zay›f yan›
emperyalizmin gücünün bu denli
abart›lmas› karfl›s›nda düflülen
ola¤anüstü zay›f konumdur. E¤er,
emperyalizm bu denli güçlüyse, 3-4
ayda 5-10 sosyalist ülkeyi ard arda
y›kabiliyorsa o takdirde sosyalist-
lerin, yeni bir dünya için mücadele
edenlerin hiçbir flans› yoktur. Oysa
durum böyle de¤il. Emperyalizm
bu denli güçlü de¤il. ABD belki
çeflitli Latin Amerika ülkelerinde
darbeler tezgahlayabilir ama bir
sosyal sistemi, üstelik birden çok
ülkede arka arkaya y›kabilecek
durumda de¤il.

Bu iddian›n di¤er zay›f yan› ise
ortada gerçek halk ayaklanmalar›,
grevler var. E¤er sosyalizm iflçilerin
grevleri ile y›k›lan bir rejimse o
takdirde sosyalizm iflçi s›n›f›na ait
bir düzen de¤ildir.

Üstelik bütün bu ülkelerde
“sosyalist” rejimler y›k›ld›ktan
sonra iktidara gelenler hep eski
rejimin önde gelen unsurlar›d›r.
fiapka de¤ifltirmifl ve gene iktidar
koltu¤una oturmufllard›r.

Y�k�lan sosyalizm değil
devlet kapitalizmi

Üçüncü iddia ise bu ülkelerde
zaten sosyalizmin olmad›¤›n› anla-
tan devrici marksistlere ait
görüfltür. Devrimci marksistler
SSCB’de ve Do¤u Avrupa’da zaten
sosyalizm yoktu diyorlar. Bu iddi-
alar›n› sosyalizmin tarifinden yola
ç›karak yap›yorlar.

Sosyalizm Marks  taraf›ndan en
basit olarak, iflçi s›n›f›n›n kendi
eylemi ve iflçi s›n›f›n›n kendisini
devlet olarak örgütlemesi olarak
tan›mlan›r.

‹flçi s›n›f›n›n kendisini devlet
olarak örgütlemesinin biçimi ise ilk
kez Paris Komünü’nde ortaya
ç›kan, daha sonra 1905 ve 1917

Rus Devrimleri’nde tekrarlanan
komün/sovyet biçimidir.

Sovyet, fabrika, iflyeri veya askeri
birli¤e dayal›d›r. Yani çal›flan
s›n›flar›n çal›flt›klar› alanlarda
vard›r. Bir iflyerinin iflçileri kendi
temsilcilerini seçerler ve flehir
sovyetine yollarlar. Temsilcilerinin
kendilerini temsil etmedi¤ine
inand›klar› an ise toplan›p yeni
seçim yaparlar ve temsilcilerini
de¤ifltirirler. Bu, tarihin gördü¤ü en
demokratik temsili yönetim
biçimidir. Bu biçimde seçilen ve her
an kendilerini seçenlerin deneti-
minde olan temsilciler bir yandan
daima kendilerini seçenlerin talep-
lerini temsil ederler di¤er yandan
da onlardan ayr›, onlar›n üstünde
bir yaflam biçimine geçemezler.
Yani yönetenle yönetilen aras›nda
bir aç› oluflamaz.

Rus Devrimi sonras›nda kurulan
sovyetler bütün 1920’li y›llarda
etkindi. Ancak sosyalizm
karfl›tlar›n›n iç savafl bafllatmas›yla
birlikte devrimin öncü gücü iflçiler
cepheye gittiler. Rus sanayisi
durma noktas›na ulaflt›. Bu durum-
da sovyetler içi bofl organlara
dönüfltü. ‹ç savafl›n bitimiyle birlik-
te ise bu arada iktidara yerleflen
bürokrasi tek ülkede sosyalizmin
olabilece¤ini iddia ederek
Rusya’n›n  kapitalist dünya ile
yar›fla girmesi gerekti¤ini savun-
maya bafllad›. Stalin’in
önderli¤indeki bürokrasi bu amaçla
h›zl› bir sermaye birikimine giriflti.

Sermaye birikiminin h›zlanabilme-
si için de iflçi s›n›f› en a¤›r koflullar-
da çal›flmaya zorland›. Stalinist
bask› böyle ortaya ç›kt›. Bir yan-
dan bu geliflmeye karfl› ç›kan eski
komünistler “karfl› devrimci” diye
tan›mlanarak imha edilmeye
baflland›, di¤er taraftan ifle geç
gelen iflçilere bile hapis cezas› veren
bir bask› ile iflçi s›n›f› yo¤un bir
sömürü alt›na al›nd›.

Stalinist Rusya bürokrasinin ege-
menli¤indeki devlet kapitalisti bir
rejime dönüfltü. Bu dönüflümde en
önemli teorik halka “tek ülkede
sosyalizm” teorisidir. Bu teori
bütünüyle Stalin’in orijinal teori-
sidir ve tüm stalinist karfl› devrim
bu teorinin etraf›nda geliflti.

‹kinci dünya savafl›n sonras›nda

Rusya, ABD ve ‹ngiltere ile
Yalta’da anlaflarak Do¤u Avrupa’y›
kendi egemenlik alan› haline getirdi
ve bu ülkelerde de Rusya’daki
rejimin benzerlerini kurdu.

Do¤u  Avrupa ülkelerinde iflçi
s›n›f› hiç bir zaman kendisini devlet
olarak örgütleme flans›na yani
sovyetler kurma olana¤›na sahip
olamad›. Bu ülkelerde “halk ikti-
darlar›” bu ülkeleri iflgal eden K›z›l
Ordu taraf›ndan kuruldu.

Halk iktidarlar›n›n
kurulmas›ndan sonra Do¤u
Almanya’da, ard›ndan
Macaristan’da, Polonya’da ve son
olarak 1968’de Çekoslavakya’da
1968’de iflçi ayaklanmalar› oldu.
Bu ayaklanmalarda iflçiler ve
emekçiler ayaklanman›n örgütlen-
mesi için iflçi konseyleri kurdular.
Belki de Do¤u Avrupa ülkelerinin
iflçi iktidarlar›na, sosyalizme en
yak›n oldu¤u noktalar bunlar oldu.

Bu ayaklanmalar Rus K›z›l
Ordusu taraf›ndan fliddetle
bast›r›ld›.

Bugün yeni bir dünya için
mücadele edenlerin bir yandan
1989’da y›k›lan Do¤u Avrupa
rejimlerini sosyalizm, iflçi devleti
olarak savunmas›, di¤er yandan da
baflka bir dünya talep etmeleri
mümkün de¤ildir.

Y›k›lan Do¤u Avrupa ve Sovyetler
Birli¤i emekçiler üzerine bask›
uygulayan, sömürüye dayal› rejim-
lerdir. Yönetenle, yönetilen
aras›nda derin farklar vard›r.
Böylesi bir rejimi flu ya da bu
biçimde ilerici olarak görmek,
emekçilere önermek asl›nda
emekçilere bask›n›n sosyalizm
alt›nda da sürece¤ini anlatmakt›r.

Do¤u Avrupa ve SSCB’de y›k›lan
sosyalizm de¤il, devlet  kapital-
izmidir. Bu nedenle eski egemen
s›n›f yeni rejimlerde de
iktidardad›r. Dün bürokrasinin
önde gelen bir parças› olarak üre-
tim araçlar›na sahip olanlar serbest
pazar ekonomisi alt›nda da bu kez
bankalar›n ve dev flirketlerin sahip-
leridir. ‹ktidarda IMF ve Dünya
Bankas› politikalar›n› uygulay›p
NATO üyeli¤i için birbirleriyle
yar›flmaktad›r. Bugünün flirket
yöneticileri dünün parti yönetici-
leridir.
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G8

Onlar G8, biz ise 6 milyar�z

F. Levent Şensever

2001 y›l›nda Cenova’daki G8
zirvesine karfl› direnifl, “Avrupa’n›n
Seattle”› olarak an›ld›.
Cenova’daki direnifl, sadece
radikalli¤i nedeniyle de¤il, bundan
daha da önemli olan, hem ‹talya’da
hem de Avrupa çap›nda birleflik ve
kitlesel yeni bir anti-kapitalist
hareketin bafllang›c› olmas›
nedeniyle önemliydi. Nitekim 2002
y›l›nda yine ‹talya’n›n bu kez
Floransa kentinde gerçekleflen bir-
inci Avrupa Sosyal Forumu’na
60.000 kifli ve Forum s›ras›nda
düzenlenen savafl karfl›t› yürüyüfle
tüm Avrupa’dan bir milyondan
fazla insan kat›lm›flt›.

Cenova’daki karfl› eylemler, aylar-
ca süren Avrupa çap›ndaki
örgütlenme çabalar›n›n ürünüydü.
Bu sürece Avrupa’n›n her yan›ndan
yüzlerce toplumsal hareketin tem-
silcisi kat›lm›fl ve 1970’lerdeki
yenilgilerden sonraki en radikal ve
en kitlesel hareketin ortaya
ç›kmas›n› sa¤lam›flt›. Son y›llarda
Cenova’da oldu¤u gibi, G8’lerin
tüm zirveleri aktivistler taraf›ndan
bas›l›yor.

Bir sonraki G8 zirvesi, 2007
y›l›n›n Haziran ay›nda,
Almanya’n›n Rostock kentinde
gerçekleflecek. Almanya’n›n dönem
baflkanl›¤›n› yapaca¤› G8’lerin
2007 y›l›ndaki resmi gündeminin
flu konular olaca¤› aç›kland›:

• Yat›r›m, yarat›c›l›k ve
sürdürülebilirlik. Bu konuda daha
çok piyasalar›n yeni liberal poli-
tikalara göre flekillenmesine yönelik
önlemler düflünülüyor.

• Afrika: ‹yi yönetiflim,
sürdürülebilir yat›r›m, bar›fl ve
güvenlik. Görüldü¤ü gibi, Afrika,
2005 y›l›nda ‹skoçya’da
gerçekleflen G8 zirvesinde oldu¤u
gibi gündemde, ancak iki y›l önce
al›nan kararlar›n büyük bir k›sm›
henüz hayata geçmedi. 

G8 zirvelerinde Afrika’n›n gerçek
sorunlar› yerine, küresel kapital-

izmin ç›karlar› öne ç›kar›l›yor.
Örne¤in dünyan›n en yoksul
ülkelerinin borçlar›n›n silinmesi
için piyasa ekonomisine dayal›
yap›sal düzenlemeler dayat›l›yor.
Bunlar özellefltirmeler, piyasan›n
liberallefltirilmesi, devlet deste¤inin
kald›r›lmas›, bütçe harcamalar›n›n
k›s›lmas›, vb. uygulamalar. Tüm
bunlar, milyarlarca emekçinin
yaflam›nda e¤itim ve sa¤l›k hizmet-
lerinin paral› hale getirilmesi, ücret-
lerin düflürülmesi, emeklilik yafl›n›n
yükseltilmesi, tar›mda deste¤in
kald›r›lmas›, k›saca iflsizlik ve yok-
sulluk anlam›na geliyor.

Krizlerin ve savaşlar�n
sorumlusu

G8’ler, 1973 y›l›nda yaflanan
küresel “petrol krizi”nin ve pefli
s›ra yaflanan ekonomik durgunluk-
lar›n sonucu olarak ortaya ç›kt›.

Bir baflka deyiflle, G8’ler, bir yan-
dan küresel ekonomik sorunlar›n
bafll›ca sorumlusu iken, ayn›
zamanda bu sonuçlar›n da ürünü. 

G8’ler, dünyada sera gazlar›n›n
sal›n›m›ndaki büyük paylar›yla
küresel ›s›nman›n; tüm dünyada ve
özellikle Afrika’da borç krizi
yaratarak ve dayatt›klar› sosyal
politikalar›n terk edilmesi,
özellefltirmelerin yayg›nlaflt›r›lmas›
nedeniyle yoksullu¤un artmas›n›n;
ilaç patent haklar›n›n dayat›lmas›
nedeniyle AIDS’in yay›lmas›n›n;
hegemonya ve petrol kaynaklar›n›n
denetimindeki rekabet nedeniyle
savafllar›n küreselleflmesinin bafll›ca
sorumlusu. 

G8 zirveleri, küresel sorunlara
çözüm yerine, asl›nda yoksullu¤un
ve hegemonya savafllar›n›n küre-
selleflti¤i bir dünyada var olan den-
gelerin de¤iflmeyece¤i bir “istikrar”

G8’ler 2007’de Almanya, Rostock’ta buluşuyor



11antikapitalist • 2006 Eylül

sa¤lanmas›na dayal› politikalar›
hayata geçirmek üzere düzenleniy-
or. 

G8’lerin küresel adaletsizli¤e karfl›
bir tak›m politik ad›mlar atmas›
için çeflitli sivil toplum kurulufllar›
‘lobi’  faaliyetleri ve kampanyalar
düzenliyor. Yoksulluk s›n›r›n›n
dibe vurdu¤u günümüzde, küçük
ad›mlar dahi büyük kitleler için var
olup olmamak anlam›na geliyor.
Bu nedenle reformlar için mücadele
önemli. Ancak, unutmamak
gerekiyor ki, yoksulluk olmadan
zenginlik olmaz. Yoksulluk ile
savafllar aras›nda zorunlu bir iliflki
var. G8’ler yoksullu¤un ve
savafllar›n efendileri ve bu ülkelerde
hakim olan politikalar, yeni liberal
politikalar›n askeri kanad›
taraf›ndan yürütülüyor. Bu nedenle
G8’lere ve bu ülkelerin poli-
tikalar›na karfl› mücadele, kapital-
izme karfl› mücadele perspektifind-
en ayr› düflünülemez.

Dünyada, büyük flirketlerin ve
bunlar›n ç›karlar›n› koruyan ulus-
lararas› finans kurumlar›n›n yerine,
insanlar›n gereksinimlerini dikkate
alan bir düzen olmadan adaletsi-
zli¤in ortadan kalkmas› mümkün
de¤il.

Ne yapmal�?
Küresel anti-kapitalist hareket,

21. yüzy›l›n krizlerinden ve küresel
adaletsizlikten G8’lerin uygulad›¤›
politikalar› ve bu ülkelerin
koflulsuz destekledi¤i çokuluslu
flirketleri sorumlu tutuyor. 

2001 ve sonraki y›llarda örgütle-
nen çeflitli G8 karfl› zirveleri, sosyal
forumlar ve savafl karfl›t›
mücadelelerden ç›kar›lacak en
önemli derslerden biri, dünyada
yeni bir radikal hareketin geliflmesi
için gerekli önkoflullar›n
oldu¤udur. Bu durum küresel
düzeyde oldu¤u gibi, toplumsal
mücadele alanlar›n›n tümü için de
geçerli. Küresel kapitalizm, tüm
sorunlar› küresellefltirirken, ayn›
zamanda bu sorunlara karfl›
mücadeleyi küresellefltirmenin ve
birlefltirmenin de olanaklar›n› da
yarat›yor. Küresel anti-kapitalist
hareketimiz, kapitalist

küreselleflmenin ortaya ç›kard›¤›
koflullar olmadan var olamazd›. Bu
nedenle kapitalist küreselleflmenin
askeri ve ekonomik örgütlenmeler-
ine karfl› küresel hareketin parças›
olmak son derece önemli. Ancak
bunu ayn› zamanda yerel
mücadelelerle birlefltirmek de en az
bunun kadar önemli.

Seattle ve Cenova’da oldu¤u gibi,
uzun soluklu örgütlenme çabalar›,
kitlesel, birleflik ve radikal bir
hareketin geliflmesinde önemli

katk›lar sa¤layabilir. 
Dolay›s›yla bugünden kollar›m›z›

s›vay›p, Haziran ay›nda Rostock ve
dünyan›n birçok yerinde
gerçekleflecek olan eylemlere para-
lel etkinlikler için flimdiden
çal›flmaya bafllamal›y›z. Bunu
yaparken, aktivistlerin kat›l›m›na
aç›k, kolektif örgütlenen ve
protesto ile s›n›rl› kalmay›p, kazan-
may›, soka¤a ç›kmay› ve birli¤i öne
ç›karan bir perspektifle hareket
etmeliyiz.

Rostock’ta planlanan etkinlikler

G8 zirvesinin resmi toplant�lar� 6–8 Haziran 2007’de gerçekleşecek.
Alternatif zirve ise daha zengin ve daha uzun olacak. 10–12 Kas�m 2006’da
Rostock’ta düzenlenen karş� zirve haz�rl�k toplant�s�nda, tüm Avrupa’dan
yüzlerce toplumsal hareketi temsilen kat�lan 450’den fazla aktivist aşağ�daki
yol haritas�nda anlaşt�:

• Eylem haftas�, 2 Haziran 2007’de G8 zirvesine karş� büyük bir yürüyüş ile
başlayacak. 

• 3 Haziran’da, Almanya’n�n savaşlara ortak olmas�n� protesto için Wittstock
bölgesinde büyük bir etkinlik düzenlenecek.

• 4 Haziran, Pazartesi günü, “Hareketin küresel özgürlüğü için! Herkese eşit
haklar!” slogan�yla göçmenlerle ilgili bir etkinlik günü düzenlenecek.

• 5 Haziran, Sal� günü militarizm, savaş, işkence ve küresel olağanüstü hal
durumunu protesto için Rostock-Laage’de havaalan�, alana inen devlet
başkanlar� ve hükümet yetkililerine “hoş geldiniz” demek üzere abluka alt�na
al�nacak.

• Sal� akşam�, 7 Haziran Perşembe gününe kadar sürecek olan alternatif
zirve başlayacak. Tüm eylem haftas�n�n yan� s�ra, (örneğin kampta ve çeşitli
eylemlerde) iklim değişimi ve genetik olarak oynanm�ş olan organizmalara
karş� bir dizi etkinlik yer alacak.

• 6 Haziran, Çarşamba günü G8 ablukas� başlayacak.
• 7 Haziran’da Alman şark�c� Herbert Grönemeyer’in konseri gerçekleşecek.

Abluka ve eylemler sürecek. 

Rostock’ta tüm Avrupa’dan gelen aktivistler bir araya gelecek. Ancak
Türkiye’den aktivistlerin büyük bir k�sm�n�n Almanya’daki eylemlere kat�lma
şans� yok. Bu nedenle, haz�rl�klar�m�z�n Türkiye’de gerçekleştirilecek paralel
eylem ve etkinliklere yoğunlaşmas� doğru olacakt�r.

Örgütlenme Toplant�lar�

Küresel Eylem Grubu (KEG), başta küresel �s�nma konusu olmak üzere çeşitli
konular� örgütlemek ve tart�şmak üzere her cuma günü saat 19.00’da
Karakedi Kültür Merkezi’nde buluşuyor. KEG, Rostock’taki G8 zirvesine karş�
Türkiye’de gerçekleştirilecek eylemlerin örgütlenmesini de gündemine ald�.

Karakedi Kültür Merkezi
İstiklal Caddesi, Büyükparmakkap� Sokak, No: 8, Kat: 4, Beyoğlu – İstanbul.
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GÖRÜŞ

Geçti¤imiz y›l bir dizi ülkede eski
bir fley gerçekleflti ve ço¤unlukla
yeni gibi göründü. Ö¤renci grevleri,
eylemleri ve iflgalleri ‹talya, Fransa,
fiili ve Yunanistan’› sard›.

Medyan›n tepkisi, bu eylemlerin
ayr›cal›kl› bir sosyal tabakan›n
eylemleri oldu¤unu ve zaferlerinin
bir üniversitenin yak›n›ndan bile
geçemeyecek olan  iflçi s›n›f›
gençli¤ine bir yük getirece¤ini iddia
etmek oldu. Yani Fransa’da ö¤ren-
cilerin Yeni ‹fl Yasas›’n› (CPE) dur-
durma taleplerinin, genç iflçilerin
istihdam haklar›n› ellerinden
almak, banliyölerdeki iflsizlerin ifle
girmesini daha da zorlaflt›rmak
anlam›na geldi¤ini iddia ettiler.

Ayr�cal�kl� kesim
Ö¤renci mücadelelerine bu türden

tepkiler yeni de¤il. May›s 1968’in
ilk haftas›nda Fransa’da patlak
veren ö¤renci mücadelelerine baz›
sol siyasi liderlerin verdi¤i ilk tepki
ö¤rencileri egemen s›n›f›n çocuklar›
olarak suçlamak oldu. 

Bu tür iddialar 1960’larda ve
1970’lerin bafllar›nda tamamen
yanl›flt›. O dönemde ö¤rencilerin
ço¤unlu¤u orta s›n›f›n orta ve alt

kesimlerinden geliyordu ve onlarla
birlikte iflçi s›n›f› kökenli pek çok
ö¤renci de vard›. 

Daha da önemlisi, mücadelele
deneyimleri pek çok say›da gencin
toplumun temel görüfllerini sorgu-
lamas›na yol açt›. ABD’de Vietnam
savafl›na ve siyahlar›n ezilmesine
karfl› mücadelenin en önünde yer
al›yorlard›. Fransa, ‹talya ve
Arjantin gibi ülkelerde ise ö¤renci
protestolar›, daha sonra
gerçekleflen iflçi mücadelelerine
müthifl bir coflku verdi. 

Ö¤rencilerin ayr›cal›kl› oldu¤u
iddias› bugün daha da hatal›.
Geçti¤imiz birkaç on y›l içinde
yüksek ö¤renimde kitlesel bir
geniflleme yafland›. Britanya’da
1960’larda gençlerin sadece yüzde
8 kadar› üniversiteye gidiyordu.
Bugün bu rakam yaklafl›k yüzde
40. Bunlar›n büyük bir k›sm›
mezun olduktan sonra muhtemelen
beyaz yakal› iflçi olacak. Eskiden
ayr›cal›kl› olan ö¤retmenlik gibi
meslekler bile art›k “proleterlefltir-
ildi”: Eskiden sadece sanayi sek-
töründe kullan›lan ödeme sistem-
leri ve yönetim yöntemleri bu sek-
törlerde de kullan›l›yor art›k. 

Bugün ö¤rencilerin çok daha
fazlas›, okurken, yar›-zamanl›,
McDonalds türü ifllerde de
çal›flmak zorunda. Üniversiteler her
gün daha fazla bilgi fabrikalar›na
dönüflüyor ve ö¤renciler fabrikalar-
daki bant sistemi üstünde birer nes-
neye benzemeye bafll›yor.  

Bütün bunlar, bu y›l Fransa, fiili
ve Yunanistan’da mücadele eden
ö¤rencilerin, önceki kuflak ö¤ren-
cilere k›yasla, iflçilerle niye
kolayl›kla do¤rudan ba¤lant› kura-
bildiklerini ve ,daha fazla destek
ald›klar›n› aç›klayan unsurlar.

“Kitlesel öğrenci”
Frans›z ö¤renci hareketini

inceleyen Stathis Kouvelakis,
yaflam koflullar› ve ilgi alanlar›
giderek iflçilerinkine benzeyen bir
gücün, “kitlesel ö¤renci”nin ortaya
ç›k›fl›na flahit oldu¤umuzu
savunuyor. Kouvelakis’in ö¤renci
hareketinin önemine dair temel
vurgusu do¤ru, fakat önemli bir
noktay› atl›yor. Ö¤rencilerin büyük
bir k›sm›n›n iflçi s›n›f›ndan, özellik-
le de beyaz yakal› iflçi ailelerinden
geldi¤i kuflkusuz do¤ru olmakla
birlikte, önemli say›da ö¤rencinin

Öğrenciler ve işçi s�n�f� 
Chris Harman 
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hâlâ ayr›cal›kl› bir çevreden geldi¤i
de do¤ru. 

Britanya’da ö¤rencilerin yüzde
22’si özel okullardan geliyor. En
prestijli 19 üniversitenin ö¤renci-
lerinin yaklafl›k üçte birinin ailesi
üst düzey yönetici ve profesyonel
tabakadan, yüzde 12’si ise daha
düflük düzeyde yönetici. Yani mev-
cut ö¤rencilerin üçte biri ila dörtte
biri aras›nda bir bölümü, okulu
bitirdiklerinde “yeni orta s›n›f”
mensubu olacaklar, flu veya bu
düzeyde yönetici olacaklar.

Üniversiteler hâlâ farkl› s›n›flar-
dan genç insanlar›n bir arada
bulunduklar› yerler. Bu nedenle,
ö¤renciler, iflçi s›n›f›n›n yeni bir
kategorisi olarak de¤erlendirilemez.
Ayn› nedenle, ö¤renci ajitasyonu
aslen dar ekonomik taleplere odak-
lanamaz. 

Ö¤rencilerin günlük deneyimi, iflçi
s›n›f›ndan gelenlerininki bile,
sömürü de¤il, üretim sürecinde
emek harcamak de¤il. Onlar›n
sorunu, her ö¤rencinin s›nav
denilen at yar›fl› hakk›nda
endiflelenmesi ve bunun yaratt›¤›
yabanc›laflma, anlams›z atomizasy-
on ve parçalanma. Ama ideolojik
yönleri olan belli sorunlar› protesto
etmek bazen bu yabanc›laflmay›
tam tersine, daha iyi bir dünya için
mücadele eden bir topluluk duy-
gusuna çevirebiliyor.

Üniversitenin işlevi
Kapitalist e¤itim, di¤er ifllevlerinin

yan› s›ra, her yeni kufla¤› mevcut
düzenin ideolojik de¤erlerini kabul

edecek flekilde ifllemlemeyi amaçlar.
Üniversiteler bu süreçte merkezi bir
ifllev görür: Ürünlerinin (mezun-
lar›n›n) birço¤unun bu fikirleri
sadece kabul etmesi de¤il,
baflkalar›na da yaymas› beklenir.
Ama bu fikirlerin bizzat kendileri
sorgulanmaya baflland›¤›nda,
üniversiteler ideolojik bir
kaynaflman›n merkezine
dönüflebilir. 

1960’larda bu, Vietnam savafl›n›n
ve ›rkç›l›¤a karfl› mücadelenin etk-
isiyle oldu; bugün Ortado¤u’daki
savafllar ve neo-liberalizme karfl›
direniflin etkisiyle oluyor.

Britanya’da ö¤renci hareketleri
genelde “eski üniversiteler”de
bafll›yor; bu üniversitelerde
koflullar›n daha iyi olmas›na,
ö¤rencilerin birço¤u orta s›n›fa
mensup olmas›na, mezun olduk-
lar›nda daha iyi ifller bulabilecek
olmalar›na ra¤men. Bu ö¤rencilerin
üzerindeki bask› daha hafif oluyor;
siyasi ajitasyon ve ideolojik
tart›flma çok zaman buralarda, kal-
abal›k, fon s›k›nt›s› yaflayan “yeni
üniversiteler”e k›yasla daha kolay
oluyor. Ama k›sa sürede eskiler
üniversitelerden yenilere
yay›labiliyor. 

1960 ve 70’lerde küçük sosyalist
ö¤renci gruplar› daha büyük
kitleleri mücadeleye çekebilmek
için nas›l insiyatif al›nabilece¤ini
keflfetmiflti. ‹talya’da, Fransa’da,
fiili’de ve Yunanistan’da bugün-
lerde olan da bu. Baflka yerlerde de
olmamas› için hiçbir neden yok.

Global Market Inside adl� şirket
için 36 ülkeye dair yap�lan ‘en
olumsuz imaja sahip ülkeler’ anke-
tine göre Türkiye sondan ikinci
olmuş. Ama yiğidin hakk�n�
yemeyelim, İsrail’i geçmişiz. 

Son zamanlarda çok konuşulan
çocuk pornosunda da dünyada ilk
s�ralar� işgal ediyoruz. 14 ayl�k
bebeklere tecavüz edip çocuk
pornosunda ilk s�ralara yerleştikten
sonra en çok namus cinayeti
işlenen ülke de bizimki. 

Trafik kazas�, töre cinayeti, maga-
nda kurşunuyla ölüm, insan haklar�
ihlalleri, kişi baş�na en düşük gelir
gibi konularda da bayrağ� kimseye
b�rakm�yoruz. Cennet vatan�m�z�n
güzide üniversitelerinin hiçbiri,
maalesef, dünyan�n en iyi beş yüz
üniversitesi aras�na da girememiş. 

Sürekli d�ş mihraklar�n tehdidin-
den söz eden büyüklerimiz ayn�
zamanda bizi IMF’ye en çok borcu
olan ülkeler aras�na sokmuş. 

Sera gaz� emisyonlar�n�n
azalt�lmas�n� öngören Kyoto
Protokolü’nü imzalamayan nadide
ülkelerden biri (diğer ikisi ABD ve
Avustralya) olarak bugüne dek
ürettiğimiz gaz oran�n�
aç�klam�yorduk. Nihayet onu da
aç�klad�k ve öğrendik ki onda da ilk
s�ralara yerleşmişiz. Dünyan�n
havas�n� en çok kirleten ülkelerd-
eniz yani. 

Okulda öğretmenin gözünden
kaçmak için milletçe hep arka
s�ralara saklan�rd�k. Demek ki
büyüyünce ‘önlerden yer kapmak’
için dünyayla yar�ş�yoruz. Eh, bu da
bir şey. Türk’ün gücünü tüm
dünyaya kan�tlad�k. Ne mutlu
Türküm diyene!

Zeynep ÇALIŞKAN

Bir Türk 
galaksiye
bedeldir!

BANA GÖRE
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GÖRÜŞ

“Kad›nl›k” kavram›n› toplumsal
cinsiyet ba¤lam›nda düflünecek
olursak ilk akla gelen özellikler,
kad›nlar›n  daha duygulu, flefkatli
ve daha duyarl› olduklar›, çocuk-
lar› sevdikleri ve çocuk bak›m›ndan
anlad›klar›, yemek yapmay› bildik-
leri,fedakar,pasif ve evcil olduk-
lar›d›r.Ev iflçili¤i yapan kad›nlar›n
s›kl›kla bu özelliklere sahip olmas›
gerekti¤i düflüncesi toplumun genifl
kesimleri taraf›ndan
paylafl›l›yor.Bunun yan› s›ra kapi-
talizmin son 20 y›l süresince küre-
sel geliflimi neredeyse her yerde
kad›nlar›n ak›n ak›n  resmi
iflgücüne dahil olmalar›n›
sa¤lam›flt›r.Resmi iflgücünde çok
say›da kad›n›n yer almaya
bafllamas›, ço¤u kad›n için çeliflkili
bir deneyim olmaya bafllam›flt›r.Bir
taraftan ekonomik olarak
ba¤›ms›zlaflmak kad›nlar›n her
yerde hayatlar› hakk›nda daha
fazla seçene¤e sahip olmalar›n›
sa¤larken,di¤er yandan onlar› çifte
bir yük alt›nda b›rakm›flt›r. Ev
d›fl›nda çal›flmak ve ekonomik
aç›dan ba¤›ms›zlaflmak için hiçbir
erke¤e hesap vermek zorunda
olmad›klar› gibi, küresel kapital-
izmin geliflmesi, her zamanki gibi,
düflük ücretlerle uzun saatler
çal›flmak ve çocuk bak›m›n›n çok
zorlaflmas› anlam›na geliyor.  

Fakat “Kad›n›n görevi” ve ifl
bölümü sistem taraf›ndan
“güzelce” betimlenmifltir. Bu nok-
tada  betimlenmifl “görevlerini”
yerine getirmeyen kad›nlar, gerek
aile üyeleri taraf›ndan gerekse
çevresi taraf›ndan d›fllan›yor, çeflitli
fliddet yöntemleriyle de
cezaland›r›l›yor ve uygulanan bu
fliddet, kad›n›n fiziksel, duygusal,
cinsel ve ekonomik aç›dan zarar
görmesine, ac› çekmesine, kad›n›n
temel hak,özgürlük ve onurunun
zedelenmesine neden oluyor.

Günümüzde, Türkiye’de ve
dünyada pek çok kad›n çeflitli
flekillerde fliddete maruz kal›yor.

Aile üyelerinin kad›nlara uygu-
lad›¤› fliddetten hakarete, kad›nlar›
ekonomik ihtiyaçlar›ndan yoksun
b›rakmaktan daya¤a, cinsel fliddet-
ten cinayete, fliddetin uygulan›fl›
genifl bir yelpazededir.

Kad›na yönelik fliddet dedi¤imizde
akla ilk gelen genellikle fiziksel
fliddet oluyor. Oysaki kad›nlara
fiziksel fliddetin yan› s›ra, fliddetin
di¤er biçimleri de son derece
yayg›n ve sistematik bir biçimde
uygulanmaktad›r. Fakat fliddetin
bu biçimleri bunlar› uygulayanlar,
hatta yaflanlar taraf›ndan fliddet
olarak tan›mlanm›yor dolay›s›yla
daha az önemseniyor. Duygusal ve
sözel fliddet en fazla uygulanan
fliddet türüdür.“çok kötü bir
annesin, sana ac›d›klar› için ifl
veriyorlar, aptals›n, fliflman ve
çirkinsin, beceriksizsin” vs gibi her
türlü söz kad›n›n benlik sayg›s›n›
azalt›yor ve toplumsal yaflamdan
gitgide izole olmas›na neden oluy-
or. fiiddetin çok a¤›r ve yayg›n
yaflanan di¤er bir biçimi de cinsel
fliddettir. Kad›na cinsel bir eflya
gibi davran›lmas›, cinselli¤in bir
cezaland›rma arac› olarak kullan-
mas›, cinsel bölgeye aletle iflkence
etmek gibi sadist davran›fllarda
bulunulmas›, kad›n›n cinsel perfor-
mans›yla ilgili olumsuz ve
küçümser biçimde alay edilmesi,
cinsel iliflkiye zorlan›lmas› ve
tecavüz etmek cinsel fliddetin
günümüzde uygulanan en yayg›n
biçimleridir. Dünya Sa¤l›k
Örgütü'nün  (WHO) 2002 y›l›
raporlar›nda belirtilen tahminlere
göre tüm dünyada üç kad›ndan biri
yaflamlar›n›n bir döneminde
dövülmektedir, cinsel iliflkiye zor-
lanmaktad›r ve di¤er yollarla taciz
edilmektedir. Tacizi yapan kifli
genellikle kendi ailesinden biri ya
da tan›d›¤› bir kiflidir. Baflka bir
araflt›rma, kad›nlar›n % 58'inin
yaln›zca kocalar›ndan,
niflanl›lar›ndan, erkek
arkadafllar›ndan ve erkek
kardefllerinden de¤il, kad›n akra-

balar da dahil olmak üzere
kocalar›n›n ailesi taraf›ndan fliddete
maruz kald›¤›n› göstermektedir. 

Bunlar› biliyor muydunuz? 
• Pakistan da tecavüz kurban›

kad›nlar, olay›n r›zalar› d›fl›nda
gerçekleflti¤ini kan›tlayamad›klar›
takdirde zina ile suçlan›yor,
k›rbaçlan›yor.

• Her y›l 2 milyon k›z›n cinsel
organlar›n›n sünnet edilme riski
var.

• Kad›na yönelik fliddet olaylar›na
okulda, iflyerinde, sokakta,
gözalt›nda, savaflta
rastlanmaktad›r. Bunun yan›s›ra
aile içinde de yo¤un bir flekilde
fliddete maruz kalmaktad›rlar. 

• Savafl dönemlerinde kad›na
yönelik fliddet ölüm, tecavüz, göç
ve yoksullaflma olarak yans›yor.
Savafllar tecavüz ve cinsel fliddette
dahil olmak fliddetin her türünü
art›rmaktad›r.

• Uyuflturucu ve silah ticaretinden
sonra en büyük kar kayna¤› olan
insan ticaretinin ma¤duru olan
kad›nlar iflkence, ölümle
karfl›lafl›yor ve seks iflçili¤ine zor-
lan›yor.

• fiiddete maruz kalan kad›n,
korku, utanma, suçluluk, k›zg›nl›k,
çaresizlik, depresyon, yaln›zl›k ve
yabanc›laflma duygular› yaflar,
ölüm iste¤i ve intihar düflünceleri
tafl›r. Dünyada onbinlerce kad›n bu
sebepten intihar etmektedir.

fiiddetin kültürel kökenlerini,
özellikle de Türkiye’de en vahfli
flekliyle töre ve namus cinayet-
lerinde görmekteyiz. Namus ve
fleref kavram›n›n kad›n›n cinsel
davran›fllar›na indirgendi¤i, safl›k
ve kirlili¤in bacakaras› kontrollerle
ö¤ren(t)ildi¤i, bu olgunun “namus-
lu kiflili¤i” temsil eden Küçük
Emrah filmleriyle pekifltirilmeye
çal›fl›ld›¤›n› y›llar boyunca izledik,
izlemekteyiz!  götürdü¤ü bekaret
kontrolünde,kardeflinin bakire
olmas›na ba¤l›d›yd›,ve kad›n›n
iradesi ve özgürlü¤ü namus
kavram›n›n en diplerine

Gülay Yaşar

Kad�n ve şiddet
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gömülmüfltü.
Yine televizyon ve medyadaki

benzer örneklerde de kad›nlar›n
sorunlar›n› gündeme tafl›d›¤›n›
iddia eden, kad›nlar›n sorunlar›n›
ve yaflad›¤› fliddeti teflhir etmek bir
yana dursun bu fliddeti körükleyip,
kad›nlar›n canl› yay›nda “aile flere-
fini befl paral›k etti¤i” gerekçesiyle
ölümüne sebep olan kad›n pro-
gramlar›n›n s›kl›¤› ve program
yap›mc›lar›n amac›, ne kad›na
uygulanan fliddete ›fl›k tutmak ne
de bunu engellemek! Kapitalizmin
temel unsuru olan “kar”d›r ve
yap›mc›lar tam da ayn› mant›¤a
gütmektedirler. Ekrana ç›kar›lan ve
kocas› taraf›ndan a¤›r sözlü fizik-
sel, duygusal fliddete maruz
b›rak›lm›fl ço¤u zamanda surat›na
maske takarak, korkusunu ve
kimli¤ini gizlemek suretiyle büyük
flovlar yapt›r›l›r kad›nlara... Bu flov

günlerce televizyonda tekrarlan›r.
Buna benzer fliddete maruz kalan
milyonlarca kad›n› aptal kutusuna
kilitledikten ve kad›nlar›n art›k bu
flekilde sosyalleflmesi sa¤land›ktan
sonra reytingler artmaya bafllar,
programlar reyting rekoruna
koflmaya devam ederler, ellerinden
geldi¤i kadar ayn› saçmal›¤› uzat-
maya çal›fl›rlar. Fakat nas›l olacakt›
bu? Nas›l devam edeceklerdi
konuya? Art›k s›ra günlerdir mily-
onlarca kad›n›n öfkelendi¤i bu
dura¤an durumu, de¤ifltirmeye
heyecanland›rmaya gelir ve zihin-
lerden silinir o k›zg›nl›k, kin! Öfke
nöbetleri çabuk geçer... Art›k sona
yaklafl›lm›flt›r. Sevinç gözyafllar› ve
alk›fllarla kad›n, milyonlar›n
deste¤ini arkas›na alarak, kocas›yla
bar›flt›r›l›r!

Türkiye de, Tayland da,
Filipinlerde, M›s›rda vb yerlerde

fliddete u¤rayan kad›nlar, polise
baflvurdu¤unda efliyle bar›flmas›
tavsiye ediliyor ve Kad›nlar bundan
dolay› polise baflvurma konusunda
isteksizli¤ini koruyor!

Bu yüzden, geleneksel aile
yap›s›n›n ve aile kurumunun
yüceltilmesi, korunmas› ve biz“het-
eroseksüel insano¤lunun” yeni
çocuklar ve yeni iflçiler dünyaya
getirmek için çiftleflip üremesi,
erkeklerin ise kad›nlara
olabildi¤ince ve güçlerinin yetti¤i
kadar›yla fliddet uygulay›p kontrol
alt›nda tutmas› gerekiyor.
Gerekiyor ki sistemin devam›n›
sa¤layan parçalardan biri
sars›lmas›n!

Dolay›s›yla Kapitalizmin insan
hayat›nda yaratt›¤› terör, bir
haliyle kad›na uygulanan fliddette
vücut buluyor. Kapitalizm, homo-
fobinin, ›rkç›l›¤›n, militarizmin,
cinsiyetçili¤in ve beraberinde
kad›na yönelik fliddetin ortaya
ç›kmas›nda en genifl imkânlar›n›
kullan›yor, yaflam› terörize etmeye
devam ederek varl›¤›n› korumaya
çal›fl›yor  

Biz antikapitalistler biliyoruz ki
Kad›nlara uygulanan fliddetin
nedeni, erkek kas gücü ve
maflizmosu, ya da Freud’un dedi¤i
gibi k›z ve erkek çocu¤un bil-
inçalt›nda zaten varolan fliddetin,
odipal dönemde erke¤in anneden
kopufluyla artmas›, dolay›s›yla
erkeklerde kad›nlardan daha fazla
olmas› de¤il, kapitalist sistemin
sonucu olarak “fliddetin” çeflitli
mekanizmalarla kad›nlar›n
kafas›na balyoz gibi inmesinin ve
ekonomik eflitsizli¤in bir sonucud-
ur.  

Kad›na uygulanan fliddet
toplumun e¤itimsizli¤i ve cahilli¤i
olarak yapay bir k›l›fta sunulurken
as›l nokta “ekonomik eflitsizlik”
görmezden gelinemez ve baflka bir
dünyay› infla ederken, kad›nlar›n
özgürleflmesi göz ard› edilemez,
ertelenemez ve afla¤›dan bir hareke-
tle, mücadeleyle gerçekleflir.

Anti-kapitalist hareket toplumda-
ki en temel eflitsizli¤e karfl›
mücadele ederken, kad›nlar›n
özgürlü¤ü mücadelesinin yeniden
kazanmas› gereken niteli¤e de
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SÖYLEŞİ

Lübnan Sanayi Bakan› Pierre
Gemayel’in öldürülmesinden iki
gün önce, Beyrut’ta uluslararas› bir
konferans düzenlendi. Orta
Do¤u’da ve dünyada, Amerika’n›n
ve ittifaklar›n›n bölge üzerindeki
savafl ve sald›rganl›k politikalar›na
karfl› ç›kanlar, bu karfl› ç›k›fl›
örgütleyenler, 16-19 Kas›m tarih-
leri aras›nda ‘Uluslararas› Beyrut
Konferans›’nda bir araya geldiler. 

Konferans›n ça¤r›s›n› yaz
aylar›nda ‹srail’e karfl› zafer kaza-
narak Amerika’n›n ve ‹srail’in
yenilmez olmad›¤›n› bütün
dünyaya gösteren Hizbullah ve
Lübnan Komünist Partisi yapt›.
Toplam 300 kiflinin kat›ld›¤› kon-
feransa Senegal’den, Avustralya,
Kongo’dan Amerika’ya kadar
dünyan›n çok çeflitli ülkelerinden
kat›l›m›n olmas› bu zaferin tüm
dünyaya nas›l bir ilham kayna¤›
oldu¤unu ve tüm dünyadaki savafl
ve kapitalizm karfl›tlar›n›n ilgisinin
bir kez daha bölgeye

odaklanmas›n› sa¤lad›¤›n› gösteriy-
ordu. 

Üç gün boyunca süren
toplant›larda, savafl karfl›t›
hareketin bundan sonra neler
yapaca¤›, dünyada ve bölgede
Amerika ve ‹srail’e nas›l dire-
nilece¤i tart›fl›ld›. 

Tüm toplant›larda konuflan
herkes söze öncelikle, yaz aylar›nda
‹srail’i yenen ve dolay›s›yla
Amerika’n›n bölgeye dair
planlar›na büyük zarar veren
Lübnan direniflini selamlayarak
bafllad›. Bu konuflmalar›n içinde en
anlaml›lar›ndan bir tanesi
Amerika’dan Troops Out Now
(Askerler Irak’tan Hemen Çekilsin)
Koalisyonu’ndan gelen John
Doel’in söyledikleriydi. Doel,
“Öncelikle ‹srail’i yenilgiye u¤ratan
Lübnan direniflini selaml›yorum.
Seçimlerde Bush’un yenilmesini
sa¤layan en önemli etkenlerden
birisi Lübnan halk›n›n ‹srail’e karfl›
kazand›¤› zafer oldu. Bu, ayn›

zamanda bizim de zaferimizdir. Biz
bu konferansa, Lübna halk›n›n,
Irak halk›n›n, Filistin halk›n›n sesi-
ni Amerika’ya tafl›mak için geldik.
Çünkü onlar sizin sesinizi duymuy-
orlar, sadece savafl yanl›s›
medyan›n sesini duyuyorlar”, dedi. 

Zaten toplant› aras›nda
konufltu¤umuz Hizbullah Polit
Büro üyesi Ali Fayad’da, bu
toplant›y› ça¤›rma amaçlar›n› flöyle
aç›kl›yor, “Bu konferans›n
amaçlar›ndan bir tanesi direniflin
yaln›z olmad›¤›n› göstermek.
‹slamc› özgürlük hareketi ile
toplumsal ve politik özgürlük
hareketi dünya çap›ndaki
ba¤lant›y› güçlendirmek, bu iki
hareket aras›nda ba¤ kurmak”. 

Üç gün boyunca süren konferansa
kat›lan tüm savafl karfl›tlar›n›n
ortaklaflt›¤› en önemli nokta,
bugün, ABD emperyalizminin,
Bush ve çetesini iflgal politikas›n›n
ve stratejisinin yenilgisine tan›k
oldu¤umuz ve bunun önümüze çok

B�çak s�rt�ndaki ülke: Lübnan
Beyrut Uluslararas� Savaş Karş�tlar� Konferans�’n�n ard�ndan
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büyük f›rsatlar sundu¤u idi.
Konferansa M›s›r’dan, Centre For
Socialists Studies’den (Sosyalist
Çal›flmalar Merkezi) kat›lan Wael
Khalil, “ABD, ne ‹srail, ne
Afganistan, ne Irak ne de Filistin’de
baflar›l› olamad›. Ancak bu
Amerika’n›n duraca¤› anlam›na
gelmiyor. Hem askeri araçlarla
hem de bu ülkelerin iç
politikalar›na müdahale ederek, iç
savafl ç›kmas›n› sa¤layarak, bölgeye
hakim olma çabas›na devam ede-
cektir. Örne¤in flimdi, ‹srail’in yaz
aylar›nda ald›¤› a¤›r darbenin etki-
lerini tersine çevirmek için
Lübnan’da iç savafl ç›karmaya
çal›fl›yorlar. Bizler tüm bunlara
karfl› haz›rl›kl› olmal›, direniflin ve
hareketin hem dünyadaki hem de
bölgedeki birli¤ini sa¤lamak için
çaba harcamal›y›z diyor”. Bu
konuflmadan iki gün sonra Pierre
Gemayel’in öldürülmesi ve bu
suikast hakk›nda ç›kan söylentiler,
Khalil’in kahin olmas›ndan de¤il,
y›llard›r bölgede ayn› türeden yön-
temleri uygulam›fl emperyalizmi iyi
tan›yor olmaktan kaynakland›¤›n›
düflünüyoruz. 

Ayn› flekilde Hizbullah politbüro
üyesi Ali Fayad’da, Khalel ile ayn›
endifleye sahip. Fayad,
"Hizbullah'›n savafl sonras›
Lübnan'da önceli¤inin "egemen bir
Lübnan ve ulusal birlik yaratmak"
oldu¤unu ifade ediyor. Özellikle
geçen y›l Hariri suikastinin
ard›ndan ülkede Sünniler ile fiiiler
aras›nda mezhepsel bir kutuplaflma
yafland›¤›n› söyleyen Fayad, ‹srail
iflgali ve direniflin bunu ortadan
kald›rd›¤›n› belirtiyor. Hizbullah'›n
Sünniler aras›nda da ciddi bir
toplumsal deste¤e sahip oldu¤una
dikkat çeken Fayad, as›l ayr›m›n
siyasi nedenlerden kaynakland›¤›n›
vurguluyor. Fayad, Sünni liderli¤i
(14 Mart ‹ttifak›'n›n en büyük
bilefleni ve Baflbakan Fuad
Sinyora'n›n partisi Gelecek
Hareketi) savaflta düflmanla
iflbirli¤i yapmak ve ‹srail taraf›n›
tutmakla suçlarken, aralar›ndaki
gerilimin fiii-Sünni çat›flmas› olarak
yorumlanmamas› gerekti¤ine
dikkat çekiyor. 

Peki flu andaki durum nedir diye

soruyoruz kendisine, flöyle cevap
veriyor: “Amerika, Lübnan
hükümetini direnifli
silahs›zland›rmas› için zorluyor.
Geçti¤imiz günlerde Amerika ve
Lübnan hükümeti silah anlaflmas›
yapt›lar. Söyledi¤im gibi, bizim için
önemli olan ulusal birli¤i korumak.
E¤er hükümet bunu sa¤layamazsa,
yaz›n direnen Lübnan halk›n›n tale-
plerine kulak vermezse o zaman
erken seçim yap›lmas›n› isteriz.
Lübnan halk›, bunun Amerika’n›n
yeni bir Orta Do¤u yaratma proje-
sine karfl› verilen ulusal bir
mücadele oldu¤unun fark›nda. 

Kendisine ayr›ca, Türk asker-
lerinin de içinde oldu¤u Birleflmifl
Milletler Bar›fl Gücü hakk›nda ne
düflündü¤ünü soruyoruz. “Biz bu
konuyu hükümete havale ettik”
diyor, fakat flunu da eklemeden
edemiyor; “Birleflmifl Milletler
Bar›fl Gücü’nün buradaki görevinin
tan›m› çok nettir: Lübnan halk›n›
‹srail sald›r›s›na karfl› korumak,
Lübnan halk›n›n güvenli¤ini
sa¤lamak. E¤er bunun d›fl›nda bir
faaliyeti olursa, o zaman durumu
yeniden de¤erlendiririz”, diyor.
Peki flimdiye kadar hiç görev
tan›m›n›n d›fl›na ç›k›p ç›kmad›¤›
sorusuna ise, Birleflmifl Milletler’in
yavafl yavafl Güney’de kontrol nok-
talar› kurdu¤unu, fakat henüz ara-
balar› durdurmad›¤›n›, daha sonra
bu arama noktalar›na bariyerler
yerlefltirdiklerini, yak›n zamanda
aramalara bafllayacaklar›n› bek-
lediklerini ve bunun ciddi bir pro-
vokasyona neden olabilece¤ini
söylüyor”. 

Peki bunu önlemenin bir yolu
olup olmad›¤›n› soruyoruz Fayad’a.
“Birlik”, diyor. “Bizim için ve
Lübnan halk› için as›l mesele
Amerikan emperyalizminin
bölgedeki planlar›n›n yenilgiye
u¤rat›lmas›. Biz bunun için ne
gerekiyorsa her zaman yapaca¤›z.
Hem bugün Ortado¤u’da direnen
hareketlerin hem de dünyada
Amerika’n›n politikalar›na karfl›
ç›kanlar›n bu amaç etraf›nda bir
araya gelmesi çok önemli. Bugün
bence dünyada iki önemli mücadele
var. Birisi Amerikan emperyal-
izmine karfl› verilen, di¤er neo-lib-
eral politikalara karfl› verilen
mücadele. Bu ikisinin birli¤i bizim
için çok önemli. Ancak bu flekilde
kazanabiliriz” diyor. 

Fayad’›n sözleri üzerine konfer-
ansa Orta Do¤u’nun ‘Bat›’s›ndan,
‹ngiltere, Stop The War
Coalition’dan (Savafl› Durdurun
Koalisyonu) kat›lan John Rees’e,
konferans›n amac›na ulafl›p
ulaflmad›¤›n› ve savafl karfl›t›
hareketin bundan sonra nas›l ad›m
atmas› gerekti¤ini soruyoruz. Rees
söze herkes gibi Amerika’n›n çok
zor durumda oldu¤unu, fakat
bunun duraca¤› anlam›na gelme-
di¤ini söyleyerek bafll›yor ve flöyle
devam ediyor: “ABD’nin
Vietnam’da yenildi¤i dönemde
karfl› karfl›ya oldu¤u f›rsatlar›n
ayn›s›na sahibiz. ABD’nin
Vietnam’dan çekilmesini sa¤layan
Amerika’daki hareket,
Vietnam’daki direnifl ve dünyadaki
hareketin bir araya gelmesiydi.
Bugün de ayn› fley geçerli. Bu
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nedenle Orta Do¤u’daki direnifl
hareketlerinin biz Bat›’daki kitlesel
hareketleri sadece kendilerini
destekleyen unsurlar olarak de¤il,
hareketi beraber infla ettikleri müt-
tefikleri olarak görmeleri çok
önemli. Dünya savafl karfl›t›
hareketi olarak bizim iflimiz
Lübnan halk›n›n kendi kaderini
belirlemesi hakk›n› sonuna kadar
savunmak, bütün dünyada
Müslümanlara ve yurttafll›k hak-
lar›m›za yönelik sald›r›lara karfl›
ç›kmakt›r. Bizim kendi hükümetler-

imize karfl› verdi¤imiz bu mücadele
Orta Do¤u’daki direnifl ve
Amerika’daki savafl karfl›t› hareket
ile birleflti¤inde ikinci bir Vietnam
yaflamam›z›n önünde hiçbir engel
yok” diyor. 

Ali Fayad ise Amerika’n›n dünya
çap›nda nas›l yenilgiye u¤rat›laca¤›
sorusuna Venezuela’dan bafllayarak
cevap veriyor. “Biz yaz›n ‹srail’e
karfl› çok önemli bir zafer
kazand›k. Ancak bu yeterli de¤il.
Amerika’y› tam olarak yenilgiye
u¤ratmak için dünyadaki müttefik-

lerimize bakmal›y›z. Bunlar da bir-
incisi uluslar aras› hareket, ikincisi
de Amerika’ya kafa tutan
Venezuela gibi ülkelerdir. Bu
nedenle uluslar aras› hareketin bir
parças› olmak bizim için çok
önemli” diyor. 

‹ngiltere’den John Rees ise,
dünyadaki bu savafl karfl›t›
hareketin mutlaka neo-liberal poli-
tikalara karfl› verilen mücadele ile
birleflmesi ve böylece daha genel ve
daha köklü bir de¤iflim talep eden
bir yol izlemesi gerekti¤ini
düflünüyor. ‹ngiltere’de savafl
karfl›t› hareket içinde kurulan
Respect’i buna örnek göstererek,
“Biz Respect’i savafl karfl›tlar› ile
birlikte kurduk, ancak Respect
savafl›n sona ermesinden daha
fazlas›n›, daha eflit, daha
demokratik bir dünyay› talep ediy-
or. Bu da bizim toplumun farkl›
kesimleri ile daha genifl cephelerde
bir araya gelmemizi, savafla karfl›
olmakla, neo-liberal politikalara
karfl› olmay› birlefltirmemizi
sa¤l›yor” diyor. 

Üç günlük konferans boyunca
sadece toplant› yapmad›k. Ayn›
zamanda savafl›n yafland›¤› böl-
gelere giderek, as›l savafl›n nas›l bir
fley oldu¤unu da gördük.
Cumartesi günü, yaz aylar›nda
‹srail’in en yo¤un olarak bombal-
ad›¤› yerlerden bir tanesi olan
Dahiye bölgesine gittik. Geçen
A¤ustos ay›nda, ateflkesten hemen
sonra gelenler, bina y›k›nt›lar›n›n
ço¤unun kald›r›ld›¤›n› söylüyorlar.
Gerçekten de bölgeye geldi¤inizde

Lübnan’�n yap�s�
Lübnan’da Şiiler nüfusun yüzde 40’�n� oluşturuyorlar. Şiiler ayn� zamanda politik ve sosyo-ekonomik olarak toplumun

en d�şlanm�ş kesimi. Hristiyanlar ise nüfusun yüzde 35’ini ve Sünniler yüzde 20’sini, geri kalan�n� ise Dürziler oluşturuy-
or. 

Politik olarak ise bir yanda Şiileri temsil eden Hizbullah ve Emel örgütü var. General Michel Aoun’un temsil ettiği Özgür
Vatansever Hareket, H�ristiyanlar�n yüzde 80’ini temsil ediyor. Üçüncü Cephe’den, eski milletvekili Salim Hoss ve diğer
Nas�rc�lar, Sünni İslamc�larla birlikte Sünni nüfusunun yüzde 40’�n� temsil ediyorlar. Talal Arsalan ise Dürzilerin temsil-
cisi. Yaz ayarl�nda İsrail2e karş� verilen savaş s�ras�nda ise H�ristiyanlar�n yüzde 80’i, Sünnilerin yüzde 87’si ve bütün
Şiiler Hizbullah önderliğindeki ittifak� desteklediler. 

Savaş karş�t� hareketin kazan�p Amerika’y� tam ve kesin bir yenilgiye uğratabilmesi için a) Kendi ülkelerimizde kendi
hükümetlerimize karş� mücadele etmeye devam etmeliyiz. Bu, özellikle Lübnan’a BM bar�ş gücü çerçevesinde asker gön-
dermiş ülkelerdeki savaş karş�tlar� için çok önemli bir görev. Bu bar�ş gücüne kesinlikle karş� ç�kmal�y�z b)Hareketin ulus-
lar aras� birliğini sağlamal�, güçlerimizi birleştirmeliyiz c) ABD ve İsrail sald�r�s� ve tehdidi alt�ndaki ülkelerdeki
direnişlere destek ve onlarla dayan�şma içinde olmal�y�z.
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y›k›nt› y›¤›nlar›ndan çok, kocaman
boflluklar görüyorsunuz. En çarp›c›
olan ise, bombalamalar s›ras›nda
evini kaybetmifl ama kalacak yeri
olmayan insanlar›n, kurflunlardan
dolay› delik deflik olmufl evlerine
geri dönmüfl olmalar›. Dahiye’ye
iner inmez, kenti gezmeden önce
görevliler bize y›k›m›n boyutlar›
hakk›nda baz› bilgiler verdiler. 25
bin kiflinin yaflad›¤› Dahiye’de
bombalama sonucunda, 300’den
fazla büyük bina tamamen
y›k›lm›fl, toplam 5500 apartman
zarar görmüfl, 20 okul y›k›lm›fl, 1
t›p merkezi tamamen yok olmufl,
1200 kifli ölmüfl, 4500 kifli
yaralanm›fl, 20 bin kifli iflsiz kalm›fl,
2.2 milyar dolarl›k zarar meydana
gelmifl. Buras› ayn› zamanda
Hizbullah’›n araflt›rma merkezinin
bulundu¤u yer. Bu araflt›rma
merkezi flu anda tamamen y›k›lm›fl
durumda. Verilen bilgiye göre,
bombard›man yüzünden, bu
araflt›rma merkezinde bulunan, 42
bin kitap, çeflitli bilimsel çal›flmalar
hakk›nda 2 milyon makale ve 1000
harita tamamen yok olmufl durum-
da. Savafl bafllad›¤›ndan beri ise
Lübnan’›n borcu 42 milyar dolara,
iflsizlik yüzde 13’den yüzde 20’ye
yükselmifl. 

Dahiye sokaklar›nda
konufltu¤umuz halk, flehrin yeniden
kurulmas› için hükümetin hiçbir
fley yapmad›¤›n›, bütün enkaz
kald›rma ve yeniden kurma
çal›flmalar›n›n Hizbullah taraf›ndan
yürütüldü¤ünü anlat›yor. 

Pazar günü ise as›l bombala-
malar›n oldu¤u Güney Lübnan’a
gidildi. Yolda yo¤un bir trafik
vard›, çünkü ‹srail’in
bombard›man› as›l anayolu tama-
men y›km›flt›. Bütün köprüler bom-
bard›man s›ras›nda özellikle vurul-
mufltu ve flimdi yeniden
yap›l›yordu. Özellikle, Kana ve
çevresi, savafl›n sadece ölenler için
de¤il, hayatta kalanlar için de bir
felaket oldu¤unu gösteriyordu.
Lübnanl›lar yol boyunca ‹srail
sald›r›s› s›ras›nda ölenlerin büyük
foto¤raflar›n› asm›fllard›, çünkü
onlar bu insanlar›n öldüklerine
inanm›yorlard›. Onlar Lübnan

halk›n›n kahramanlar›yd›lar.
Filistin s›n›r›na yak›n olan ve
a¤›rl›kl› olarak fiiilerin yaflad›¤›
Kana ve çevresinde kurflun deli¤i
olmayan tek bir bina dahi görmek
mümkün de¤ildi. Y›k›nt›lar
toplanm›fl olmas›na ra¤men, her
yer savafl›n fiziksel ve psikolojik
kal›nt›lar› ile doluydu. Gidecek
baflka yeri olmayan insanlar kurflun
delikleri ile dolu evlerde yaflamaya
devam ediyorlar. 

Son olarak Ali Fayad’a, bizlerden
ne beklediklerini soruyoruz.
Savafl›n oldu¤u bütün ülkelerdeki
herkes gibi o da ayn› yan›t› veriyor;
“Lütfen burada gördü¤ünüz her
fleyi kendi ülkenize geri
döndü¤ünüzde herkese anlat›n”. 

Beyrut sokaklar›nda gezerken,
Lübnan’›n, y›llardan beri kafas›n›
emperyalizmin sald›r›lar›ndan
kald›ramam›fl bir ülke oldu¤unu
görüyorsunuz. fiimdi herkes bir
yandan ‹srail’i yenmifl olman›n
zafer duygusunu yafl›yor, bir yan-
dan da ‘bundan sonra ne olacak’
diye soruyor. Herkesin en büyük
korkusu bir iç savafl ç›kmas›.
Çünkü flu anda varolan hükümetin
Lübnan halk›n›n sorunlar›n› çöze-
meyece¤i çok aç›k. Direnifl ise iki
seçenek ile karfl› karfl›ya, hükümeti
destekleyebilir ya da Lübnan
halk›n›n talep etti¤i daha radikal
de¤iflimlerin gerçekleflmesi için
mücadele etmeye devam edebilir. 

Arife Köse - Meral Candan
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Lübnan İç Savaş�, (1975 - 1991)
1 Eylül 1920’de Lübnan’da Frans�z egemenliği alt�nda, bölgede H�ristiyan-

lar�n hakim olduğu bir devlet yaratmak amac�yla kuruldu. 21 Eylül 1943’te ise
Lübnan bağ�ms�z bir devlet haline geldi.

Arap-İsrail çat�şmas� sonucu Lübnan'a gelen Filistinlilerin çoğalmas�yla özel-
likle 1970'lerden itibaren Müslümanlar, demografik üstünlüğü elde ettiler ve
bu üstünlüğü egemenlik faktörüne yans�tarak ülke yönetimini H�ristiyanlar-
dan alma mücadelesini başlatt�lar. Sonuçta; ülkede başlayan Müslüman- H�ris-
tiyan ay�r�m� ve mücadelesi, 13 Nisan 1975'den itibaren iç savaşa dönüştü.İç
savaş, Lübnan, Suriye, M�s�r, Kuveyt ve Suudi Arabistan devlet başkanlar�n�n
17-18 Ekim 1976'da Riyad Toplant�s�nda ald�klar� kararlarla yeni bir boyut
kazand�.Bu antlaşmaya göre, Lübnan'da 21 Ekim'den itibaren ateşkes yürür-
lüğe girecek ve savaşan taraflar, 1975 Nisan'�ndan önceki hatlara çekilecekler,
Lübnan için 30. 000 kişilik bir Arap Bar�ş Gücü kurulacak, FKÖ gerillalar�
Lübnan'da kalmaya devam etmekle beraber, Lübnan'�n egemenlik ve güven-
liğine sayg� göstereceklerdi. Fakat İsrail Litani Nehrine kadar olan Güney
Lübnan topraklar�n� kendi kontrolü alt�na al�p, bu topraklar� kendisi için
"Güvenlik Bölgesi" ilan etti. Ard�ndan da Beyrut'u kuşatt� ve bunun sonucun-
da, Filistin Kurtuluş Örgütü Lübnan'� terk etmek zorunda kald�. FKÖ, Lübnan'a
ç�kan Amerikan, Frans�z ve İtalyan askerlerinden oluşan 2.000 kişilik Bar�ş
Gücü himayesinde, 21 Ağustos 1982'de Beyrut'tan ayr�ld�.

FKÖ'nün Lübnan’� terk etmesini sağlayan İsrail, 1985 y�l�nda kademeli olarak
bölgeden çekilmeye başlad�, İsrail'in çekilmesi Müslüman- H�ristiyan mücade-
lesini tekrar başlatt�. Bunun üzerine, Suriye Lübnan'a müdahale etmek için
harekete geçti. Ayr�ca, İran'da dolayl� olarak müdahaleye kat�ld�. 1989 y�l�
sonlar�ndan itibaren ise, FKÖ tekrar Güney Lübnan'a yerleşmeye başlad�.
Sonuç olarak; 1970 y�l�nda başlayan Lübnan sorunu ve 1975 y�l�nda başlayan
Lübnan iç savaş�, çeşitli aşamalardan geçti. İç savaş Lübnan'da çok ağ�r maddi
hasara ve can kayb�na yol açt�. Savaş 1991 y�l�nda resmen sona erdiğinde
Lübnan ve Beyrut bir harabeye dönüşmüştü ve 150.000 Lübnanl� can
vermişti.

Lübnan ulusal kimliğinin oluşmaya başlamas� ise ancak Hizbullah’�n 1982’de
başlayan direnişi ile birlikte oldu. Bu direniş, 2000 y�l�nda İsrail’in Lübnan’dan
çekilmesine yol açt�. Ayr�ca bu zafer, Lübnan’� oluşturan çeşitli topluluklar
aras�nda ulusal bir birliğin oluşmaya başlamas�n�n önünü açt�. 
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Örgütünüz ve sendikalar bugüne
kadar sosyal güvenliğin tek çat�
alt�nda toplanmas� gerektiğini söy-
leyip durdu. GSS tüm bu kurumlar� tek
çat� alt�nda birleştiriyor ve herkese
genel bir sağl�k şemsiyesi sunuyor siz
niye itiraz ediyorsunuz?

Elbette sa¤l›k hizmetlerinin tek
çat› alt›nda toplanmas›
örgütümüzün uzun y›llard›r savun-
du¤u bir politikad›r. Ancak bu
politika sadece sa¤l›k hizmetinin
finansman›yla ilgili de¤il sunumu
ile de do¤rudan ilgilidir. SSK has-
tanelerinin sa¤l›k bakanl›¤›na
devredilmesi, hastanelerin
“özerklefltirilmesi” ve aile hekimli¤i
ile sürdürülmeye çal›fl›lan sürecin
temel hedefi sa¤l›k hizmetlerini tek
çat› alt›nda toplamak de¤il, tam
tersine piyasa koflullar›na teslim
ederek ticarilefltirmektir. Bu
yaklafl›m sa¤l›k hizmetlerini bir
kaosa sürükleyecek ve paras›
olmayan›n sa¤l›k hizmetine
ulaflamayaca¤› bir sisteme
dönüfltürecektir.

Özellikle SSK hastaneleri önünde bit-
mek dinmeyen kuyruklar oluyordu.
Özel hastaneler de devreye girince bu
kuyruklar�n biteceği iddia ediliyor.
Bunda doğruluk pay� yok mu?

Hastane önü kuyruklar›n de¤iflik
nedenlerini tek, tek tart›flabiliriz.
Yetersiz hastane say›s›, personel
eksi¤i, ödeneksizlik, alt yap› eksik-
leri elbette hastane önü kuyruklar›n
de¤iflik nedenleri olarak say›labilir.
Ancak hastanelerdeki y›¤›lmalar›n
temel nedeni,  kuflkusuz birinci
basamak sa¤l›k hizmetlerinin uzun
y›llard›r ihmal ediliyor olufludur.
6000’e yak›n sa¤l›k olaca¤›n›n
eksiklerini gidererek gelifltirmek,

böylece hastalar›n sa¤l›k
ocaklar›nda, birinci basamakta
sa¤l›k hizmetine ulaflarak hastaneye
gitmesinin gereksiz hale getirilmesi
olanakl›d›r. Birinci basamak
de¤iflik nedenlerle kendisine
baflvuran hastalar›n %90’›na yak›n
bir k›sm›n›n sorunlar›n› ikinci
basamak hastanelere gitmeden
çözebilmektedir. Bu oran tüm
ça¤dafl sa¤l›k hizmeti anlay›fl›na
sahip ülkelerde benzerdir. Üstelik
geliflmifl bir birinci basamak
önlenebilir, bulafl›c› hastal›klardan
korunma konusunda da ciddi bir
rol üstlenecek ve “hasta” say›s›n›
düflürecektir. Ülkemizde önlenebilir
hastal›klar tüm hastal›klar aras›nda
en yüksek orana sahiptir. Ancak
sosyal bir devletin yapmas› gereken
bu uygulama yerine, hastane
say›s›n› art›rarak çözüm aramaya
çal›flmak kula¤›n› ters elle göster-
mektir. Hastane say›s›n› art›rarak

sa¤l›k sorunlar›n›n
çözülemeyece¤inin en güzel örne¤i
ABD’dir. Bugün ABD’de 40 mily-
onu aflk›n insan pirimlerini
ödeyemedi¤i için sa¤l›k hizmetine
ulaflamaz durumdad›r. Oysa birinci
basamak sa¤l›k hizmetlerini ve
koruyucu sa¤l›k anlay›fl›n› öne
ç›karan ‹ngiltere’de tüm sa¤l›k
hizmetleri ücretsiz verilmekte ve
ABD’nin bir kifli için  harcad›¤›
paran›n sekizde biri harcanarak,
ABD’deki sa¤l›k göstergelerinin çok
üstünde bir baflar›, yani sa¤l›kl› bir
toplum yarat›lmaktad›r. Bir baflka
faktörde özel hastanelerden yararla-
narak kuyruk azaltmak anlay›fl›n›n
gerçekle ba¤daflm›yor olufludur.
Toplumumuzun yar›s›n›n açl›k
s›n›r›n›n alt›nda yaflad›¤›
düflünülürse özel sa¤l›k
kurumlar›ndan yararlanabilecek
insan say›s›n›n ne kadar
olabilece¤ini hesaplamak zor

Genel Sağl�k Sigortas�’nda akl�m�za tak�lanlar

Yalanlar ve Gerçekler
Çağla Oflaz Türk Tabipler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Erkan Kapakl� ile genel
sağl�k sigortas� üzerine görüştü.
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de¤ildir. 
1999 y�l�nda yapt�ğ�n�z “grövdeyiz”

eylemlerinde sağl�k hizmetlerinden
yararlanmak için “bir nüfus cüzdan�
yetmeli”  diyordunuz. GSS’�ndan
vatandaş kimlik numaralar�yla fay-
dalan�labiliniyor. Bu durum taleplerini-
zle örtüşmüyor mu?

Bizim “nüfus cüzdan› yeter” slo-
gan›m›z, sadece kay›t sisteminin
düzenlenmesi anlam›nda de¤il, hem
hizmete eflit koflullarda ulaflabilmek,
hem de bu hizmetin ücretsiz sunul-
mas› anlamlar›n› içermektedir.
Herkese eflit, ulafl›labilir, sürekli ve
ücretsiz bir sa¤l›k hizmet sunumu-
nun bir formülasyonudur. Vatandafl
kimlik numaralar› ile pirim ödeye-
cek insan say›s›n› hesaplamak, pir-
imlerini ödeyip ödemedi¤ini kontrol
etmek ve pirim ödemeyenleri sa¤l›k
hizmetinin d›fl›na itmek anlam›na
gelen bu uygulama ile en küçük bir
benzerli¤i yoktur.

Genel Sağl�k Sigortas� 0-18 yaş
grubunda herkese  ücretsiz sağl�k
hizmetlerinden yararlanmas�n� getiriy-
or bu ileri bir ad�m değil mi?

GSS’n›n iddias› ödeme güçlü¤ü
olmayanlar›n primlerinin
ödenece¤idir. Ama “ödeme gücü”
nü asgari ücretin üçte biri olarak
ald›¤›n›zda bunun ne kadar büyük
bir yanl›fl oldu¤u aç›kça görülmek-
tedir. Asgari ücretle yaflaman›n
olanaks›z oldu¤u koflullarda bu
ücretin sadece üçte birini kazan-
abilen insanlara “senin ödeme
gücün var hadi bakal›m öde pirim-
lerini” diyen bir anlay›fl›n “18
yafl›na kadar olanlardan ücret
al›nmayacak” söylemi gerçek hay-
atta pratik karfl›l›¤› olmayan bir
söylem olmaktan öteye gidemez.

Aile hekimliği doğumdan ölüme
kadar geçen sürede herkese sağl�k
hizmetinden yararlanma hakk�n�
veriyor. Aile hekimliği kötü bir şey
midir?

Ülekmizde yaflama geçirilmeye
çal›fl›lan aile hekimli¤i sisteminin
en net tan›m›n› asl›nda bu projenin
mimar› dünya bankas› 2004
raporunda yapmaktad›r; “Birinci
basamak sa¤l›k hizmetlerinin
özellefltirilmesi”. Aile hekimli¤i,
herkese eflit, ücretsiz bir sa¤l›k

hizmetini 6000’e yak›n sa¤l›k
oca¤›nda hekimi, hemfliresi, ebesi,
sa¤l›k memuru ve di¤er sa¤l›k
çal›flanlar›ndan oluflan genifl bir
ekiple veren koruryucu sa¤l›k
anlay›fl›n›n yerine, bir “aile heki-
mi” ve bir “aile sa¤l›¤›
eleman›”ndan oluflan bir “ikili” ile
tedavi edici sa¤l›k anlay›fl› üzerine
kurulu bir hizmetin getirilmesidir.
Aile hekimli¤i çal›flan› sözleflmeli
hale getirerek, iflsizlik tehdidi
alt›nda ilaç ve teknolojiye giden
kaynaklar› art›r›p, uluslararas›
tekellerin beslenmesine, halk›m›z›
paras› olmayan›n sa¤l›k hizmetine
ulaflamad›¤›, eflitsizliklerin daha da
artt›¤› bir ülkede sa¤l›k hizmetine
ulaflamayarak ölüme götürecek bir
sistemdir.

GSS’ye göre bir sevk sistemi geliyor.
Birinci basamak hizmetleri aile
hekimine gidiyorsunuz daha sonra
ikinci ve üçüncü basamak sağl�k
hizmetlerine sevk ediliyorsunuz. Bu
durumda hastane önünde gereksiz bir
y�ğ�lmay� da önlemiş oluyorsunuz.
Asl�nda olmas� gereken de bu değil
midir?

Asl›nda olmas› gereken daha önce
de söz etti¤imiz gibi budur. Ancak
koruyucu sa¤l›k hizmeti anlay›fl›n›
önceleyerek, hasta say›s›n› azalt-
may› hedeflemeden, yani insanlar›n
hastalanmamas›n› sa¤lamaya
çal›flmadan, yeterli sa¤l›k oca¤›,
hekim ve hekim d›fl› sa¤l›k personeli
say›s›n› oluflturmadan, ekibe dayal›
hizmet anlay›fl›n› parçalayarak,
sa¤l›k hizmetini paral› hale getir-
erek, sa¤l›¤› sat›l›k bir meta haline
getirerek bu uygulamay› bafllatmak
sadece hastane önü kuyruklar› daha
da art›rarak aile hekimlerinin
önüne tafl›mak anlam›na gelecektir.

Bugüne kadar insanlar belirli bir
sosyal güvenlik kurumuna prim
ödediği halde sağl�k hizmetlerinden
yeterince yararlanam�yordu. Daha iyi
bir hizmet almak için özele gidiyordu.
Bu durumda vatandaş prim ödediği
halde ikinci kez cebinden ödemek
zorunda kal�yordu. GSS en az�ndan
vatandaş�n iki kere ödemesini ortadan
kald�rm�yor mu? 

Daha önce de vatandafllar›m›z›
cepten ödeme yaparak özele gitmek

zorunda b›rakan anlay›fl GSS’n›n de
mimar› olan anlay›fld›r. GSS siste-
minde vatandafllar ödedikleri prim-
lerin karfl›l›¤›nda s›n›rs›z bir sa¤l›k
hizmetine kavuflmayacaklar. Öde-
nen pirimin karfl›l›¤›nda sunulacak
paket hizmetin d›fl›nda kalan sa¤l›k
hizmeti için ya özel sigortalara
pirim ödenecek, ya da cepten
ödeme yap›larak bu hizmete
ulafl›lacakt›r. Baflka bir deyiflle daha
önce “gizli” olarak yap›lan, “usül-
süz” olan uygulama GSS sistemiyle
yasal bir kimlik kazanm›fl olacakt›r.

Genel Sağl�k Sigortas�’nda  cepten
ödenen katk� paylar�na  itiraz ediyor-
sunuz. Ancak kaynaklar�n s�n�rl� olduğu
bir dünyada hiç para ödemeden nerede
sağl�k hizmetlerinden yararlan�l�yor?
Hiç para ödemeden sağl�k hizmeti
almak mümkün mü?

Burada tart›fl›lmas› gereken
sa¤l›¤›n bir hak oldu¤u gerçe¤idir.
Tüm insanlar do¤duklar› anda
sa¤l›kl› yaflamay› hak ederek
do¤arlar. Sosyal devletin görevi
sa¤l›kl› bireylerden oluflmufl bir
toplum yaratabilmektir. Sa¤l›k,
sadece hasta olan›n tedavi edildi¤i
bir hizmet olman›n ötesinde, kiflileri
ve toplumu yaflan›lan çevre, sosyo
kültürel özellikler ve ekonomik
koflullar› da içine alacak flekilde
de¤erlendirmeyi zorunlu k›lar.
Eflitsizliklerin oldu¤u, iflsizli¤in,
yoksullu¤un, açl›¤›n oldu¤u bir
toplumda sa¤l›k hizmetini sadece
hastane ve aile hekimli¤i olarak
görmek, gerçeklere bilerek göz
kapamak anlam›na gelir. Sa¤l›k
hizmeti topluma ve onu oluflturan
bireylere ücretsiz olarak sunulmak
zorunda olan bir hizmettir. Bir
hakt›r. Bugün gerek Küba gibi
ülkeler, gerek ‹ngiltere gibi Avrupa
ülkelerinde sa¤l›k hizmetinin tama-
men vergilerden finanse edildi¤i ve
vatandafllara ücretsiz sunuldu¤u bir
çok ülke bulunmaktad›r. Ama as›l
de¤erlendirilmesi gereken, insan›
de¤ersizlefltiren ve piyasa
koflullar›na terk edilmifl bir sa¤l›k
hizmetini güdüleyen neoliberal
yaklafl›m›n karfl›s›nda durabilmek-
tir. Böylesi bir karfl› duruflu
sergilemeden sa¤l›kl› bir toplum
oluflturabilmek olanakl› de¤ildir.
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LATİN AMERİKA

Küba lideri Fidel Castro’nun
ameliyat sonras› pijamal›, terlikli
foto¤raflar› bir yandan efsaneyi
sürdürürken, öte yandan, ondan
sonra bafla kimin geçece¤i
tart›flmas›na yol açt›.

Solun hanedanl›¤›n devam›n›
kabul etmesi ise flafl›rt›c›yd›. Do¤u
Avrupa’da buna tolerans göster-
ilmemiflti. Küba’da neden
tart›flmas›z kabul gördü? Asl›nda
Castro devlet baflkanl›¤› kaftan›n›
kardefli Raul Castro’ya zeten
devretmiflti. 

Raul, 26 Temmuz 1953’teki
Moncada K›fllas› bask›n›nda abisi
ile birlikteydi. Fidel’in Küba
Komünist Partisi ile uzlaflmas›na
karfl› ç›kan ve Moskova’n›n
güdümünde yol almay› daha ilk
günlerde elefltiren de Raul’dü.
1959’dan beri, Fidel’in kon-
trolünde askeri ve siyasi denetim
görevini yürüten nüfuzlu küçük bir
grubun üyesi olarak orduda görev
yap›yor. 

Y›llar içinde o küçük yönetici
grubun üyeleri de¤iflti. Ama
de¤ifliklikler seçimle ya da
kamuoyuna aç›k tart›flmalar sonu-
cu olmad›. Adayl›klar kimi zaman
bir Ulusal Meclis ya da tesadüfî
Komünist Parti kongrelerinde
onayland›. Ama nihai karar daima
en tepedeki o gruba kald›. Raul
grubun üyesiydi ve bugün de grubu
korumaktan baflka bir fley
yapaca¤›na dair bir iflaret yok. 

26 Temmuz Hareketi siyasi
örgütlenmeyi askeri bir kavray›flla
ele al›yordu; parti organlar› uygu-
lanacak karar ve talimatlar› afla¤›ya
iletiyordu. ‹ktidar›n yap›s› o
zamandan beri ayn›. 

Ama bu Küba’da hiçbir önemli
de¤iflikli¤in olmad›¤› anlam›na
gelmez. Do¤u Bloku’nun çöküflü
Küba’y› kriz içinde, ihraç mallar›n›
alan ve neredeyse tüm tüketici mal-
lar›n› sa¤layan pazardan yoksun
halde, yal›t›lm›fl b›rakt›. Kriz, yeni
bir ekonomik stratejiyle, Küba
ekonomisini yabanc› yat›r›ma
açmakla afl›ld›. 

Dünya pazar›
ABD 1959 devriminden birkaç ay

sonra bafllatt›¤› y›k›c› ekonomik
ambargoyu sürdürüyor. Yine de
‹spanyol, ‹talyan ve di¤er
yat›r›mc›lar için bir engel yok.
Patlayan turizm sektörüne heyecan-
la para yat›r›yorlar. 1995’te, her-
hangi bir giriflimdeki yabanc›
yat›r›m oran›n› %49 ile s›rlayan
kat› yasalar yabanc› denetimini
%100’e ç›kard›. Küba’n›n eme¤i
koruyan yasalar› da eme¤i (yabanc›
yat›r›mc›lar için-ç.n.) daha çekici
hale getirmek üzere de¤ifltirildi.
Amerikan ambargosuna ra¤men
Küba dünya pazar›n›n aktif bir
üyesi oldu. 

Ekonomi Bakan› Carlos Lage
tamamen farkl› çizgide biri. Sakal›
yok, yeflil üniforma da giymiyor.
Tak›m elbiseleri uluslararas›
ekonomik forumlarda daha samimi
görünmesini sa¤l›yor. Bu arada
Raul, kiflili¤inde abisinin kariz-
mas›ndan eser olmamas›na ra¤men,
hala üniforma giyiyor.

Bu iki adam Fidelsiz Küba reji-
minin çivisi. Gelece¤e haz›r olduk-
lar›n› gösteriyorlar; eskiden oldu¤u
gibi kat› ve merkezileflmifl bir

yap›n›n denetiminde pazara
aç›klar. Serbestleflme tamamen
ekonomik alanda. Siyasi muhalefet
susturulmufl, Küba toplumunun
yap›s› ve yönetimi konusunda
taban›n her zaman oldu¤u gibi çok
az söz hakk› var. 

Fark ise inkâr edilen ekonomik
eflitsizli¤in art›k görünür ve inkar
edilemez hale gelmifl olmas›nda.
Mercedes galerileri, yeni giyim
ma¤azalar›, zengin bir s›n›f›n bariz
varl›¤› hikâyeyi apaç›k anlat›yor.
‹roni flurada yat›yor: ABD
Kongresi’nde ambargoyu kald›rma
yönünde giriflimler var. Çünkü
ABD sermayesinin, tüketici ve
sanayi mallar› yan›nda, petrol,
tar›m ve turizm alan›nda ifl f›rsat-
lar›n› kaç›rmas›na k›zg›nlar. 

Condoleezza Rice (tuhaft›r) yeni
bir rejim dayatma e¤iliminde
olmad›klar›n› ›srarla söyleyip
duruyor. Ama Küba pazar›n› çoku-
luslu flirketlere açma konusunda
her türlü e¤ilim mevcut. Bu anlam-
da demokrasi oldukça k›t. Miami
Kübal›lar› (Küba’dan gemi, tekne,
kay›k, hatta sal, ne bulurlarsa
Miami sahillerine kaçan Kübal›lar
için kullan›lan bir niteleme-ç.n.), ya
da en az›ndan bir bölümü, 1959
öncesi, çöküfl içindeki fakat
oldukça karl› Küba’ya dönüfl özle-
mindeler. Ama bu konumuz
d›fl›nda. 

Küba halk› kendisi üzerindeki
denetimi nas›l yeniden ele geçire-
bilir? Bunun kolay bir yan›t› yok.
Kendi ç›karlar›n› savunurken,
özgürce ve demokratik yollardan
örgütlenme hakk› için mücadeleye
devam demekten baflka. Bu hak
Fidel yönetiminde ve daha önceki
tüm ABD destekli rejimlerde hep
reddedildi. Hanedanl›ktan
sözetmek, her ne koflulda olursa
olsun, bu hakk› ve sosyalist
demokrasiyi inkar etmek anlam›na
geliyor. 
Bu makale �ngiltere�de yay�nlanan
Socialist Rewiev dergisinin Eyl�l
say�s�ndan, Cengiz AL�AN
taraf�ndan �evrilmi�tir.

Mike Gonzales

Küba’da hanedanl�ğ�n devam�
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ASYA

Viren Swami

On y›l kadar önce Endonezya’da
bask›c› ve ac›mas›z Suharto rejimi,
toplumsal ve siyasi bir muhalefet
dalgas› taraf›ndan devrildi.Aradan
dört cumhurbaflkan› ve bir dizi yol-
suzluk skandal› geçti,
Endonezya’da hayat hâlâ zor,
nüfusun ço¤unlu¤u hâlâ günde $1
ile yafl›yor.

Suharto’dan bu yana tüm baflkan-
lar IMF politikalar›ndan flaflm›yor.
Ama flimdiki baflkan Susilo
Bambang Yudhoyono için de hayat
kolay de¤il. Kalimantan, Sulawesi
ve Bat› Papua bölgelerindeki
ayr›l›kç› mücadeleler, Endonezya
silahl› kuvvetlerinin siyasi hayatta-
ki rolünü tekrar tekrar gündeme
getiriyor. ‹ki y›l önceki deprem ve
tsunami felaketlerine hükümetin
gösterdi¤i tepki a¤›r elefltiriler
al›yor. Bu y›l, yak›t fiyatlar›ndaki
zamlara karfl›, çevre konular›nda,
polis hakk›nda ve baflka konularda
yayg›n protesto gösterileri oldu.

Geçici ve k�r�lgan
Bu hareketlerin çeflitlili¤i ve

yayg›nl›¤› çarp›c› olmakla birlikte,
Suharto’nun devrilmesinden beri
hareketler ve yüzlerce eylemci gru-
plar› aras›nda ciddi bir iliflkiler a¤›
oluflturulamad›; ço¤u geçici,
k›r›lgan ve yaln›z kal›yor. 

Ulusal Kurtulufl için Birlik
Partisi’nin (Papernas) kurulmas› ve
2009 seçimlerini hedef almas›yla,
bu parçalanm›fll›¤›n afl›laca¤›n›
umuyorum. 

‹lk ça¤r›s› Demokratik Halk
Partisi (PRD) baflkan›, tan›nm›fl iflçi
haklar› ve demokrasi aktivisti Dita
Sari taraf›ndan yap›lan Papernas,
Aral›k’ta ilk kongresini yapacak ve
hem seçimlere kat›lmay› hem de
da¤›n›k muhalefet hareketleri için
bir odak noktas› olmay› amaçlaya-
cak. ‹lk elde Papernas kendi
üyelerinin ve geleneksel deste¤inin
ötesine geçmeye çal›flacak, böylece
yeni partilerin seçimlere kat›lmas›n›
zorlaflt›ran yasal engelleri
aflabilece¤i umuluyor. Ülkeyi

oluflturan bafll›ca adalar›n ço¤unda
Papernas flubeleri olaca¤a benziyor
ve çeflitli aktivist gruplar›yla ittifak-
lar yap›larak bunlar›n daha da
ço¤alaca¤› bekleniyor.

‘Üç Flama’
Papernas’›n seçimlerden üç y›l

önce kurulmas› karar›, PRD’nin
s›n›rlar›n› aflan genifl toplumsal
güçlere ulaflabilme kayg›s›yla
al›nd›. Partinin "Tri Panji" (Üç
Flama) ad› verilen mücadele pro-
gram›, d›fl borç ödemelerinin dur-
durulmas›, petrol, gaz ve elektrik
sektörlerinin devletlefltirilmesi,
planl› bir sanayileflme program›n›n
uygulanmas›, çok çeflitli kampanya

ve hareketlerle birlikte çal›flman›n
temelini oluflturabilir.

Daha flimdiden, Papernas muhale-
fet hareketlerinin ünlü isimlerinden
hem de tabanda önemli ölçüde
destek kazanmaya bafllad›. Ne var
ki, 2009’a gelindi¤inde Papernas
büyük olas›l›kla tek radikal
muhalefet partisi olmayacak.
Birden fazla STK 2009 seçimleri
için parti oluflturma çal›flmalar›
yapmaya bafllad› bile. Düzen parti-
leri de toplumsal hareketlerin
içinde sivrilen isimleri kendi
saflar›na katmaya çabal›yor. Bu
durumda, Papernas kapsam›nda
kitlesel bir hareket oluflturmak
daha da önem kazan›yor.

Endonezya’da yeni sol girişim
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ORTADOĞU

Simon Assaf

Lübnan’›n Sanayi Bakan› ve
ülkenin en güçlü H›ristiyan
ailelerinden birinin bafl› olan Pierre
Gemayel 22 Kas›m günü Beyrut’ta
bir suikast sonucu öldürüldü.

Lübnan’daki sa¤ güçler ve
yurtd›fl›ndaki destekçileri flimdi
Gemayel suikast›n› Ortado¤u’daki
antiemperyalist harekete
sald›rman›n vesilesi olarak kullan-
maya çal›fl›yor. Suikast›n hemen
ard›ndan Bush ve Blair baflbakan
Fuad Sinyora’n›n giderek zay›fla-
makta olan sa¤c› hükümetini
desteklediklerini aç›klad›lar. 

Gemayel’in ölümünden hemen
önce, Hizbullah’›n ve aslen H›ris-
tiyanlardan oluflan Özgür
Yurtsever Hareketi’nin
önderli¤indeki muhalefet hareketi
Sinyora hükümetine karfl› kitlesel
gösteriler örgütlemeye, sokaklara
dökülmeye haz›rlan›yordu.
Gösteriler flimdilik ertelendi.
Amerika, Sinyora’ya verilen askeri
yard›m›n art›r›laca¤›n› ilan etti.
Sa¤c› partiler, güçlerini toparlamak
ve Lübnan’›n yozlaflm›fl siyasi sis-
temini korumak için zaman
kazanm›fl oldular.

Sistem, o dönemde Lübnan’da
egemen sömürgeci güç olan Fransa
taraf›ndan 1930’larda yarat›lm›flt›.
Amaç, H›ristiyan az›nl›¤›n egemen-
li¤ini sa¤lamak ve iktidar›n birkaç
güçlü ailenin elinde yo¤unlaflmas›n›
garantilemekti.

Bu sistem 1990’lar›n bafllar›nda
de¤ifltirilmifl olmakla birlikte, din-
sel temelli bask›c› niteli¤i
de¤iflmedi. Ama geçti¤imiz yaz
direnifl güçlerinin ‹srail ordular›n›
yenilgiye u¤ratmas›, kitlesel göster-
iler yoluyla bu sistemi nihayet
y›kman›n önünü açm›fl oldu.

Falanjistler
Pierre Gemayel, ony›llard›r

Lübnan’›n sa¤c› H›ristiyan kesim-
lerini temsil eden (ama flimdi etkisi
önemli ölçüde azalm›fl olan) Falanj
partisinin önde gelen isimlerinden

biriydi. Büyükbabas› (onun da ad›
Pierre Gemayel), Falanjist örgütü
1930’larda Alman Nazi partisinden
etkilenerek kurmufltu. Örgüt, sol-
culara, Filistinlilere, farkl› dinler-
den kiflilere ve siyasi rakiplerine
karfl› suikast kampanyalar› düzen-
lemekle ünlenmiflti.

Büyükbaba Gemayel, Lübnan’da
1975 iç savafl›ndan hemen önce,
ülkede herhangi bir de¤iflimi kabul
etmektense Lübnan’›n da¤›lmas›n›
tercih edece¤ini söylemesiyle
meflhur. Hemen ard›ndan Gemayel
ve taraftarlar› sola ve laik
demokratik harekete karfl›
bafllatt›klar› kanl› sald›r›yla gerçek-
ten de bu tercih do¤rultusunda
davranm›fl oldular.

Tek umut
Gemayel suikast›, 2005 Mart’›nda

eski baflbakan Refik Hariri’nin
öldürülmesinden bu yana
Lübnan’da gerçeklefltirilen beflinci
suikast. Öldürülenler aras›nda ünlü
bir gazeteci ve eski bir Komünist
Parti lideri de var. Bu cinayetlerin
failleri bulunamad›, niye ifllendik-
leri bilinmiyor.

Bütün bu suikastler dizisinden en
zararl› ç›kanlar, Lübnan toplumu-

nun en yoksullar›, en alt katman-
lar, yani toplumun de¤iflmesini en
çok isteyenler oluyor.

Gemayal’in ölümü, Lübnan’daki
demokrasi hareketini engellemek ve
parçalamak için bahane olarak kul-
lan›lmaya çal›fl›lacak. Buna izin
vermemek gerekir. Tabandan yük-
selen, emperyalizmi tümüyle redde-
den ve Ortado¤u’daki yoksul ve
emekçi kitlelerin gücünü seferber
etmeye çal›flan bir hareket gelecek
için Lübnan’›n tek umudu.

Gemayel suikast� bahane olmamal�
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GÖRÜŞ

“Dünyaya bir tak›m budalal›klar
anlat›p durmay› b›rakal›m. Söz
konusu olan bal gibi petroldür.
Aksi halde Bay Bush ve ekibinin
tutumunu izah etmenin olana¤›
yoktur.”

Bu sözler New York Times’›n
Pulitzer ödüllü yazar› Thomas
Friedman’a ait. Henüz Irak savafl›
bafllamadan önce söylenmiflti. Irak
savafl›n›n en önemli nedenlerinden
birinin petrol kaynaklar› üzerinde
denetim kurmak oldu¤unu
aç›kl›kla anlatan sözler. 

ABD’nin dünya hegemonyas›
kurma çabalar›, büyük kapitalist
bloklar aras›ndaki pazar rekabeti,
uzun süredir içinden ç›k›lamayan
büyük krizden ç›kma ç›rp›n›fllar›…
hepsi dönüp dolafl›p petrolde ve
dolay›s›yla savaflta dü¤ümleniyor.
Çünkü petrol kapitalist üretim biçi-
mi için vazgeçilmez öneme sahip. 

Balina ya¤›ndan uçak benzinine
Petrol do¤al yataklar›ndan

yeryüzüne s›z›p kandillerde
ayd›nlatma için kullan›lmaya
baflland›¤›nda büyük bir de¤iflim
yaflanm›fl ve kolay para getiren bir
nesne haline gelmiflti. Çünkü ayn›
ifl için kullan›lan balina ya¤›ndan
çok daha basitçe elde edilebiliyor-
du. Onlarca gemi ve yüzlerce
denizciyle ç›k›lan ve aylar süren
tehlikeli ve pahal› balina avlar› yer-
ine, yüzeye kendili¤inden s›zm›fl bir
s›v›y› yükleyip götürmek çok
kolayd›. 

Ama petrolün kullan›m› elbette
bununla s›n›rl› kalmad›. Özellikle
Birinci Dünya Savafl›’n›n ard›ndan
petrolün önemi artt› ve kapitalist
sistem için temel enerji kayna¤›
haline geldi. Devasa savafl gemi-
lerinin hem yak›t› hem parçalar›
olmaktan, çi¤nedi¤imiz çikletin
bilefliminde bulunmaya kadar,
hemen bütün metalar›n üretiminde,
nakliyesinde ve da¤›t›m›nda kul-

lan›lan petrolün kendisi de en
de¤erli meta oldu. Öyle ki petrolün
araflt›r›l›p ç›kar›lmas› için gereken
donan›mlar›n üretiminde bile yine
petrol kullan›l›yor. Durum böyle
olunca kendi kendisini petrol
ba¤›ml›s› yapan kapitalist sistemde
petrol için mücadele kaç›n›lmaz
hale geldi. 

Kapitalizmin ‘güvenli¤i’
So¤uk Savafl’›n bitiminden bu

yana emperyalist ülkeler için
‘güvenlik öncelikleri’ “somut
olarak enerjiye dayal› üretimin ‘veri

fiyatlar’ korunarak sürdürülebilir
k›l›nmas›” diye tan›mlan›yor.
Petrolün devaml›l›¤› ve fiyat
istikrar› ile enerji sahalar›n›n
güvenlik ve istikrar› mevcut
ekonomik düzenin de istikrar› için
temel koflul.

Neden Irak savaş�?
Kan›tlanm›fl 112 milyar, kan›tlan-

mam›fl 220 milyar varil, kalitesi

yüksek, hafif petrol rezerviyle
dünyada ikinci s›rada bulunan
Irak’a savafl›n nedeni çok aç›kt›.
Savafltan önce Irak petrol
sahalar›n›n gelifltirilmesiyle ilgili
befl milyar dolarl›k iki bin ihalenin
%80’i ABD taraf›ndan engellen-
miflti. 

Irak Avrupa, Çin ve Rus petrol
flirketlerine arama ruhsat›
verdi¤inden ABD’li petrol flirket-
lerinin faaliyetleri k›s›tlan›yordu.
Örne¤in, Frans›z TotalFineElf Irak
petrol rezervlerinin %25’ini
gelifltirme hakk›na sahipti. Rusya
ise Lukoil arac›l›¤›yla bölgedeki
pay›n› artt›rmak istiyordu. 

Ama iflgalden sonra her fley
ABD’li petrol flirketleri lehine
de¤iflti. ABD’li büyük flirketler
yaln›zca petrole el koymakla
kazanmad›lar. Irak’›n petrol ihra-
cat›n›n yükseltilmesi, petrolün
dolarla sat›lmas› ve Irak’›n yeniden
inflas› için oluflturulacak fonun da
dolar cinsinden olmas› ABD mal-
lar›na olan talebi artt›rd›. 

Varil bafl›na 70 dolara kadar
ç›kan petrol fiyatlar› flirketlere
devasa karlar sa¤lad›. Bugünlerde
flirketler rekor karlar›n› aç›kl›yor.
Yüksek petrol fiyatlar› d›fla ba¤›ml›
az geliflmifl ülkeleri (Türkiye gibi)
iyice çökerterek d›fl borç bata¤›na
daha fazla gömdü. 

Körfez savafl› (1991) s›ras›nda
100 bin, sonras›nda ço¤u çocuk bir
milyon , flimdiki savaflta ise 655
bin insan›n öldürülmesinin nedeni
kapitalist ekonominin göbekten
ba¤›ml› oldu¤u petroldür. ‹lk
Körfez Savafl›’nda Kuveyt’in
iflgaliyle ilgili olarak ABD’li bir
generalin sarf etti¤i pervas›z sözler
bu gerçe¤i zaten yeterince
anlat›yordu: “Kuveyt havuç
yetifltiriyor olsayd› hiç umur-
samazd›k!”

“fier cephesi” üyesi Venezüella

Cengiz ALĞAN

Kapitalizmin damarlar�nda
dolaşan s�v�: Petrol
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Yoksullar›n oylar›yla demokratik
yollardan iktidara gelen devlet
baflkan› Chavez bugüne kadar üç
kez ABD destekli darbe giriflimine
maruz kald›. ‘Demokrasi havarisi’
ABD denetimindeki PDVSA pek
çok sabotaj ve grev düzenledi. Ama
bugün flirket devletlefltirildi. Bu da
ABD’nin Venezüella’y› düflman ilan
etmesine yetti. 

Chavez’in kamulaflt›rd›¤› PDVSA
flirketinin 1900’den fazla kuyusu
var ve üretimleri Exxon Mobil, BP
ya da Shell gibi çokuluslu flirket-
lerin toplam›ndan fazla. Ülke
OPEC içinde beflinci s›rada yer
al›yor. fiirketin geliri ise ülke
gelirinin yar›s›ndan fazla. Bu
flirkete dokunmak demek
Amerikan petrol flirketlerinin ifl
iliflkilerine dokunmak demekti. ‹flte
bu yüzden Bush Chavez’i fler ceph-
esi üyesi ilan etti. 

Petrol bizi öldürüyor
Kapitalizmin bu kadar ba¤›ml›

oldu¤u bu s›v› yaln›zca savafllara
neden olmuyor. Petrol için
ç›kar›lan her savaflta milyonlarca
insan›n ölmesi bir yana, petrol bir
de yol açt›¤› çevre kirlili¤i
nedeniyle de tüm canl› türlerini
tehdit ediyor. Çevreye ve do¤aya
en çok zarar veren fosil yak›tlar›n
bafl›nda petrol geliyor. 

Her kullan›mda atmosferde sera
gaz› etkisi yaratan gazlar aç›¤a
ç›k›yor. Bu gazlar, di¤er etkenlerle
de birleflerek, bugünün en korkulan
senaryosu haline gelen küresel

›s›nma sorununun da bafl aktör-
lerinden. Oysa petrol
ba¤›ml›l›¤›ndan kurtulabiliriz.
Yaz›n›n konusu olmasa da
yenilenebilir pek çok enerji kayna¤›
var. Bilim insanlar› art›k rüzgâr,
günefl gibi do¤al enerji
kaynaklar›n›n kullan›m›na geçmek-
te geç bile kal›nd›¤› konusunda

uyar›yor. 
Çokuluslu flirketlerin doymak

bilmez kar h›rslar› yüzünden
ba¤›ml› kal›nan petrolü asl›nda
hayat›m›zdan ç›kartabiliriz.
Petrolsüz bir dünya mümkün!
*2003 yılında Sosyalist �şçi
gazetesinde yayınlanan bu yazı
genişletilip güncellenmiştir. 

Yüksek akaryak�t fiyatlar�, sadece Türkiye’de değil bütün dünyada tüketicileri uzun zamand�r rahats�z
ediyor. Yüksek seyreden fiyatlar�n temel sebebi ise son 6 y�lda 10 dolardan 60 dolara ç�kan ham petrol fiy-
atlar�.

Bu y�l�n üçüncü çeyreği olan temmuz-eylül döneminde varil baş�na ortalama ham petrol fiyat�, ikinci
çeyreğe göre 10 dolar artarak 60 dolara ç�kt�. Fiyatlar, geçen y�l�n üçüncü çeyreğine göre ise 20 dolar daha
yüksek.

Söz konusu fiyatlar yüzünden, petrol tüketenlerin, petrole bağ�ml� iş yapanlar�n maliyetleri büyürken, biri-
leri de büyük paralar kazan�yor. İşte bu kazanc� sağlayanlar�n baş�nda dünyan�n dev petrol şirketleri geliyor.

Petrol sektöründe uluslararas� beş büyük oyuncu var. Petrol deyince akla beş dev şirket geliyor: Exxon
Mobil, BP, Shell, Total ve Chevron.

En çok kâr eden şirket olan Exxon Mobil, y�l�n üçüncü çeyreğinde 9,9 milyar dolarl�k kâr aç�klad�. Kâr�ndaki
art�ş yüzde 75. Y�l sonu kâr�n�n 35 milyar dolar� bulmas� beklenen şirket, geçen y�l da 25,3 milyar dolarl�k
kârla, Fortune’�n “Global 500” s�ralamas�nda dünyan�n en fazla kâr aç�klayan şirketi olmuştu. Royal Dutch
Shell’in kâr� da yüzde 68 art�şla Mobil’inkine yak�n: 9 milyar dolar. Y�l�n ilk dokuz ayl�k dönemine ait toplam
kârlar ise Mobil için 25,4, Shell için 20,9 milyar dolar.

S�ralamadaki diğer şirketler olan BP, Total ve Chevron’un kârl�l�ğ� da yüksek seviyede. 
Aç�klanan kârlar, oldukça yüksek. Beş şirketin bu y�l�n 9 ay�nda elde ettiği kâr, toplamda 85 milyar dolar�

buluyor. Y�l�n tamam�nda ise tutar�n 120 milyar dolara ulaşmas� bekleniyor. Bu rakam, pek çok ülkenin milli
gelirinin üstünde. Türkiye milli gelirinin de aşağ� yukar� üçte birine denk.
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ÇEVRE

GDO nedir?
Gen teknolojisi veya genetik

mühendisli¤i (modern biyoteknolo-
ji) geleneksel ve ›slah edici yöntem-
lerin tersine g›dalarda ürünün
karakteristi¤ini de¤ifltirmek için
gen ve tür aras›nda kopyalama ve
transfer yap›yorlar. Böylece
g›dalardaki organizmalar›n do¤al
yap›s› de¤ifltiriliyor. Bu ifllemler
sonucunda ortaya ç›kan sonuçlara
da geneti¤i de¤ifltirilmifl organizma
(GDO) diyoruz. Örne¤in bal›ktan
al›nan genin p›rasaya eklenmesiyle
geneti¤i de¤ifltirilmifl organizmalar
ortaya ç›k›yor. Peki biz bal›k ve
p›rasay› ayr› ayr› yiyemiyor muyuz
da bize ikisinin geneti¤i
kar›flt›r›lm›fl fleyler yedirmeye
çal›fl›yorlar?

GDO’yu destekleyen büyük
flirketlerin iddialar›na göre GDO ile
üretilen tar›m ürünlerinin tohum-
lar› için tar›msal ilaç kullanma
ihtiyac› azalacak ve verimlilikte
art›fl olacak; üstelik
bununla da kalmay›p bir
de besinlerin besin de¤eri
artacak, buna da ikna
olmad›ysan›z dünyadaki
açl›¤› büyük flirketler
GDO’larla yok edecek…

Peki bir de olaylara büyük flirket-
lerin söylemediklerine bakarsak?

Tar›msal ilaç kullan›m›na ihtiyaç
kalmayaca¤› ve verimlili¤i artt›rd›¤›
konular›ndan bafllarsak önümüze
gelen ilk yay›n hem de AB’nin
yay›nlad›¤› belgeler bunun do¤ru
olmad›¤›n› gösteriyor.   Avrupa
Birli¤i’nin yapt›¤› “GDO’lar›n
Tar›m ve G›da Sektörü Üzerindeki
Ekonomik Etkileri” isimli bir
araflt›rmaya göre; GDO’lar iddia
edildi¤i gibi tar›mda verimlilik ve
üretim art›fl› sa¤lamamaktad›r.  Bu
tarz araflt›rmalar›n say›s›n›n yüzleri
aflmas›na ra¤men büyük flirketlerin
bize tohumda ilaç kullan›m› ile
ilgili söyledikleri yalanlar›n sebebi
olarak belki de tohum flirketlerinin

tekelleflmenin boyutunu tohum
kontrolü ve ürün patenti ile s›n›rla-
may›p spesifik GDO’lar için spesi-
fik kimyasal ilaçlar üretmeleri ve
al›c›y› bu ürünlerden almak zorun-
da b›rakmalar› da önemli bir etken
say›labilir. Nitekim 10 büyük
tar›msal kimya firmas›n›n 6’s›
(Novartis, Monsanto, Du Pont,

Zeneca, AgrEvo ve Rhone
Poulenc) ayn› zamanda ana

tar›msal biyoteknoloji fir-
malar› aras›nda yer almak-
tad›r.
Yine ayn› çok uluslu

flirketler; pazarlama strate-
jisi olarak dünyan›n en

büyük tah›l ve g›da toptanc›lar›yla
iflbirli¤ine gitmekte
(Monsanto/Cargill) ve bu yolla tar-
ladan sofraya da¤›t›m zincirini kon-
trol etmeyi hedeflemektedirler. Yani
ellerini tarlalardan sofralar›m›za
kadar her yere sokmak için  bu kirli
oyunlara baflvurmaktalar.

Ayr›ca uygulanan patent haklar›,
çiftçiye tohum al›koyma (seed sav-
ing) imkan› vermeyen sözleflme ve
terminator gen teknolojisi uygula-
malar› yoluyla dünya çiftçilerinin
bütünüyle tohum üreticisi birkaç
ulus ötesi flirkete ba¤›ml› k›l›nmas›
söz konusudur. Geçen 10 y›l boyun-
ca GDO’lu bitkilere iliflkin olarak
al›nan her dört patentden üçü befl

firmaya “Dow, Dupont, Syngenta,
Aventis ve Monsanto” aittir.
Dünya’da ekilen GDO’lu tohumun
% 90’› tek bir firman›n,
Monsanto’nun tohumudur. 

Bir de büyük flirketlerin GDO
arac›l›¤›yla dünyadaki açl›¤› sona
erdirme planlar›na bakarsak,
dünyadaki açl›¤› sona erdirmek yer-
ine asl›nda insanl›¤›n sa¤l›¤›yla
oynad›klar›n› görürüz. Geneti¤i
de¤ifltirilerek elde edilen nükleotid
dizisinin karars›zl›¤›, de¤iflebilirli¤i
ve yeniden düzenlemelere aç›k
olmas›d›r. Bu tür de¤ifliklikler aler-
jik reaksiyonlara neden olan pro-
teinlerin ve toksik maddelerin üre-
timine yol açar. ABD'de her dört
kifliden biri baz› besinlere karfl› aler-
jik tepki verdi¤ini ifade etmektedir
(Sloan ve Powers, 1986). Çal›flmalar,
eriflkinlerin %2'sinde, çocuklar›nsa
%8'inde besin alerjisi oldu¤unu ve
bunlar›n kayna¤›n›n ço¤unlukla
GDO’lar oldu¤unu ortaya
koymufltur.

GDO’lu ürünlerle bafla ç›kman›n
yolu elbette ki bu sorunun büyük
flirketlerden ve kapitalizmden ayr›
bir sorun olmad›¤›n› görüp; mücade-
leyi çok uluslu flirketlerin
hâkimiyetine karfl› verilen anti- kapi-
talist mücadele ile ba¤larsak ancak
sa¤l›¤›m›z› ve sofralar›m›z bu
canavarlar besinlerden kurtarabiliriz. 

Gökşen Şahin

Anneee, p�rasa bal�k ç�kt�!
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Cinsiyet, s�n�f ve sosyalizm

KADIN

Damla Çimen

Günlük hayat›m›zda kapitalizmin
elini sa¤l›k ve e¤itim haklar›n›n
paral› olmas›, küresel ›s›nma,
özellefltirmeler ve daha pek çok
alanda birebir hissetmek mümkün.
‹nsan hayat› düflünülmeden,
yaln›zca kâr amac› güdülerek tasar-
lanm›fl her uygulama, kapitalizmin
bir sistem olarak devam› için
gerekli görünmektedir. Bir
ö¤rencinin, fabrika iflçisinin, ö¤ret-
menin, kad›n›n, erke¤in toplumsal
rolleri sistemin devam›n› getire-
bilmek için belirlenmifltir.

Lindsey German, Cinsiyet, S›n›f
ve Sosyalizm adl› kitab›nda özellik-
le kad›n için biçilen toplumsal
roller ve kad›nlar›n buna karfl›
ortaya koydu¤u mücadele biçimleri
üzerinde durmufltur. Kitap, kapital-
izmin ilk dönemleri olan 1800’ler-
den günümüze kadar kad›nlar›n ifl

hayat›ndaki ve ailedeki
konumlar›n›n sistemden ne kadar
etkiledi¤ini anlatarak bafllamak-
tad›r. Kad›nlar›n d›flar›da
çal›flmaya bafllamas›yla aile kuru-
munun temelinde oluflan çatlaklar,
kapitalizmin aile kurumuna neden
ihtiyac› oldu¤u ve bu kurumun
y›k›lmamas› için kulland›¤› yön-
temler tarihsel olarak gözler önüne
serilmektedir. Bu tarihsel perspek-
tife Lindsey German’›n getirdi¤i
marksist bak›fl aç›s› nedeniyle
kitapta yer yer (özellikle ataerkillik
kavram›na ve kad›n›n kurtulufluna
yönelik) feminizm elefltirisi
görülmektedir.

Yazar›n tespitine göre, kapitalizm
kad›nlar› bir yandan ev ifllerini
yapmas›, yeni iflçileri yetifltirmesi
için evde tutmak isterken bir yan-
dan da çeflitli ifl alanlar›nda ucuz

emek gücü olarak kullanmak iste-
mektedir. Teknoloji ve endüstrinin
geliflimiyle birlikte kad›nlar, yeni
sektörlerde ifle girerek (bankac›l›k,
sekreterlik, e¤itim, sat›fl
iflleri/tezgâhtarl›k…) erkeklerden
daha az ücret alarak, ekonominin
ayr›lmaz bir parças› olmaya
bafllam›fllard›r. Buna göre sosyal-
istler, kad›n ve erkeklerin ücret-
lerinin, çal›flma koflullar›n›n ve ifle
al›nma koflullar›n›n eflit olmas›
konusunda bir mücadele alan›
gelifltirmelidirler ve ancak birlikte
yürüttükleri takdirde bu mücade-
leyi kazanabilirler.

Kitapta, kad›n iflçilerin sendikal
mücadeleye dahil olmas›, bu
mücadelede yaflad›klar› ve
yaratt›klar› sorunlar gibi konular
tarihten örnekler verilerek
anlat›lm›flt›r. Sendikal mücadeleler
d›fl›nda oy hakk›, yüksek ö¤renim
görme hakk› gibi mücadele alan-
lar›na ve modern kad›n hareketinin
do¤uflu, de¤iflim süreci, tarihsel etk-
ileri gibi konulara da yer
verilmifltir. 

Cinsiyet, S›n›f ve Sosyalizm, genel
itibariyle Avrupa’dan (özellikle
‹ngiltere’den) örnekler ve aç›kla-
malar içerse de, koflullar
Türkiye’nin cumhuriyet sonras›
dönemiyle az çok benzerlik göster-
mektedir. Böylelikle hem dünyada-
ki kad›nlar›n kurtulufl mücadelesi
tarihine iliflkin bilgiler edinmek
hem de Türkiye’deki mücadeleye
iliflkin öngörü kazanmak
mümkündür.

Son olarak Lindsey German’›n
kad›nlar›n mücadele etme ve
örgütlenme sorununa iliflkin çözüm
önerisi çok basittir, “özgürlük için
mücadele toplumu de¤ifltirecek
güce (kad›n ve erkeklerin birlikte
infla ettikleri bir devrimci parti
taraf›ndan örgütlenen iflçi s›n›f›na)
dayanmal›d›r.”

Sex, class and socialism
Cinsiyet, S�n�f ve Sosyalizm
Lindsey German
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KÜLTÜR & SANAT

Japon bir ifladam› avlanmak için
ald›¤› tüfe¤i Fasl› rehberine hediye
eder ve üç ayr› k›tada birbirine
ba¤l› kördü¤üm yaflamlar
beyazperdede akmaya bafllar. 

Medeniyetin merkezlerinden bol
paralar saç›larak yap›lan turlar, bu
turlar›n burnu büyük
kat›l›mc›lar›n›n küçümsedi¤i
“üçüncü dünya” insanlar›n›n
uygarl›¤›, bu uygarl›¤› televizyon
kanallar›n›n belgesellerinin
ötesinde tan›mayanlar›n korunakl›
yaflamlar›n›n asl›nda çok da
korunakl› olmad›¤›n› aç›¤a ç›kar-
tan rastlant›lar, filmin, ilk iki
bölümünde baflar›yla iflleniyor. 

Birinci öykü, o¤lunun dü¤ününü
kaç›rmak isteyen bir çocuk
bak›c›s›n›n, ailenin izni olmadan
çocuklar› da al›p Meksika’ya yol-
culuk yapmas›yla bafll›yor.

‹kinci bölüm ise bu çocuklar›n
anne babas›n›n bafl›na gelen bir
kazay› iflliyor. Fas’a turistik bir
gezi yapan çift, çocuklar›n kazayla
tüfe¤i atefllemesiyle kendilerini
al›fl›k olmad›klar› bir mücadelenin
içinde buluyorlar. 

Üçüncü bölüm ise Tokyo’da
geçiyor. Sa¤›r ve dilsiz bir genç
kad›n, Tokyo’nun göbe¤inde, keli-
menin tam anlam›yla modern
Büyükflehir kalabal›¤› aras›nda
ürkütücü bir yaln›zl›k içindedir ve
öfkesini dünyayla nas›l
paylaflaca¤›n›n planlar›n› yapar.

Yabanc›laflma, kültürel
farkl›l›klar ve kültürel
küçümsemeler, yabanc›laflma,
yaln›zl›k ve bir yandan da insanlar
aras›ndaki küresel kaç›n›lmaz
ba¤lar, Babil’de çok baflar›l› bir
biçimde ele al›n›yor.

Paramparça Aflklar ve Köpekler,
21 Gram filmleriyle üçleme
oluflturan Babil, belki de üçlemenin
en baflar›l› filmi.

Baz› filmler çekildi¤i dönemlerde
etkili olamaz ama çok sonra, çok
baflka bir dönemde bütün
çarp›c›l›¤›yla gündeme gelir. Birinci
Dünya Savafl›’nda bir Fans›z gener-
al Almanlar›n savundu¤u Ant
tepelerini ele geçirmek için sald›r›
emri verir. Alman savunmas› çok
güçlü oldu¤u için bu sald›r›
yüzlerce askerin ölmesi anlam›na
gelecektir. Daha alt rütbedeki
komutanlar bu sald›r›n›n vahim
sonuçlar›n› bilseler de sald›r›ya yeflil
›fl›k yakarlar.

Albay Dax komutas›ndaki ilk bir-
liklerin sald›r›s› baflar›s›z olur.
Di¤er askerler ise sald›rmay›, siper-
lerden ç›kmay› reddederler.
Yenilgiyi ve askerlerin emre itaatsi-
zli¤ini kabullenmeyen general kendi
askerlerine topçu atefli aç›lmas›
emrini vermekten son anda vaz
geçer ve bunun yerine üç askeri
idam eder.

Albay Dax komutas› alt›ndaki
askerleri korumaya çal›flsa da
idamlar› engelleyemez.

Baflar›l› oyunculuklar›, senaryosu
ve yönetmenin politik tutumunu,
savafl karfl›tl›¤›n› en net biçimde
yans›tan sahneleriyle, mutlaka
izlenmesi gereken bir film. Vietnam
savafl›na karfl› ç›kanlara ilham
veren bu filmi, ABD’nin Irak
iflgaline ve savafla genel olarak karfl›
ç›kanlar›n izlemesinde yarar var.

Paths Of Glory
(Zafer Yollar�)

Yönetmen: Stanley Kubrick

Oyuncular: Kirk Douglas , Ralph
Meeker

Yönetmen: Alejandro Gonzalez
Inarritu
Senaryo: Guillermo Arriaga
Oyuncular: Cate Blachett, Gael
Garcia Bernal, Brad Pitt

Babel (Babil)
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GÖRÜŞ

Irmak Özinan�r

2006 y›l›nda tüm dünyada
antikapitalist hareket yeni nokta-
lara evrildi, neo-liberalizme ve
savafla karfl› zaferler kazan›ld›.
Fransa’daki, Yunanistan’daki,
fiili’deki ö¤renci hareketleri, Latin
Amerika’da olanlar(son olarak
Oxaca’da geliflmekte olan taban
hareketi), Bush’un ABD’deki seçim
yenilgisi,  Türkiye’de 80 bin kiflilik
Bar›flarock ve tezkereyi durdura-
mam›fl olsak da bir sürü insan›
harekete geçiren ve mücadelenin
devam edece¤ini gösteren
“Lübnan’a asker gitmesin” mitin-
gi... Bu listeyi uzatmak
mümkün.(2006’da dünyada neler
oldu¤unu iç sayfalardan okuya-
bilirsiniz) Bütün bunlar nas›l bir
dünyada yaflad›¤›m›z› görmemize,
yeni deneyimler edinmemize
yard›mc› oluyor. Neo-liberalizme,
savafla karfl› att›¤›m›z küçücük bir
ad›m›n ç›¤ gibi büyüyebildi¤i, ege-
men s›n›f›n fikirlerini sürekli hakim
k›lamad›¤›, sokaktaki hareketin
egemen s›n›f›n bile içinde çatlaklar
yaratt›¤› bir dönemde yafl›yoruz.
Demek ki 2007’de mücadeleyi
sürdürmek ve ileri tafl›mak için
birçok flans›m›z var. 

Tabii ki tüm dünyada mücadele
devam ederken, ceplerini daha da
fliflirmek d›fl›nda bir hedef
gözetmeyen patronlar da yoksullar›
daha da yoksullaflt›rmaya
çal›flacaklar, neo-liberal sald›r›lara
devam edecekler. 1 Ocak 2007’den
itibaren Genel Sa¤l›k Sigortas›
uygulamas› bafllayacak, birçok
insan›n sa¤l›k hizmeti almas› daha
da zorlaflacak, sa¤l›k ocaklar› ve
medikolar kapanacak. Zaten açl›k
s›n›r›nda yaflamakta olan birçok
insan paras› olmad›¤› için ölüme
mahkûm olacak. Bunun yan›nda
Türkiye aynen müttefiki ABD gibi
karbon gaz› sal›n›m›n› azaltmay›
öngören Kyoto Protokolü’nü imza-
lamay› reddetmeye devam edecek
ve küresel ›s›nmaya katk›da bulun-
may› sürdürecek. Bush seçimlerdeki
yenilgisine ra¤men Afganistan ve

Irak’taki iflgaline, ‹ran’› tehdit etm-
eye devam edecek. Türkiye de,
Lübnan ve Afganistan’daki iflgale
ortak olmaya devam edecek. Fakat
umutsuzlu¤a kap›lmaya gerek yok,
bütün bunlar› yapamamalar›
mümkün. Bunlara haz›rl›kl› olur-
sak, afla¤›dan ve kitlesel kampa-
nyalarla bütün bunlara cevap vere-
biliriz.

Savafla karfl› üniversitemizde,
lisemizde, iflyerimizde, mahallem-
izde yerel BAK’lar kurup, savafl
karfl›t› hareketi büyütebiliriz, 17
Mart’ta savafla karfl› küresel eylem
gününde tüm dünya ile birlikte ses-
imizi yükseltebiliriz,  sa¤l›kta
y›k›ma karfl› “Mediko’mu, sa¤l›k
oca¤›m› vermiyorum” kampa-
nyalar› yapabilir, bunlar›n
yayg›nlaflmas›n› sa¤layabilir, genel
sa¤l›k sigortas›n› geriletebiliriz.
Küresel ›s›nmaya karfl› küresel

eylemler yap›p AKP hükümetini
Kyoto’yu imzalamaya zorlayabili-
riz.    

Bütün bunlar› yaparken 2007’nin
seçim y›l› olaca¤›n› unutmamal›y›z,
sokakta hareketi büyütmeye devam
ederken bunu aynen hareketimiz
gibi genç, dinamik bir siyasal alter-
natifi de ortaya ç›karabiliriz.
Geçti¤imiz y›llarda birçok ülkede
hareketin içerisinden yeni sol par-
tiler ortaya ç›kt› ve seçimlerde neo-
liberalizme karfl› alternatifler
ortaya koymaya bafllad›lar.
Gençlerin, kad›nlar›n öne ç›kt›¤›,
milliyetçili¤e, cinsiyetçili¤e karfl›
net tav›r alan, neo-liberalizme ve
savafla karfl› sokakta, tabandan
mücadele eden yeni bir sol partiye
Türkiye’de de ihtiyac›m›z var. 

2007’de baflka bir dünya için
yap›labilecek çok fley var. Umudu
yükseltmeye devam edelim!

2007’de başka bir dünya için… 




