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Yeni, farkl› bir hareket inﬂa ediyoruz
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Savaﬂa karﬂ›, iklim de¤iﬂimine ve
nükleer santrallere karﬂ›, sa¤l›k reformu diye yutturulmaya çal›ﬂ›lan
sa¤l›k yasas›na karﬂ›, cinsiyetçili¤e karﬂ›, elimizden al›nmaya çal›ﬂ›lan medikolar›m›z› korumak için kampanya yapanlar, 5 y›ld›r Bar›ﬂarock’da biraraya
gelenler seçimlerde de Bask›n Oran’› ve
Ufuk Uras’› desteklediler.
Antikapitalist’in geçen say›s›nda, bu
köﬂede, “Avrupa’n›n birçok ülkesinde
böylesi alternatifler yarat›lmaya baﬂland›. Türkiye’de de bu y›l genel seçimlerde ç›kar›lacak ba¤›ms›z adaylar›n bu
tür bir alternatifin ilk ad›mlar› olabilece¤ine inan›yoruz” deniyordu.
Gerçekten de 22 Temmuz seçimlerinde Bask›n Oran ve Ufuk Uras bütün ülkeden izlenen adaylar oldular. Ufuk
Uras 80 binden çok oy al›p seçildi. Bask›n Oran 31 bin oy ald› ve bu yetmedi.
ﬁimdi iki aday etraf›nda kampanya sürdürenler çal›ﬂmaya devam etmek istiyorlar. Hedef bu kez yerel seçimler ve
bir dahaki genel seçimler. Art›k egemenlerin seçimlerde uygulad›klar› yüzde 10 baraj›n› nas›l aﬂaca¤›m›z› biliyoruz.
Ancak seçimler kendi baﬂ›na bir hedef
olamaz. ‹ki seçim aras›nda da bir çal›ﬂma içinde olmak gerekiyor. Say›s›z
kampanyada bir arada durmak, sokakta
bildiri da¤›tmak, toplant›lar yapmak,
standlar açmak, ﬂenlikler, yürüyüﬂler
düzenlemek, halk›n her türlü sorununa
sahip ç›kmak gerekiyor.
Böyle bir çal›ﬂma baﬂlad› bile. ﬁimdi
Ankara’da su sorunu için örgütleniliyor. Küresel Eylem Grubu, KEG bu
kampanyada aktif birbiçimde yer al›yor.
KEG yak›nda özelleﬂtirilmek istenen
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nehirler için kampanyaya baﬂlayacak.
Irkç›l›¤a ve Milliyetçili¤e DurDe kampanyas› Hrant Dink’in katillerinin yarg›lanaca¤› duruﬂmaya y›¤›nsal olarak
gidiyor. Heryerde ›rkç›l›¤a ve milliyetçili¤e karﬂ› toplant›lar düzenliyor.
Küresel Bar›ﬂ ve Adalet Koalisyonu
Irak’ta iﬂgalin 5. y›ldönümünde bütün
dünyadaki savaﬂ karﬂ›t› aktivistlerle birlikte soka¤a ç›kacak ve “ABD evine
dön” diyecek. BAK bu arada bütün ortado¤u için bir tehdit olan ‹ncirlik Üssü’nün kapat›lmas› için kampanya yapacak. Sahip oldu¤u nükleer silahlarla
‹ncirlik Amerikan Üssü çok büyük bir
tehlike ve mutlaka kapat›lmas› laz›m.
Küresel Eylem Grubu 8 Aral›k’ta Ankara’ya gidiyor. 8AA kampanyas› Türkiye’nin Kyoto Anlaﬂmas›n› imzalamas›n›
ve nükleer enerji santralleri kurulmas›na izin veren yasan›n geri çekilmesi hedefiyle yap›l›yor. 28 Nisan’da KEG binlerce aktivistle soka¤a ç›km›ﬂ ve bu ta-

lepleri dile getirmiﬂti. Bu kez daha büyük bir güçle Ankara’ya gidilecek. Taleplerin kazan›lmas› için buna gerek
var.
Bar›ﬂarock bu sene ›rkç›l›¤a, iklim de¤iﬂimine ve savaﬂa karﬂ› festival. Bar›ﬂarock’a gelen herkes bu amaçlar› paylaﬂ›yor. Onbinleriz. Zaten bunu Ufuk Uras
ve Bask›n Oran kampanyalar›nda da
gösterdik. Hükümete geri ad›m att›rabiliriz. Kazanabiliriz.
1 Mart’›n, Hrant Dink Cenazesinin, seçim kazan›mlar›n›n yan›na bu kez de
yasalar›n geri çektirilmesi baﬂar›s›n› koyabiliriz. Böylece AKP’ye karﬂ› gerçek
muhalefetin nas›l olaca¤›n› gösterebiliriz.
Genç aktivistler, antikapitalistler yeni,
farkl› bir hareket inﬂa ediyoruz. Genç,
kad›nlar›n söz hakk›n›n k›s›tl› olmad›¤›, bezgin olmayan, umut ve mücadele
dolu bir hareket bu. Gelin kat›l›n.
Biz, anti, anti-kapitalistiz. Kazanaca¤›z.
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Özden DÖNMEZ

Örgütsüz derken?
Seçim sonuçlar› aç›kland› ve hemen soldan(!) eleﬂtiriler gelmeye
baﬂlad›: “Gördünüz mü biz demiﬂtik. Örgütlü güçler kazand›, örgütsüz
güçler kaybetti. Demek ki neymiﬂ, örgütsüzlü¤ü savunan bu hareket haks›zm›ﬂ.”

]

nan dertleri de var. ‹lk defa “siz örgütsüzler” denmiyor bize. Örgütsüzlü¤ü
savunuyorsunuz siz diye parmak sallad›klar› hareketin bütünü. Savaﬂ karﬂ›tlar›, küresel ›s›nma iﬂi yapanlar, Hepimiz Ermeniyiz diyenler, Bar›ﬂarockç›lar.

Bir kere bu, mesnetsiz bir iddia. Benim
bildi¤im “varolan örgütlü güçleriyle”
seçimlere giren ve kazanan kimse yok.
Ufuk Uras da dahildir buna. Partisinin
temsilcisi ya da aday› olarak kat›lmad›
seçimlere, bir kez parti laf›, propagandas› yapmad›, siyaset anlatt› ve kazand›.
Kampanyas›n› yapan di¤er gönüllülerle
beraber. Kazand›ktan sonraki tutumlar› onu ba¤lar. Hala kampanyas›nda anlat›lanlar› m› savunacak yoksa baﬂka
tart›ﬂmalara m› savrulacak. Seçim kampanyas› yapanlarla bir senet imzalam›ﬂ
de¤il, cezaland›r›p, özeleﬂtiri de istemeyece¤imize göre… Seçim kampanyas›nda anlatt›klar›n›n arkas›nda duraca¤›na
güvenip ›rkç›l›k, iklim, homofobi, savaﬂ, 301 vs. (yani örgütsüzleri ilgilendiren) konularda meclisteki temsilcimiz gibi davranaca¤›z biz örgütsüzler.

As›l örgütlü bizleriz

DTP’nin kürt illerindeki sonuçlar›n› tamamen bu tart›ﬂman›n d›ﬂ›nda b›rak›yorum. Kürt illerinden oy kaybetmesini, di¤er yerlerde de (Sabahat Tuncel
d›ﬂ›nda) milletvekili ç›karamamas› ise
apayr› bir tart›ﬂma.
Özetle sol örgütler de milletvekili ç›karamad› seçimlerde. Ayn› örgütsüzler gibi. Üstelik ço¤u örgüt b›rak›n milletvekili ç›karmay› komik denecek oylar ald›lar.
‹kincisi zaten kaybettiniz derken kas›tlar› sadece seçimler de¤il, eskiye daya6 antikapitalist • 2007 EYLÜL

Ben “örgüt”ü, bir talebi, bir hakk› savunmak, baﬂka bir dünyay› kurmak için
bir araçt›r diye görenlerdenim. Dolay›s›yla “örgüt”ü o hakk›, talebi kazanmak
için kullan›r›m, iﬂim bitince de ortadan
kalkar ya da dönüﬂür. Ayn› sendikalar›n, grev komitelerine, onun sovyetlere,
konseylere dönüﬂmesi, bir öncekinden
daha geliﬂkin, etkin hale gelmesi gibi.
Parti örgütüm de dünyay› de¤iﬂtirmek
için bir araçt›r ve kendini daha geliﬂkin
bir baﬂka organa b›rak›r ve sönümlenir.
Yani parti iktidar›n› de¤il, iﬂçi s›n›f›n›n
iktidar›n› savunmak gerekti¤ini düﬂünürüm. Ayn› Karl Marks ve Lenin gibi.
Özetle “örgüt” siyaset belirledi¤in ve
bu siyaseti hayata geçirmek için kulland›¤›n bir araçt›r. Bir araç olarak iﬂe yaram›yorsa seni cemaat gibi bir arada tutuyorsa ona klasik sol anlamda örgüt
demek pek do¤ru de¤il san›r›m. En
az›ndan Lenin’in örgütten kast› bu de¤il. Özetle “örgütsüzler sizi” diye parmak sallayanlarla as›l sorunumuz sosyalizm anlay›ﬂ›. E¤er aﬂa¤›dan sosyalizmi savunan bir örgütünüz yoksa, dünyay› dönüﬂtürecek olan›n sizin küçük
(ya da büyük) örgütünüz oldu¤unu düﬂünürsünüz. Bu da apayr› bir yaz›, tart›ﬂma konusu.
Bu örgütsüzsünüz, bir iﬂe yaramazs›n›z
iddias› Seattle’dan baﬂlayan bir süreç.
Seattle’da onlarca kampanya bir araya

geldi ve Dünya Ticaret Örgütü’nün toplant›lar›na karﬂ› gösteri örgütledi. Klasik sol örgütler de¤ildi 1999’da Seattle’da bir araya gelen, basit kampanya
örgütleriydi. Hareket savaﬂ karﬂ›tl›¤›na
do¤ru evrildi, bütün dünyada yeni yeni
örgütler kuruldu, var olanlar de¤iﬂti, evrildi. Türkiye’de de bu harekete paralel
“Direniﬂi Küreselleﬂtir” platformu tüm
dünyada hareketin savaﬂ karﬂ›tl›¤›na
dönüﬂmesiyle savaﬂ karﬂ›t› platforma
dönüﬂtü. Savaﬂa Hay›r Platformu kuruldu¤unda 1 Mart tezkeresini durduracak yolda ilerlerken onlarca kez dönüﬂtü, bir araçt›. ﬁimdi Küresel Bar›ﬂ ve
Adalet Koalisyonu’na dönüﬂtü. Küresel
Bar›ﬂ ve Adalet Koalisyonu savaﬂ karﬂ›t›
örgütlenmemizdir. Hepimiz Ermeniyiz
slogan›yla yürüyenler tüm örgütlerin
toplam›ndan bile büyük bir yürüyüﬂtü.
Takdir edersiniz ki Türkiye’de o kadar
büyük örgüt yok.
Küresel Eylem Grubu bakt›¤›n›zda örgütsüz bir ﬁEY. 8 bin kiﬂilik 28 Nisan
yürüyüﬂü gerçekleﬂtirdi. Bir örgütlenmeye sahip olmasayd› bunu yapabilir
miydi? Küresel Eylem Grubu yapt›¤›
bütün kampanyalarla anti kapitalist bir
örgütlenmedir.
Hareketin rüzgar›, hareketin
adaylar›
Bütün bu sayd›¤›m örgütlenmelerin yaratt›¤› hareketin rüzgar›yla Bask›n
Oran ve Ufuk Uras seçim kampanyalar›
ultra h›zla biçimlenmiﬂ, yerelleri kurulmuﬂ, iﬂlemiﬂ, oy toplam›ﬂ birer örgüttür. Bu kampanyalar›n çok h›zl› siyaset
belirleyebilmesinin sebebi san›ld›¤› gibi örgütler de¤il, vurgulad›¤› konular›n
zaten bir biçimde hareketin tart›ﬂt›¤›,
müdahale etti¤i konular olmas›d›r.

Bask›n Oran ve Ufuk Uras örgütlerinin
en önemli özelli¤i, Türkiye’ye birkaç senedir özgürlükler, tart›ﬂmak ve kazanmak ad›na yön verenler taraf›ndan yap›lm›ﬂ olmas›d›r. Bu kampanyalar, örgütlenmeler kimi zaman kazanm›ﬂt›r,
Irak’a asker gönderilmemesini sa¤lam›ﬂt›r. Kimi zaman kazanmak ad›na
ad›mlar atm›ﬂt›r, küresel ›s›nmay› Kyoto’yu imzalamayan 3 ülkeden biri olan
Türkiye’de dile getirmiﬂtir. Kimi zaman da Hepimiz Ermeniyiz slogan›nda
oldu¤u gibi radikal bir karﬂ› duruﬂ sergilemiﬂtir.
Bask›n Oran ve Ufuk Uras kampanyas›
Türkiye ve dünya siyasetine yön veren,
vermeye çal›ﬂan bu hareketin 2 ayl›k seçim örgütlenmesidir. Örgütlenme olarak görmemek sadece k›skançl›k ve sekterliktir.
Do¤ru Bask›n Oran ve Ufuk Uras kampanyalar›n›n ilçe teﬂkilatlar› yoktur,
ama yerelleri vard›r, gerçek, iﬂleyen seçim bürolar› vard›r. Do¤ru bu kampanyalar›n disiplin kurullar› yoktur,
GYK’lar›, Parti Meclisleri, kurucu üyeleri, kongreleri yoktur. Ama her hafta

aktivistlerinin yerel toplant›s› olmuﬂtur. Her hafta yerellerden gelen gönüllülerin topland›¤› merkezi toplant›lar›
olmuﬂtur. Yani bireylerin kendi insiyatiflerinin pek de öyle kolay kolay ezilemedi¤i bir örgütlenmeye sahiptir. Tabi
ki eksiklikleri, aksakl›klar› olmuﬂtur
ama 2 ay gibi k›sa bir süre içerisinde
örtgütlendi¤i düﬂünülürse son -evet
k›skançl›k uyand›racak ﬂekilde- baﬂar›l›d›r. Biri seçilmiﬂ, bir di¤er 31 bin oy
alm›ﬂ iki kampanya da hem politik hem
de örgütlenme aç›s›ndan iyi iﬂlemesi
için azami çaba sarf edilmiﬂtir. Organlarla de¤il, bireylerin de kat›l›m›n› sa¤layan çözümlerle ilerlemeye çal›ﬂm›ﬂt›r.
Belki de bu kampanyalar› örgütsüz diye
elinin tersiyle itme sebepleri örgütlerin
de¤il, bireylerin insiyatifinin öne ç›kmas› için çaba sarf edilmesidir. Ama,
örgütler de bireylerden oluﬂmuyor mu
sorusuna ben cevap veremeyece¤im.
Belki bu tür bir örgütlenmeler içinde
rahatça bulunma sebebim, içinde bulundu¤um sosyalist örgütlenmede de
bireylerin insiyatifinin olmas›, bir ilçe
vs. örgütü de¤il de fikirler etraf›nda bir
araya gelmemizdir. Bu fikirleri haftal›k

aç›k toplant›larla, genel toplant›larla,
Sosyalist ‹ﬂçi gazetesiyle tart›ﬂabilme
“lüks”ümden kaynaklan›yordur.
As›l mesele: Örgüt demek,
siyaset demek.
Mesela derdin dünyay› de¤iﬂtirmekse,
dünyan›n dertleri üzerine fikir geliﬂtirirsin. Dünyay› de¤iﬂtirecek hareketin
yan›nda olmaya çal›ﬂ›rs›n, bunu oldu¤un yerde yaymaya çal›ﬂ›rs›n. Mesela
1968 y›l›nda bir örgütün varsa Fransa’daki grevlerle, ö¤renci hareketiyle
yan yana durursun, Amerika’daki savaﬂ
karﬂ›tlar›yla iﬂ yapars›n ya da tersini yapar greve ç›km›ﬂ iﬂçilere evinize dönün
dersin. 1936’da ‹spanya’da faﬂistlere
karﬂ› direniﬂin yan›nda yer al›rs›n ya da
tersini yapar Franco ile anlaﬂ›rs›n. Bugün ise dünyada geliﬂen anti-kapitalist
hareketle, savaﬂ karﬂ›t› hareketle yanyana gelmeye çal›ﬂ›rs›n. Derdin siyaset
yapmaksa hareketi yok sayamazs›n ya
yan›nda yer al›rs›n ya da isteyerek ya da
istemeyerek karﬂ›s›na geçersin.
Derdin siyaset yapmak, birﬂeyler anlatabilmekse Bask›n Oran kampanyas›
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çok baﬂar›l› bir seçim kampanyas›yd›.
Bask›n Oran kampanyas›ndan örnek
verece¤im, Aktivisti oldu¤um için daha
iyi biliyorum. ‹ki ay boyunca sokaklarda bildiri da¤›tt›k, stant açt›k, haftada
en az iki kez yürüyüﬂ yapt›k. Ama tabi
bizim bir “örgüt”ümüz olmad›¤› için
örgütümüz ne güzel diye yapamad›k.
Mecbur siyaset anlatt›k. Savaﬂ, ›rkç›l›k,
türban, homofobi, cinsiyetçilik, darbe,
milliyetçilik, iklim de¤iﬂimi, Kyoto protokolü, kürt sorunu, kapitalizm, Radikal gazetesinden at›lan iﬂçiler, ayr›mc›l›k gibi konular› tart›ﬂma, konuﬂma f›rsat›m›z oldu. Hepimiz de bu konularda
anlaﬂt›k. Ben de birﬂeyler yapmak istiyorum diyen 3000’in üzerinde gönüllümüz vard›. Örgütlüydük, hem de siyasi talepler etraf›nda. Ama kuru ajitasyon de¤il, dünyan›n gerçeklerinden
bahsediyorduk. Da¤›tt›¤›m›z 600 bin
bildiri bunlar› anlat›yordu.
Baﬂka bir siyaset mümkün!
Tabii kemalizme bulaﬂm›ﬂ bir sol kolay
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kolay milliyetçili¤e, darbeye karﬂ› laf
edemez. “Irkç›l›¤a Milliyetçili¤e Dur”
demez. Bunun etraf›nda örgütlenmeyi
de örgütlenme olarak göremez. Stalinizme bulaﬂm›ﬂ bir sol, ulusal sorun konusunda kar›n a¤r›s› çeker, Kürt sorununda, savaﬂ karﬂ›tl›¤›nda örgütlenmeyi, enternasyonalizmle zerre kadar ilgisi
olmad›¤› için, be¤enmez. Kyoto protokolünü imzala demeyi, iklim de¤iﬂimine karﬂ› iﬂ yapmay› emperyalizmin bize
sundu¤u bir oyuncak, bir gündem de¤iﬂtirme oyunu olarak görenler bu konudaki örgütlenmeyi de hor görürler.
Ülkemizin de geliﬂmesi, emperyalistlere karﬂ› güçlü durabilmemiz diyen bir
sol nas›l Kyoto Protokolünü imzala diyebilir, Nükleer enerjiye hay›r diyebilir.
Eﬂcinselli¤in bir hastal›k oldu¤unu atalar› Stalin’den ö¤renmiﬂ bir sol nas›l
hepimiz kürdüz, eﬂcinseliz diye slogan
at›p Gay Pride’a gidebilir. Kemalizmin
ilericili¤iyle yo¤rulmuﬂ bir sol, siyasal
islamla yanyana düﬂmemek için k›vran›r durur ve pat diye darbecilerin yan›-

na düﬂüverir. Ayn› kafa özgürlükleri nedense kendisinin belirlemesi gerekti¤ini düﬂünüp türbana özgürlük diyemez.
Özetle, mesele politiktir, gerisi hikaye.
Bu hikayeyi dinlemeyip her türlü talebimiz etraf›nda örgütlenmeye devam
edelim. Kendi bildi¤imiz ﬂekilde örgütlenelim, kendi istedi¤imiz ﬂekilde yürüyelim, mesele siyasetse, s›radan insanlar›n siyasete müdahale edebilmesiyse, bunun önünün aç›lmas›ysa, bizim örgütlerimiz buna müsaade ediyor,
bunlar› güçlendirelim. Dünya de¤iﬂirken s›¤ fikirler de de¤iﬂmeye mahkum
kalacaklar.

GÖRÜﬁ

Do¤an TARKAN

Seçimler ve
antikapitalist hareket
]

Seçimleri geride b›rakt›k. Bu seçimlerin iki büyük galibi var. Öncelikle yaklaﬂ›k her iki oydan birisini
alan AKP. Darbe tehditleri alt›nda girilen seçimlerde darbe yanl›lar› a¤›r bir
yenilgi ald›. AKP’nin oylar› artarken
toplam milliyetçi oylar düﬂtü. MHP,
BBP ve Genç Parti’nin toplam oylar›
düﬂerken, CHP ve DSP’nin toplam oylar› da düﬂtü. Bu nedenle oylar›n› neredeyse ikiye katlamas›na ra¤men MHP
seçim zonuçlar›na sevinemiyor. Çünkü
“milliyetçilik art›yor” balonu söndü.
Görüldü ki milliyetçilik artm›yor fakat
var olan milliyetçi kanatta ›rkç›l›k ve
ona ba¤l› bir sald›rganl›k yükseliyor veya daha do¤rusu yükselmesi teﬂvik ediliyor. (“Linç” olaylar›, Hrant Dink’in öldürülmesi, Malatya’da Hristiyanlara
sald›r› gibi.)
Ufuk Uras, Bask›n Oran
Seçimlerin ikinci galibi ise kuﬂkusuz ‹stanbul’un iki ba¤›ms›z aday›. Biri seçildi ve parlamentoya girdi. Ufuk Uras.
Di¤eri seçilemedi ama seçimler s›ras›nda kurulan örgütlenmesi devam etme
karar› ald›. Bask›n Oran.
Ufuk Uras ve Bask›n Oran kampanyalar› bu seçimin önemli bir özelli¤i olan
ba¤›ms›z aday kampanyalar›n›n en
önemlisi hatta belirleyicisi olarak öne
ç›kt›. Bütün ülke çap›nda bu iki aday
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etraf›ndaki kampanyalar dikkatle izlendi.
‹ki kampanya aras›nda kimi farkl›l›klar
var. Ufuk Uras DTP’nin deste¤ini ald›.
Bu nedenle parlamentoya girmeyi baﬂard›. Meclise Ufuk Gerek ‹nisiyatifi’nin oylar› ile DTP oylar› birleﬂince
Ufuk Uras’›n meclise girmesi mümkün
oldu.
Bask›n Oran kampanyas›nda durum
biraz daha farkl›yd›. Bu seçim bölgesinde DTP kendi ba¤›ms›z aday›n› ç›kard›
ve bu aday kazanamad›. Kazanamad›
çünkü Bask›n Oran kampanyas›n›n oylar›na ihtiyac› vard›. (Ayn› ﬂekilde e¤er
Meclise Ufuk Gerek ‹nisiyatifi’nin oylar› olmasa, sadece DTP oylar› ile Ufuk
Uras da seçilemezdi.)
Bask›n Oran kampanyas› ise 45 günde
büyük bir geliﬂme yaﬂad›. 31 bin oy ald›. Ama daha önemlisi 3-4 bin gönüllüyü kampanya etraf›nda bir araya getirdi. Yeni bir örgütlülü¤ün temellerini
att›. Bask›n Oran kampanyas›n›n as›l
önemli yan› buydu.
Politik olarak da bask›n Oran kampanyas› çok belirleyici oldu. Onun sloganlar› öne ç›kt›. “Ezber bozmak” gibi.
Kürt bölgeleri d›ﬂ›ndaki ba¤›ms›z sol
adaylar›n ﬂans› olmad›. DTP’nin deste¤ini alanlar DTP oylar›n› düﬂürdüler.
DTP’nin deste¤ine sahip olmayan ba-

¤›ms›z adaylar ise çok ama çok küçük
oylar alabildiler. Bu tür adaylar adeta
solun var olmad›¤›n›n kan›t› olarak öne
ç›kt›lar.
Bu seçimlerden Kürt hareketi teknik
bir kazan›mla ç›kt›. Art›k mecliste bir
DTP grubu var. Bundan böyle Kürt hareketinin sesi, talepleri daha kolay duyulacak. Politik bir çözüm ﬂimdi daha
mümkün görünüyor.
Ne var ki Kürt hareketi bu teknik baﬂar›s›n›n yan›nda düﬂünülmesi gereken
sonuçlarla karﬂ›laﬂt›. Kürt bölgelerinde
oylar›n›n küçümsenmeyecek bir k›sm›
AKP’ye gitti. Oysa seçilme ﬂans›n›n artmas› oylar›n artmas›na neden olacak
diye düﬂünülmekteydi.
Kürt hareketinin oylar›n›n düﬂmesinin
temel nedeni sosyal politikalardaki eksikliktir. Kürt hareketi Kürt yoksullar›n›n, Kürt halk›n›n ekonomik ve sosyal
sorunlar›n›n sözcüsü olmamakta. Yönetimde olunan belediyeler de artan deste¤ini kazanacak uygulamalar içinde
de¤il. Bu oylar›n AKP’ye kaymas›na neden oluyor. Tabii, AKP’nin Kürt sorununa bir çözüm getirebilecek parti görünümü yaratabilmiﬂ olmas› da oylar›n
kaymas›na neden oldu.
Kürt bölgeleri d›ﬂ›nda ise DTP oylar›
tam bir y›k›m yaﬂad›. Sadece ‹stanbul
3. Bölgede bir baﬂar› var. Ama orada da

Milliyetçi sol
CHP ile MHP aras›ndaki ayr›m son derece incelmiﬂtir. CHP taban›, özellikle
gençler bundan rahats›zd›r. Önümüzdeki dönemde CHP’nin giderek daha
da gerileyece¤ini görmek bugünden
mümkün.
Kendisine sosyalist diyen
sol da milliyetçili¤in
darbesini yedi.

oylar düﬂtü.

‹ﬂçi Partisi ve seçimlere Yurtsever Cephe diye giren TKP oy kayb›na u¤rad›lar.
Her ikisi de kuyru¤u dik tutmaya çal›ﬂsa da yenilgi yaﬂad› ve demoralize bir
durumda. EMEP, seçimlerin en az oy
alan partisi olmay› baﬂard›. Oysa EMEP
DTP’nin ba¤›ms›z adaylar›n olmad›¤›
bölgelerdeki oylar›n› da ald› ya da daha
do¤rusu DTP böyle yapaca¤›n› söylemiﬂti.

Kürt bölgeleri d›ﬂ›nda oylar›n düﬂmesinin as›l nedeni yanl›ﬂ ittifak politikas›d›r. Geleneksel Türk solu Kürt hareketine bir ﬂey katmad›¤› gibi onun gerilemesine yol aç›yor. Bu, sadece bu seçimlerin de¤il, önceki seçimlerin de gösterdi¤i bir gerçek.

EMEP liderli¤inin önceki milliyetçi tutumlar› Kürtlerin bu partiden uzak durmas›n› sa¤lad›. EMEP Genel Baﬂkan›
‹zmir’de DTP oylar›n› y›karken, EMEP
ülke çap›nda DTP oylar›n› neredeyse s›f›rlad›. Sosyalist oldu¤unu söyleyen bu
partilerin ald›¤› bu sonuçlar milliyetçi-

Kürt bölgeleri d›ﬂ›ndaki Kürtler gerek
kimlik sorunlar›na gerekse de ekonomik ve sosyal sorunlar›na son derece
uzak duran Türk soluna mesafeli durmaktad›r.
Kürt hareketinin ihtiyac› Kürt hareketi
olmadan kendi ayaklar› üzerinde durabilen bir soldur. ‹ﬂte bu nedenle Bask›n
Oran kampanyas› ve Meclise Ufuk Gerek ‹nsiyatifi Türk emekçileri için oldu¤u kadar Kürt halk› için de önemlidir.
Bu tür kampanyalar ülke çap›nda yay›labildi¤i takdirde Kürt halk› Kürt bölgeleri d›ﬂ›nda kendisini destekleyecek
güçlü bir müttefik bulacakt›r. Do¤an
Erbaﬂ ve benzeri Kürt adaylar Bask›n
Oran ve benzerlerinin yan› s›ra ancak o
zaman seçilebilecektir.
22 Temmuz seçimlerinin bir baﬂka sonucu da milliyetçili¤in sol saflara verdi¤i tahribat›n görülmesidir.

li¤in sola verdi¤i zarar›n iyi bir göstergesi. 22 Temmuz seçimleri yeni bir örgütlenmeyi daha mümkün hale soktu.
Birbirlerini çeﬂitli toplumsal kampanyalardan tan›yan binlerce aktivist bu
kez Bask›n Oran ve Ufuk Uras kampanyalar›nda bir araya geldiler. Bunlar›n
ço¤u ileride birlikte yürümeye kararl›
olduklar›n› ifade ediyorlar. Gelece¤in
yeni siyasal geliﬂiminin al›ﬂ›lan›n d›ﬂ›nda ﬂekillenmekte oldu¤u aç›k. Bu ﬂekilleniﬂ eski solu k›zd›r›yor ama ﬂekillenme baﬂlad› ve devam edecek.
Küresel BAK’ta, Küresel Eylem Grubu’nun iklim de¤iﬂimi, sa¤l›kta y›k›m
yasas›, medikomu vermiyorum, cinsiyetçili¤e ve homofobiye hay›r, su kampanyalar›nda, Irkç›l›¤a ve Milliyetçili¤e
DurDe ve Bar›ﬂaRock ve onun yerel biçimleri olarak ortaya ç›kmaya baﬂlayan
RockA gibi festivallerinde yan yana gelen, birlikte çal›ﬂan, baﬂka bir dünya istediklerini söyleyen genç aktivistler kuﬂa¤› 22 Temmuz’dan önemli dersler ç›kard›, ç›kar›yor.
Önümüzdeki dönemde tart›ﬂaca¤›z ve
mücadele edece¤iz ve antikapitalist hareketi inﬂa etmeye devam edece¤iz.

GÖRÜﬁ

Can Irmak Özinan›r
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1999’da Seattle’da, Dünya Ticaret
Örgütü toplant›lar›n› protesto ile
baﬂlayan bir harekete art›k yeni demek pek kolay olmasa gerek. Fakat antikapitalist hareket hala yeni, çünkü her
geçen gün yeni kap›lar aral›yor, her geçen gün ö¤reniyor, yenileniyor ve gençleﬂiyor, yeni hedefler, yeni kampanyalar
ve en önemlisi de yeni ve gerçek alternatifler yarat›yor. Dünyan›n bir çok yerinde bunu gördük: ‹ngiltere’de savaﬂ
karﬂ›t› kampanyan›n bir sonucu olarak
ortaya ç›kan RESPECT, Almanya’da
neoliberalizme karﬂ› mücadelenin sonucunda kurulan Die Linke(Sol), Brezilya’da P-Sol gibi bir çok yeni sol parti
ortaya ç›kt›, Latin Amerika’da su kampanyalar›ndan, özelleﬂtirme karﬂ›t› hareketlerden gelen geniﬂ kitleler ard arda
sol partileri iktidara taﬂ›d›lar. Bu alternatifler çok basit bir program etraf›nda
ﬂekilleniyor, gücünü ve kapsay›c›l›¤›n›
basit bir programa yaslanmas›ndan al›yor. Türkiye’de Bask›n Oran ve Ufuk
Uras’›n seçim kampanyalar›n›n gücü
de buradan geliyordu.
Bask›n Oran ve Ufuk Uras kampanyalar› sadece ‹stanbul’da de¤il, di¤er illerde de büyük bir heyecan yaratt›. Bunun
sebebi, bu kampanyalar›n, zorlama bir
birliktelik de¤il kendisini sokakta kitlesel olarak ifade eden hareketin, aktivizmin bir sonucu olmas› idi. Bu iki kampanya da çok basit bir program etraf›nda bütün ezilenlerin taleplerini bir araya getirmeyi baﬂard›. Savaﬂa, IMF’ye,
›rkç›l›¤a, çevre tahribat›na, homofobiye
ve darbeye karﬂ› bir program Çerkeslerden, Ermenilere, baﬂörtülü kad›nlardan, seks iﬂçilerine, sosyalistlerden, kad›n hareketine kadar geniﬂ bir çevrenin
deste¤ini almay› baﬂard›. Bu, say›s›z antikapitalist kampanyan›n ve Hrant
Dink’in cenazesinde ortaya ç›kan dinami¤in bir yans›mas›yd›. Kampanya s›ras›nda öne ç›kan sloganlar hareketin
sloganlar›yd› ve bu sloganlar hiç de
az›msanamayacak say›da oy ald›. Bu

Türkiye’de de dünyadakine benzer yeni
bir siyasal alternatifin ﬂekillenmesinin
gerekli ve mümkün oldu¤unu gösteriyor.
Nas›l bir alternatif?
Bask›n Oran ve Ufuk Uras kampanyas›nda ortaya ç›kan dinami¤i bir ad›m
ileri taﬂ›mak laz›m fakat dikkat etmemiz gereken noktalar da var. Türkiye’de
daha önce de bir çok kere emekten ve
bar›ﬂtan yana siyasal alternatifler yarat›lmaya çal›ﬂ›ld› fakat bunlar toplumda
büyük bir etki yaratamad›. Bazen bir
sürü sol örgüt yanyana dizilerek, kendi
içlerinde bir birlik aray›ﬂ›na giriﬂtiler ve
iyi niyetle baﬂlayan bu giriﬂimler ço¤u
zaman bölünmeyle sonuçland› ve bu
süreçte sol her geçen gün küçüldü. Bazen ayn› ﬂey seçim ittifaklar› etraf›nda
yap›lmaya çal›ﬂ›ld›, bir kaç partinin
baﬂkanlar› kapal› kap›lar ard›nda pazarl›klar yapt›lar, sonuç tabii ki yenilgi
oldu. Aç›k ki, hareketin sesi olabilecek
bir siyasal alternatif yaratabilmenin yolu tamamen yeni olmaktan geçiyor. Bunu yapabilmenin tek yolu ise hareketin
bizzat kendisine bakmak. Oluﬂturulacak yeni bir sol alternatif aynen hareketin kendisine benzemeli, “hareketlerin
hareketi” olmal›.

Türkiye’de kapitalizmin yaratt›¤› tahribata karﬂ› yap›lan bir çok kampanya
var, bunun en net görülebildi¤i yer ise
san›r›m Bar›ﬂarock. Bebeklerin kobay
olarak kullan›lmas›na karﬂ› ç›kan kampanyalardan, Medikomu Vermiyorum
kampanyas›na, direniﬂteki Coca Cola
iﬂçilerinden, Küresel BAK’a, küresel
›s›nmaya karﬂ› aktivistlere kadar bir çok
kampanya Bar›ﬂarock’ta bir araya geliyor, t›pk› bu kampanyalar›n aktivistlerinin Bask›n ve Ufuk kampanyalar›nda
bir araya geldi¤i gibi. ‹ﬂte yeni bir alternatif buradan yola ç›kmal›, bürokrasinin yan›ndan bile geçmemeli, milliyetçilikle, yurtseverlikle uzaktan yak›ndan
ba¤› olmamal›, gençlerin, kad›nlar›n
ön plana ç›kt›¤› bir yap› olmal›, her türlü ezilmiﬂli¤in yan›nda olmal› ve eme¤in, emekçilerin bütün taleplerinin en
kararl› savunucusu olmal›, baﬂka bir
dünya mümkün diyen aktivistlerin,
Hrant’›n cenazesinde “Hepimiz Ermeniyiz” diyen kitlelerin sesi olmal›. Bunu
yapman›n tabii ki kestirme bir yolu yok,
sokaktaki hareketi daha da büyütmeli
ama Bask›n ve Ufuk kampanyalar›ndan
sonra art›k elimizde ipuçlar› var. ﬁimdi
bu ipuçlar›n›, sokakta birleﬂtirme zaman›.
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Kad›nlar harekette, hareket sokakta
1999 Seattle'dan itibaren dünya
yeni bir harekete kap›lar›n› açt›. Bu
hareketin mücadele alan› çok
geniﬂ. Sisteme karﬂ› bildik mücadele
yollar›n› kullanm›yor. Homofobinin
de, ›rkç›l›¤›n da, küresel iklim
de¤iﬂikli¤inin de sorumlusunun kapitalizm oldu¤unu biliyor ve her f›rsatta
teﬂhir ediyor.

iﬂgale, G8'lere, nükleer enerjiye, cinsiyetçili¤e vs.. karﬂ› kampanyalar›n
örgütleniﬂinde kimse bir di¤erinin
önünde yer alm›yor. Hareketin liderleri
›rkç›l›¤a karﬂ› sokakta bildiri da¤›tan
bir ö¤renci, eﬂcinsel onur yürüyüﬂüne
kendi pankart›n› yap›p gelen bir ev
kad›n› veya bir posta iﬂçisi kad›n yani
antikapitalist aktivistlerin tümü.

Antikapitalist hareket yeni oldu¤u
kadar genç ve kad›n. Tüm dünyada

Küresel çapta savaﬂ karﬂ›t› bir eylemin
örgütlenmesinde, seçim kampan-

]

yalar›nda, küresel iklim de¤iﬂikli¤ine
karﬂ› forumlarda iﬂleri omuzlayanlar›n,
konuﬂanlar›n, slogan att›ranlar›n
büyük ço¤unlu¤unun kad›n oldu¤u
aﬂikar. Hareketin örgütleniﬂ tarz› ile
kad›nlar›n hareketteki konumlar› birbiriyle iliﬂkili.
Ayak seslerini git gide duyuran 'yeni
sol'un tohumlar›n› atan da onu büyütecek olan da varolan antikapitalist
harekettir. Yeni solda da kad›nlar yine
büyük ço¤unlu¤u oluﬂturan ön s›ralar
olacakt›r. ‹stanbul 2. bölgede ba¤›ms›z
aday Bask›n Oran'›n seçim kampanyas›nda aktif yer alan, 2 bin kiﬂilik
yürüyüﬂ örgütleyen bir kad›n aktivist
hangi örgütten, oluﬂumdan vb. geldi¤i
soruldu¤unda 'Evden geliyorum'
cevab›n› veriyor. 'Evden geliyorum ama
eve geri dönmeyece¤im.'
Birçok kad›n› soka¤a ç›kartan Bask›n
Oran'›n milliyetçili¤e karﬂ› olan,
Kyoto'nun imzalanmas› gerekti¤ini
vurgulayan, savaﬂ›, homofobiyi, transfobiyi lanetleyen, ezber bozan söylemleriydi. Yeni hareketin söylemleri, yeni
solun söylemesi gerekenler. T›pk›
Bask›n Oran kampanyas›ndaki aktivist
ler gibi kad›nlar, beﬂ y›ld›r Türkiye'deki
savaﬂ karﬂ›t› hareketin adresi olan
KüreselBAK'›n eylemlerinde, Hrant
Dink cenazesinde, Irkç›l›¤a karﬂ›
mücadelede, Bar›ﬂarock'ta defalarca
evden ç›kt›, örgütledi, inﬂa etti.
Yeni bir parti, nas›l olsun,kimlerle
olsun … tüm bu yürütülen tart›ﬂmalarda bahsedilen 'yeni sol' antikapitalist
hareketten ve hareketin kad›n aktivistlerinden ba¤›ms›z düﬂünülemez. 'Yeni
sol'un inﬂaas›nda ço¤unluk olan
kad›nlar, yeni sol varoldu¤unda da
mücadelede ço¤unluk olarak yer alacaklar.
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GÜNCEL

Chris Harman

‹klim de¤iﬂimi ve
s›n›f çat›ﬂmas›
Küresel ›s›nma bütün dünyay› tehdit ediyor fakat onunla mücadele etmek
bireysel çabadan, hükümete güvenmekten ya da öbür ihtiyaçlar›m›zdan
k›smaktan fazlas›n› gerektiriyor.

]

‹klim de¤iﬂimi geçti¤imiz iki y›lda
yan bir politik tart›ﬂma olmaktan
ç›karak, ana tart›ﬂmalar›n merkezine oturdu. Bu konuyu tart›ﬂmayan bir
uluslararas› toplant›n›n olmad›¤› bir
hafta yok gibi. Her türden politikac› ve
ﬂirket bu konuda bir ﬂeyler yapma ka-
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rarl›l›klar›n› dile getiriyor, George
Bush bile ortada bir problem oldu¤unu
kabul etti.
Burada niyetlere iliﬂkin bir karmaﬂa söz
konusu. Muhafazakar Parti lideri David
Cameron’un çat› üstü mikro rüzgar jeneratörünü kurmas› (ve ard›ndan kal-

d›rmas›) sadece tan›t›m aray›ﬂ›yd›. Fakat dünya kapitalizmini yürütenlerden
baz›lar›, sistemlerinin dayand›¤› do¤an›n bir ya da iki kuﬂak içinde yok olma
tehlikesi alt›nda oldu¤unun fark›nda.
Art›k neyin olmakta oldu¤u konusunda
pek bir tart›ﬂma yok. Belirli gazlar›n at-

mosferdeki miktar›n›n ço¤almas› dünya çap›nda ortalama s›cakl›¤›n, felaket
potansiyeli taﬂ›yan sonuçlar ortaya ç›kararak, artmas›na yol aç›yor. Yeni hava
koﬂullar›, yiyecek için bel ba¤lad›¤›m›z
ürünleri etkileyecek. F›rt›na ve kurakl›k
olas›l›klar› artacak. Buz kütleleri eriyecek. Nil deltas›, Bangladeﬂ, Florida’n›n
baz› bölümleri (ve sonunda Londra
merkezi ve Manhattan) gibi alçak bölgeleri, artan su seviyesi ile su bask›nlar›
tehdidi alt›nda.
Sorumlu olan gazlar›n büyük bölümü
karbon (kömür türevleri) ve hidrokarbonlar›n (petrol ürünleri türevleri) yak›lmas› sonucu aç›¤a ç›k›yor. Günümüz
toplumunda, enerjinin neredeyse tamam› bunlara dayan›yor.

Henüz, Stern Raporu’nun hedefledi¤i
emisyon 550ppm. Britanya hükümetininki ise 660ppm.(Sadece karbondioksit türevleri de¤il bütün sera gazlar›
hesaba kat›ld›¤›nda) Yazar ve aktivist
George Monbiot’ya göre bu, s›cakl›klarda 3 derecelik bir art›ﬂ ve çok tehlikeli
bir iklim de¤iﬂikli¤i olas›l›¤›n› yüzde
60 ila 95 aras›nda artt›r›yor.
Geçen ay Rostock’ta yap›lan G8 toplant›s›, bu hedefleri bile kabul etmedi. Ortada büyük bir problem oldu¤unu aç›klad›ktan sonra, dünya liderleri bir ﬂeyler yapmaya baﬂlamay› bile iki y›l ertelediler. Bundan sonra bile hepsi, iklim

Bu gazlar›n sal›n›m› devam ederse ne
olaca¤› konusunda çeﬂitli zor hesaplamalar yap›l›yor, fakat küresel s›cakl›¤›n
yükselece¤i ve benzer etkiler konusunda yayg›n bir uzlaﬂma var. Baz› bilimsel
araﬂt›rmalar sorunu görmezden geldiklerini düﬂünse de ‹klim De¤iﬂimi için
Hükümetleraras› Panel (IPCC) taraf›ndan bir tak›m ölçümler yap›lmas› sa¤land› ve bunlar geçti¤imiz ekim ay›nda
‹ngiltere hükümetinin Stern raporunda
yer ald›.
Stern raporu ve Avrupa Birli¤i, s›cakl›klar›n iki dereceden daha fazla artmas›n›n engellenmesi gerekti¤ini savunuyorlar. ‹ki derecelik bir art›ﬂ dünyan›n
en fakir yerlerindeki insanlar için büyük sorunlar yaratacak ve daha fazla bir
art›ﬂ ise onlar için y›k›c› olacak. Fakat
mevcut politikalar, s›cakl›k art›ﬂ›n› bu
limitin alt›nda bile tutamayacaklar. Küresel ›s›nmaya yol açan gazlar, “karbondioksitle eﬂde¤er” gazlar›n her bir milyonda kaplad›klar› bölüm (ppm) ile ölçülebir. ﬁu anda bu 459ppm. IPCC bu
rakam›n 510 ppm’e yükselmesi durumunda ›s› art›ﬂ›n›n 3 dereceyi geçmesi
ihtimalinin üçte bir, 590 ppm’a yükselmesi durumunda ise onda dokuz oldu¤unu tahmin ediyor.

de¤iﬂimine yol açan gazlar›n sal›n›m›n›
2050 y›l›nda yar›ya indirme çabas›n›
tart›ﬂacaklar, oysa küresel ›s›nmay› 2
derecenin alt›nda tutma ﬂans›na sahip
olabilmek için sal›n›mlarda yüzde
80’lik bir kesinti gerekiyor.
Sorunun kökleri
Hükümetler ve iﬂletmeler, iklim de¤iﬂimini durdurmak konusuyla samimi bir
ﬂekilde ilgileniyorlar. T›pk› öncüllerinin 150 y›l önce, üst s›n›flar›n mahallelerini de etkileyen hastal›klar› durdurmak için, iﬂçi s›n›f›n›n kenar mahallelerindeki tifo ve kolera ile samimi bir
ﬂekilde ilgilenmeleri gibi.
Bugün ise onlar için ortada olan tehlike

daha büyük. Sadece hayatlar› de¤il, küresel kapitalizmin istikrar› tehdit alt›nda. Fakat amaçlar›na, sistemlerinin temeli olan, rekabetçi sermaye birikiminin canl›l›¤›n› azaltmaya çal›ﬂmadan
ulaﬂamazlar.
Çevresel y›k›m, kapitalizmin her zaman
bir sonucu olmuﬂtur. Karl Marx, bunu
Kapital’in makinalaﬂma ile ilgili bölümünde göstermiﬂtir: “Kapitalist tar›mdaki bütün geliﬂme, sadece emekçiden
çalmakta de¤il ayn› zamanda topraktan
çalma sanat›nda da bir geliﬂimdir; verili bir zaman içinde topra¤›n verimlili¤ini artt›rmaya dönük her tür geliﬂme, bu
verimlili¤in kal›c› kaynaklar›n› harap
etmeye yönelik bir geliﬂmedir. Bir ülke
geliﬂimine, modern endüstrinin tesisi
üzerine kurmaya baﬂlad›kça, ABD’de
oldu¤u gibi, bu y›k›m süreci daha da
h›zlan›r.”
19. yüzy›l›n baﬂlar›nda ‹ngiltere’de,
kâr h›rs›n›n iﬂçi s›n›f›n›n sa¤l›¤› üzerinde yaratt›¤› zarar, kapitalistler için yol
açt›klar› salg›n hastal›klardan daha büyük bir tehlikeye yol açt›. Sonuç olarak,
sömürülecek kadar sa¤l›kl› iﬂçilerin
azalmas› tehdidini yaratt›. Bir bütün
olarak kapitalist s›n›f›n ç›karlar›, iﬂgücünün zay›flamas›n› engellemeye dönük yasama ve devlet denetiminde yatar. Fakat birey olarak kapitalistin ç›karlar›, bu s›n›rlara karﬂ› diﬂiyle, t›rna¤›yla
savaﬂt›. Bir ço¤u ancak devlet kontrolleri kabul ettirdikten sonra sa¤l›kl› bir iﬂçi s›n›f›n›n sa¤l›ks›z olan›ndan daha sömürülebilir oldu¤unu anlad›lar.
Art›k kapitalizm bütün dünyay› saran
bir boyuta ulaﬂt› ve art›k sadece yerel
olarak de¤il, küresel olarak, kendi dayand›¤›, do¤aya zarar veriyor. Eskiden,
iﬂçi s›n›f› semtlerinde bronﬂite yol açan
fabrika dumanlar›n›n yerini bugün bütün insanl›¤› mahvetme tehditi yaratan
sera gazlar› ald›.
Bu kesinlikle küresel bir problem oldu¤u için, sistemi destekleyenler için u¤-
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raﬂmas› zor görünüyor. Sal›n›mlar›
azaltmak için gereken kesin ölçümler,
baz› istenmeyen ﬂirketlerin ve devletlerin, pazara giriﬂi için f›rsatlar yaratacak.
Kapitalizm üstünde durdu¤u mutlak
zemini yok etme noktas›nda. Gelece¤imiz, -ya da en az›ndan çocuklar›m›z›n
ya da torunlar›m›z›n gelece¤i- söz konusu.
Nas›l karﬂ›l›k vermeliyiz?
Tek olas› tepkinin, iklim de¤iﬂimini di¤er bütün konular› geri plana iten bir
konu olarak düﬂünmek oldu¤unu söyleyenler var. Buna göre hükümetleri ve
firmalar› gerekli hareketleri yapmaya
zorlayacak, daha önce görülmemiﬂ bir
kampanya inﬂa etmek için, bu konu d›ﬂ›ndaki her ﬂey geri plana itilmeli.
Fakat tamamen iklim de¤iﬂimine odakl› kampanyalar, soruna çözüm olmaya-

caklar. Bunlar ne olup bitti¤i hakk›ndaki bilinci artt›rabilirler herkesin durumun fark›na varmas›n› sa¤layabilirler
fakat bu çözümü kabul ettirme kapasitesine sahip bir örgütlü güç ortaya ç›karmakla ayn› ﬂey demek de¤il. En baﬂar›l› tek konulu kampanyalar, savaﬂ
karﬂ›t› hareket gibi, on binlerce bazen
de yüz binlerce insan› mobilize ediyor.
Bu yolla, bazen hükümetlerin, ra¤bet
görmeyen ölçümlerden geri ad›m atmas›na yetecek bask› yap›labilir hatta uygun durumlarda, hükümetler yararl› ölçümlerin yasalaﬂmas› yönünde zorlanabilir.
Bu, ABD ve ‹ngiliz hükümetlerinin
Irak’taki savaﬂ› sürdürmekte yüzleﬂti¤i
zorluklar› artt›ran savaﬂ karﬂ›t› hareket
taraf›ndan gösterildi. Fakat daha köklü
bir de¤iﬂim için daha fazlas›na ihtiyaç
var, amaçlar›n› güçlü kapitalist ç›karla-

r›n üstünde empoze edebilecek, bir güç
olmal›. Dünyan›n petrol kaynaklar› üzerindeki egemenliklerini korumak için
Ba¤dat’› iki kere bombalayan insanlar,
basitçe kamuoyu taraf›ndan yenilmeyecekler.
Durum özellikle iklim de¤iﬂiminde
böyle. Karbon ekonomisi,onunla yaﬂayan bizlerin hayatlar›n›n da dahil oldu¤u, sistem iﬂleyebilirli¤inin bütün yüzleriyle örülü. Bunun tan›nmas›, bir çok
çevre aktivistinin, tek çözümün bireysel
yaﬂam tarzlar›n› de¤iﬂtirmek oldu¤u sonucuna varmas›na yol aç›yor. Hepimiz
karbon temelli enerjiye dayand›¤›m›za
göre, hepimiz problemin bir parças› gibi görünüyoruz.
Fakat bu düﬂünce tarz›n›n temellendirdi¤i çözümler, iﬂe yaramayacak. Bu sadece insanlar›n birey olarak bencil olmas› sorunu de¤il. Geniﬂ y›¤›nlar için,
ﬂu anda temel ihtiyaçlar›n› karﬂ›laman›n baﬂka bir yolu yok. Siz de benim gibi bireylerin iﬂe bir metal y›¤›n›n›n
içinde, karbon dioksit salg›layarak gidiyor olmas›n› ak›l d›ﬂ› bulabilirsiniz. Fakat iﬂçiler için özel araba d›ﬂ›nda do¤ru
dürüst kamusal ulaﬂ›ma eriﬂmek için
pek fazla seçim ﬂans› yok.
Karbonsuz evler konusunda çok parlak
tasar›mlar var fakat dünya çap›nda yüz
milyonlarca insan bu evlerde yaﬂam›yor
ve yeni bir ev almay› karﬂ›layacak paralar› da yok. Pratikte bireyler için en basit yöntem, karbon türevli enerjileri
kullanmaktan kaç›nmak –düﬂük enerjili ampuller kullanmak ya da bilgisayar›m›z› kapatmay› unutmamak gibi-, iklim de¤iﬂimine karﬂ› mücadelede, kurakl›¤a karﬂ› topra¤a tükürerek mücadele etmek kadar bir etkiye sahip.
Bu gerçeklerin tan›nmas›, bireysel eylemleri çözüm olarak gören insanlar›n,
hareket için devletlere bakmas›na yol
aç›yor. George Monbiot’un genel olarak mükemmel olan kitab› Heat’te
(Is›)’te yapt›¤› tam olarak bu. Monbiot
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iklim de¤iﬂimini durdurmak için gerekli olan sera gaz› sal›n›mndaki azalmay›, insanlar›n hayat standartlar›nda
bir kayba yol açmadan, sadece dünya
devletlerinin sa¤layabilece¤ini gösteriyor. Göstermedi¤i ﬂey ise faaliyetin nas›l yarat›laca¤›, dünyay› en fazla kirleten devletleri gerekli ölçümleri uygulamaya zorlayabilecek, aktif kitle gücü.
Var olmayan bir politik güç için genel
olarak mükemmel bir politik program
ortaya koymuﬂ.
Böyle bir güç bilindik, seçimlere dayal›
politikalarla oluﬂturulabilir mi? Bunu
oluﬂturma çabas› da bireysel çözümleri
imkans›z hale getiren ayn› güçlü engelle karﬂ›laﬂ›yor. Çevre aktivistleri, taleplerini mevcut sistemi çok da rahats›z etmeden ulaﬂabileceklerini düﬂündükleri
ﬂekilde kesip biçebilirler. O yüzden, sera gaz› art›ﬂ›n› engelleyemedi¤i halde
“en az›ndan bir baﬂlang›ç” diyerek,
Kyoto protokolünü imzalamalar› için
ülkeler aras›nda lobi faaliyeti yaparlar.
Ya da, ‹rlanda Yeﬂillerinin yapt›¤› gibi
iklim de¤iﬂimine karﬂ› hiçbir ciddi önlem alma niyeti olmayan hükümetlere
dahil olurlar.
Hükümetler, nereye kadar?
G8 toplant›lar›, farkl› hükümetlerin
birbirlerinden aç›kça farkl› yaklaﬂ›mlar› oldu¤unu gösterdi. Angela Merkel,
Tony Blair, Nicolas Sarkozy gibi en
adanm›ﬂ neo-liberaller bile George
Bush’un veto etti¤i kontrolleri istiyor
gibiydi.
Bu, baz› kapitalist ekonomilerin marjinal olarak karbon enerjisine, di¤erlerinden daha az ba¤›ml› oldu¤u gerçe¤ini gösterdi. Örne¤in Bat› Avrupa devletleri, karbon kullan›m›nda ABD’ye
göre daha az savurgan çünkü tarihsel
olarak kendi petrol stoklar›na sahip de¤illerdi ve tüketimi düﬂük tutman›n
yollar›n› ar›yorlard›. Fransa’n›n geniﬂ
nükleer enerji tesisleri var. Britanya’n›n
ise sera gaz› sal›n›m›, üretim endüstri-

sinin yar› yar›ya azalmas› sayesinde azal›yordu. Bu yüzden Avrupa devletleri,
küresel rakiplerini –gaz içici ABD ya da
h›zla geniﬂleyen Çin ekonomisini- kendilerinden daha sert vuraca¤›n› bilerek
s›n›rl› kontroller için bast›rabilirler.
Fakat hala iklim de¤iﬂimini engellemek
için gereken uzun vadeli kontroller konusunda çekingenler. Onun yerine
“karbon ticareti” ya da “karbon dengeleme” gibi, büyük kirleticilerin, baz›
emisyon indirimi ﬂemalar›n› dünyan›n
herhangi bir yerinde teﬂvik etmelerini
sa¤layarak, dünyay› ayn› ﬂekilde kirletmelerini devam etmesine izin veren ﬂemalar› benimsiyorlar.
Bu durumda pazar birçok baﬂka durumda oldu¤u gibi pek etkili bir mekanizma de¤il. Muhasebe defterlerinde
hile yapmaya al›ﬂ›k ﬂirketler bu durumda sald›klar› karbon dioksit miktar›nda
da hile yaparlar.
Baz› hükümetler kendi özel kapitalist
ç›karlar›na en iyi hizmet eden alternatifler önermekteler. Bush’un biyoyak›tlara ani sempatisi ve ilgisi ABD’nin dev
tar›m ﬂirketlerinin bu iﬂten çok büyük
kazançlar elde etme olas›l›¤›n›n ortaya
ç›kmas›. Eskiden sadece tar›m ürünleri
ekilen ve ortalama bir kâr elde edilen
milyonlarca hektarl›k arazi ﬂimdi petrole alternatif hale geldi¤i için süper kâr-

lar b›rakacak.
Üçüncü dünya ülkelerinde muazzam
topraklara sahip olan çokuluslu ﬂirketler ﬂimdi ya¤l› tohumlu bitkilerden
yak›t üretmeye haz›rlan›yorlar.
Bu geliﬂme daha ﬂimdiden çok önemli
bir etkiye sahip. Financial Times’a göre
biyoyak›t kullan›m› petrole göre sadece
yüzde 1 olmas›na ra¤men daha ﬂimdiden g›da fiyatlar›n› 1970’den bu yana
ki en yüksek düzeyine ç›kartt›. Biyoyak›t üretimi dünyan›n tah›l ve tar›msal
ya¤ stoklar›n› ciddi bir biçimde etkileyebilece¤i gibi baz› önemli g›da üretim
bölgelerinde iklim de¤iﬂimine yol açabilir. Bu tür geliﬂmelerin sonucu sadece fiyat art›ﬂ› de¤il yayg›n ve büyük bir
açl›k olabilir.
S›n›f çeliﬂkisi
Biyoyak›t örne¤inden önemli bir genel
sonuç ç›kar›labilir. Kapitalizm sürekli
büyümek ve birikim sa¤lamak için üzeantikapitalist • 2007 EYLÜL 19
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rinde yükseldi¤i zemini tahrip ederken
sistem içinde de büyük yar›klar oluﬂturabilir.
Ani iklim de¤iﬂiklikleri insanlar›n yaﬂam› üzerinde büyük politik ve sosyal gerginlikler yarat›r. Amerikan toplumundaki bütün s›n›f ve ›rk çeliﬂkileri New
Orleans’daki Katrina Tayfunu ile birlikte su yüzüne ç›kt›. Darfur’da kurakl›k
ve emperyalist müdahale yüzy›llarca
birlikte yaﬂayan göçebelerle tar›m yapan çiftçilerin birbirlerine girmesine ve
iç savaﬂa yol açt›.
‹klim bilimcileri hakl› olarak Darfur ve-

ya Katrine gibi tekil iklim olaylar›n›n
küresel ›s›nman›n ürünü olup olmad›¤›n› söyleyemeyeceklerini ifade ediyorlar. Ama ﬂunu rahayl›kla söyleyebiliyoruz ki onlar gibi say›s›z çoklukta geliﬂme yaﬂayaca¤›z.
Bu senenin baﬂlar›nda Mexico City’de
ülkenin en önemli g›da maddesinin artan fiyat› nedeniyle “Tortilla Yürüyüﬂü”
denen dev bir gösteri oldu. Tortilla’n›n
fiyat› h›zla art›yordu çünkü tortilla yapmak için kullan›lan maddeler biyoyak›t
yap›m›na gidiyordu.
Kaliforniya’da SUV adl› enerji ﬂirketinin tanklar›n› doldurmak Meksika’da
açl›¤a neden oluyordu. Önümüzdeki
y›llarda s›n›flar› karﬂ› karﬂ›ya getiren
birçok benzer mücadeleye ﬂahit olabiliriz.
Bugünkü güney Meksika’da 1200 y›l
önce var olan Maya medeniyetinin baﬂ›na geldi¤i gibi bir çok medeniyet ekolojik felaketler nedeniyle çöktü. Mayalar’da yo¤un tar›m topra¤›n verimini y›¤›nsal açl›¤a neden olacak kadar geriletti.
Ama üst s›n›flar alt s›n›flar kadar bu açl›ktan etkilenmediler ve toplumda ciddi bir s›n›f mücadelesi baﬂlad›. Toplum
da¤›ld› ve insanlar eski yaﬂam biçimle-

rini terk etmek zorunda kald›lar.
‹klim de¤iﬂimi artt›kça geliﬂmeler bundan farkl› olmayacak. Büyük olas›l›kla
tek bir büyük hareket olmayacak ama
geliﬂmelere de¤iﬂik s›n›flar de¤iﬂik tepkiler verece¤i için 1001 çeﬂit geliﬂme
yaﬂanacak. Bu tür mücadelelerde gerçek sorunlar genellikle karmaﬂ›k bulunur. Kapitalistler ve devlet sera gazlar›
için birﬂeyler yap›lmas› gere¤ine farkl›
cevaplar vereceklerdir. Bunlar çok zaman zenginlere daha fazla sera gaz›
üretme olana¤› verecek önlemler olacakt›r ya da insanlar›n yaﬂan standartlar›n› yeni vergiler ve önlemlerle daha da
zorlaﬂt›raracak ve düﬂüreceklerdir.
Bunun sonucunda fiyat art›ﬂlar›n› durdurmak için protestolar, grevler ve
ayaklanmalar olacak.Birçok baﬂka durumda ise hükümetler ve kapitalistlerin
baz› kesimleri bu hareketleri daha fazla
sal›n›m sa¤layacak bir biçimde mobilize edebileceklerdir.
Burada sorun bu mücadelelerde bir
yandan insanlar›n var olan yaﬂam standartlar› koruyabilmek ama öte yandan
da atmosfere daha fazla sera gaz› sal›n›m›n› engelleyici önlemleri alabilmektir.
En garantili önlem kâr için biriktiren
bir toplum yerine ihtiyaçlar› karﬂ›lamak
için üreten bir topluma geçmektir. Ama
de¤iﬂim bekleyerek olmaz. ‹klim de¤iﬂimi kapitalizmin varl›¤›n›n bir sonucu
olan bütün mücadelelerde büyük bir
art›ﬂa neden olacak ve ayn› zamanda da
iklim de¤iﬂiminin çeﬂitli yanlar›na karﬂ› özgün mücadelelerin geliﬂmesine neden olacak. ‹klim de¤iﬂimine neden
olan sistemi y›kabilecek güçleri bir araya getirmenin bir tek yolu var o da bütün mücadelelerde yer almak, hepsini
birleﬂtirmek ve kapitalizme karﬂ› bir
bütün olarak mücadele etmelerine yard›mc› olmakt›r.
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AFR‹KA

Leo Zeilig

Osman Sembène
]

Ünlü romanc› Osman Sembène öldü. 1923’de do¤du. Senegal’de islami bir okulda okudu. 1936’da
disiplinsiz oldu¤u için okuldan at›ld›.
Dakar’a iﬂ aramaya gitmeden önce bal›kç› olarak çal›ﬂt›.
1944’de Frans›z ordusuna al›nd›, Nijer’e gönderildi. Savaﬂtan sonra Dakar’a döndü. Sonra Fransa’ya göç etti.
Marsilya’da limanda çal›ﬂmaya baﬂlad›.
Burada sendika aktivisti oldu ve
1950’de Komünist Partisi’ne girdi.
Herﬂeyi okuyordu. Sosyalist ve marksist
klasikleri hatmetti. Frans›zlar›n Vietnam’daki sömürgeci savaﬂlar›n› protesto gösterilerine kat›ld›.
Kendi kendisini e¤itti. Frans›zcay› ken-

di kendine ö¤rendi. ‹lk roman› Siyah
Liman ‹ﬂçisi’ni 1956’da yay›nlad›. Roman kendi hikayesini anlat›yordu.
En önemli roman› God's Bits of Wood
1960’da yay›nland›. ﬁimdiye kadar yay›nlanan en iyi grev roman›d›r. Emile
Zola’n›n Germinal’inden bile daha iyidir.
1947-8 Dakar Nijer demiryolu grevinden esinlenmiﬂtir. Grev giderek bütün
ülkeyi etkiler. Kitap grevin de¤itirme
gücünü anlat›r. Sömürge dünyas›nda
›rk ayr›m›n› nas›l sarst›¤›n› gösterir. Ve
tabii s›n›f ayr›m›n›.
Kitab›n sonunda grevciler patronlar›n›n Frans›z iﬂçiler için de¤il kendi s›n›f
ç›karlar›n› savunduklar›n› anlarlar. Bir

grevci iﬂçi “sorun Fransa ve Frans›zlar
de¤il, iﬂverenler ve iﬂçiler” der. Art›k
hiçbir ﬂey eskisi gibi olmayacakt›r. Kitab›n okurlar› için de ayn› ﬂey geçerlidir.
1960’larda ülkesine döner ve bu kez
ba¤›ms›zl›¤›n› yeni kazanm›ﬂ olan Senegal’in yeni baﬂkan› Leopold Senghor’un rejimi ile çat›ﬂ›r.
Romanlar› ile tan›nmas›na ra¤men
film de yapar. Filmlerini k›rsal alanlarda gösteriri. Sonra seyircilerle tart›ﬂ›r.
Bu, onun için devrimci bir çal›ﬂmad›r.
1974’de en ünlü filmi Xala’y› yapar.
Baﬂkan Senghor filmi yasaklar. Bütün
filmlerinde ayn› soru vard›r. Bu koﬂullar› nas›l de¤iﬂtirece¤iz? Zaten bütün
yaﬂam› bu sorunun etraf›nda geçmiﬂtir.
Bütün filmlerinde ve romanlar›nda kad›nlar gerçek kahramanlard›r. God's
Bits of Wood’da kad›nlar grevin en iyi
militanlar›d›r. Moolaadé adl› filminde
ise Burkina Faso’da kad›nlar›n sünnetine karﬂ› gene kad›nlar mücadele ederler.
Onunla iki kere karﬂ›laﬂt›m. Bir keresinde Dakar’da onunla konuﬂabilmek için kuyrukta heyecan içinde bekledim.
Ne diyecektim? Sonunda yan›na ulaﬂt›¤›mda sadece “filmini be¤endim” diyebildim. Güldü ve nereden geldi¤imi
sordu. ‹ngiltere’den deyince politika
konuﬂmaya baﬂlad›.
2005 y›l›nda Londra’da Moolaadé filminin gösteriminden sonra onunla karﬂ›laﬂt›m onun sayesinde sosyalist oldu¤umu söyledim. Sevindi ve s›rt›ma vurdu.
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ASYA

Meena Menon

Hindistan
]

60 y›l önce, 15 A¤ustos 1947’de
Hindistan 170 y›ll›k ‹ngiliz sömürge yönetiminden kurtularak ba¤›ms›z oldu. Ba¤›ms›zl›¤›n ilk y›llar›nda
Nehru sosyalizminin ve Gandhi de¤erleri hakimdi. Bu tür politikalar›n bir
ürünü olarak güçlü bir kamu sektörü
oluﬂtu. Ancak herﬂey 1991’de Hindistan tarihinde yeni bir aﬂama baﬂlay›nca
de¤iﬂmeye baﬂlad›. Ekonomide liberalizasyon ve ekonominin “aç›lmas›” bu yeni dönemin temel karakteristi¤i.
Pazar
Önceki “sosyalist” dönem pazara ba¤l›
ekonomik reformlarla de¤iﬂmeye baﬂlad›. Bunun sonucunda bir tarafta muazzam bir zenginlik birikirken di¤er tarafta muazzam bir yoksulluk, iﬂsizlik birikmeye baﬂlad›. Bir iki çok kârl› sektör
d›ﬂ›nda kamu sektörü da¤›t›ld› ve özelleﬂtirildi. Hindistan ﬂimdi kendisini
“dünyan›n en h›zl› geliﬂen serbest Pazar demokrasisi” olarak de¤erlendirmektedir. Son 3 y›lda yüzde 8.5,
2005-6’da yüzde 9 geliﬂti ve 20067’de yüzde 9.2 geliﬂmesi bekleniyor.

nük. Ülkenin her taraf›nda küçük ve orta köylüler aras›nda intihar oranlar› h›zla art›yor.
Kabus
Bir ulusal kurum raporuna göre tar›m
nüfusunun üçte biri, 200 milyon insan, günde 30 kuruﬂa yaﬂamaya çal›ﬂ›yor. Önceleri ﬂehre göç bir çözümdü
ama art›k de¤il. 2015’de Hindistan’da
nüfusu 1.5 milyondan çok 30 kent olacak. Bu ﬂehirlerden 4’ü 10 milyondan
fazla nüfusa sahip. Mumbai’de ise 27
milyon insan yaﬂ›yor.
Hindistan’da son say›m 2001’de yap›l-

d›. Bu say›ma göre nüfusun yüzde 28’i
kentlerde yaﬂ›yor. Bu kentlerde hiçbir
alt yap› yok. Kentler h›zl› nüfus art›ﬂ›n›
kald›ram›yor. Ulaﬂ›m hizmetleri yok,
yeterli konut yok, iﬂ yok. ‹ﬂsizlik yüzde
9.5.
‹ngilizce e¤itim alanlar için durum fena de¤il. Di¤erleri sadece hizmet sektöründe iﬂ bulabiliyor. Kent yoksullar›
için yaﬂam koﬂullar› çok a¤›r.
Kent yoksullar› gecekondular›ndan at›l›yorlar. Bu konutlar›n yerine çok katl›
apartmanlar yap›l›yor. Konutlar›ndan
at›lan yoksullar çok çaresiz bir haldeler.

Do¤rudan yabanc› yat›r›mlarda yüzde
100 art›ﬂ var. Borsa roket gibi yükseliyor.
Dünyan›n en h›zl› geliﬂen telekomunikasyon pazar›na sahip. Bu pazar›n 115
milyon müﬂterisi var.
Bu hikayenin bir de arkas› var. Tar›m
Hindistan ekonomisinin bel kemi¤ini
oluﬂturuyordu ve hala toplumun yar›dan fazlas› tar›ma ba¤l›. Ama ﬂimdi tar›mda derin bir kriz var.
Yeni liberal tar›m politikalar› toprak reformuna, tar›m kredilerine de¤il tgar›m ürünlerinin pazara aç›lmas›na döantikapitalist • 2007 EYLÜL 23
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Ayman Vehbi

Lübnan mektubu
‹lk bak›ﬂta Lübnan Ordusu’nun kuzey Lübnan’da bir Filistin mülteci
kamp›na sald›rmas› ile ABD’nin
Irak’taki yenilgisi aras›nda bir iliﬂki görülemeyebilir. Ama bunlar›n her ikisi
de ABD’nin bölge politikalar›n›n sonuçlar›. ABD D›ﬂ‹ﬂleri Bakan› Condoleezza Rice bu geliﬂmeleri “yap›c› istikrars›zl›k” olarak niteliyor.

]

Hariri Fatah al-‹slam’›n ﬁii yay›lmas›na
ve Hizbullah’a ve ‹ran’a karﬂ› oldu¤unu
ilan etmesi üzerine bu gruba yak›nl›k
duymaya baﬂlad›. Hariri gruba para ve
silah vermeye baﬂlad›. Al Safir gazetesi
grubun Suudi ve Lübnanl› militanlardan oluﬂtu¤unu ve Filistin kamp›na
Lübnan Ordusu’nun deste¤i ile yerleﬂtiklerini ifade etti.

Niye böyle ani bir
dönüﬂ oldu

Yeni muhafazakarlar “istikrars›zl›¤›”
yayarak olaylar›n geliﬂiminin kontrolünü yeniden kazanabileceklerini veya en
az›ndan kaosun kendi lehlerine geliﬂmesini sa¤layabileceklerine inan›yorlar.

Ayr›ca Tripoli de zengin bölgelerde
apartmanlar kiramalar›na izin verildi.
Kiralanan apartmanlar›n baz›lar› Hariri’nin önde gelen adamlar›na ait.

Fatah al-Islam yaz savaﬂ›ndan sonra ortaya ç›kt›. Direniﬂin bir parças› olarak
de¤il, ﬁiiler aras›nda korku saçarak güç
kazand›. Nahr el-Bred’de Lübnan ordusu Fatah al-Islam’a sald›r›rken Lübnan’daki ikinci en büyük Filistin kamp›n› pasifize etmekteydi.

Irak’ta ABD iﬂgalcileri sekter ﬁii gruplar› Sünni egemenli¤indeki direniﬂi dengelemek için kullan›yor. Sonra da sekter Sünnileri ﬁiilerin gücünün yükseliﬂine karﬂ› itiyorlar. Ama bu gruplar güçlendikçe ABD için giderek daha az güvenilir oluyorlar. Bu kriz yaratma politikas› de¤iﬂen ittifaklarla tam bir karmaﬂa yarat›yor.
Lübnan’da da benzer bir geliﬂme oynan›yor. Geçen yaz, Hizbullah’›n ‹srail’i
yenmesi üzerine ABD’nin önceli¤i ‹ran
ve Suriye’ye ve bunlar›n bütün ülkelerdeki ﬁii müttefiklerini ne pahas›na
olursa olsun bast›rmaya döndü. Bu
strateji nefret ettiklerini söyledikleri El
Kaide gruplar› ilke ittifaklar yapmalar›na bile yol aç›yor.
Geçen senenin son unda az bilinen El
Kaide grubu Fatah el ‹slam kuzey Lübnan’daki Nahr al-Bared mülteci kamp›nda ortaya ç›kt›.
Bölge Orta Do¤u’daki ABD politikalar›n›n güçlü destekçisi Saad Hariri’nin
gelecek hareketi taraf›ndan kontrol
edilmekte.
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Gelecek Hareketi güneyde de Jund alSham adl› Filistinli olmayan ve sürekli
olarak Lübnan Ordusu’na sald›ran benzer bir grubu destekliyor.
Lübnan gazetelerine göre son zamanlarda Hariri ABD Lübnan elçili¤inin iste¤i üzerine Fatah el-‹slam’dan deste¤ini çekti. Fatah el-‹slam rolünü oynad›
ve art›k “düﬂman” olarak s›n›fland›r›labilir ve Filistin kamplar›na sald›r› bahanesi olarak kullan›labilir.

2004’den beri ABD ve Fransa Lübnan’da Hizbullah’›n ve Filisitn örgütlerinin silahs›zland›r›lmas›n› istiyorlar.
Geçen temmuzdaki ‹srail sald›r›s› bu
politikan›n ilk ad›m›yd›. ‹srail Hizbullah’› da¤›tacakt›. Ama ‹srail bunu baﬂaramad›.

200 militanla savaﬂ›l›rken 30 bin göçmenin evi y›k›ld›. Zaten büyük miktarda var olan göçmen y›¤›nlar›na yenileri
eklendi.
ABD için e¤er kontrolü ele geçirebilecekse Lübnan’› y›kmak üstlenilebilecek
bir risk. Onlar›n as›l sorunu hiçbir baﬂar› ﬂanslar›n›n olmad›¤› Irak.

GÜNCEL

Volkan Aky›ld›r›m

‹klim de¤iﬂikili¤i, kurakl›k ve su sorunu:

Yeni-liberal cehenneme
hoﬂgeldiniz!
]

1880’den bu yana en s›cak yaz›n›
yaﬂayan dünyada su, insanl›¤›n
önündeki en büyük sorunlardan biri olarak kendini hissettiriyor. Kutuplar›n erimesi sonucu dünyan›n yar›s› sellerle bo¤uﬂuyor, di¤er yar›s›nda ise ›s›
art›ﬂ› ile h›zlanan buharlaﬂmaya karﬂ›n
ya¤›ﬂ s›kl›¤› ve oran› h›zla düﬂüyor.
Su, bilinen tüm yaﬂam formlar› için hayati bir gereklilik. Greenland’daki Isua
kayalar›n›n içerisinde bulunan su ile
kökeninin 3,8 milyara uzand›¤› bilinen
bu madde olmadan yaﬂam düﬂünülemez.
6 bin y›l önce Mezopotamya’da Sümerler, F›rat ve Dicle sular›n› tarlalar›na
ak›tarak sulu tar›ma geçiﬂi baﬂlatm›ﬂt›.
M›s›r’da Nil Nehri’nde, Hindistan’da
‹ndus Vadileri’nde, Çin’de Sar› Nehir
etraf›nda da geliﬂen bu geçiﬂle uygarl›k
treni kalkar. Fosil yak›t kullanarak atmosferi tam gaz kirletmeye devam eden
küresel kapitalizm, bu treni bir uçuruma do¤ru sürüyor.

kullan›m›ndaki adaletsizlik zaten öldürüyor. 1,4 milyar insan yeterli içme suyundan yoksun. 2,3 milyar insan temiz
ve sa¤l›kl› içme suyuna ulaﬂam›yor. Her
y›l 7 milyon kiﬂi su ile ilgili hastal›klardan dolay› yaﬂam›n› yitiriyor. Su, tüm
canl›lara ait olsa da herkes su içemiyor.
BM iklim raporunda (IPCC 2007)
2100’e kadar öngörülen 1.6 ile 4 derecelik ›s› art›ﬂ› temiz su kaynaklar›n› tehdit ediyor. Buzullar›n erimesi sonucu
deniz sular› h›zla yükseliyor, akarsularla kar›ﬂ›yor. Tuzlu ve içilemez su oran›
art›yor. Asya ve Afrika’da ya¤›ﬂlar azal›yor. Üst ve orta kuﬂaktaki ülkelere inen
aﬂ›r› ya¤›ﬂlar var. 1960’larda dünyada
7 milyon kiﬂi sellerden etkilenirken, art›k her y›l 150 milyon insan sel ma¤duru.
‹klim de¤iﬂikli¤i sonucu 30 y›lda 200
milyon kiﬂinin göç edece¤i öngörülü-

yor. Ancak susuz bir medeniyet olamayaca¤› düﬂünülürse çok daha kitlesel
bir göçün koﬂullar› oluﬂuyor. Hayvanlar, Kuzey’e do¤ru gitmeye çoktan baﬂlad›lar.
Suyun sahibi olur mu?
Her ﬂeyi piyasa ekonomisinin belirleyicili¤ine b›rakan yeni-liberalizm zaten
planl›, etkin, dünyadaki kaynaklar›n›n
kullan›m›n› tüm canl›lar›n ihtiyac›n›
gözeterek düzenleyen bir su politikas›n› imkans›zlaﬂt›r›yor. Yaﬂam›n olmazsa
olmaz› ve hiç kimsenin mal› olmayan
suyun metalaﬂmas›, yani parayla al›n›p
sat›labilir bir nesneye dönüﬂtürülmesi
yeni-liberal siyasetin bir sonucu.
Keskin ekonomik rekabetin askeri rekabetle birlikte belirledi¤i günümüz kapitalizmi için su, petrol gibi bir savaﬂ konusuna dönüﬂme olas›l›¤› ortada.

Susuzluk öldürüyor
Dünyadaki toplam su miktar› 1,4 milyar km3. Bu suyun yüzde 97,5’i tuzlu
su, geriye kalansa tatl› su kaynaklar›.
Tatl› sular›n ancak yüzde 0,3’ü göller,
akarsular, göletler ve barajlarda bulunuyor.
Kurakl›kla bo¤uﬂan dünyada suyun
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Nas›l bir mücadele?
Özel ﬂirketler suyun ‘sahibi’ oluyor. Bu
korkunç bir durum. Suyun sahibi ﬂirketler, onlar›n ç›karlar›n› koruyan ulusdevletler, s›n›rlar› ve su kaynaklar›n›
‘koruyan’ ordular, küresel ›s›nmay› körükleyen ve alt yap›ya yat›r›m yapmay›
düﬂünmeyen hükümetler…
‹klim de¤iﬂikli¤ini engellemek olanaks›z. Fosil yak›t kullan›m› h›zla azaltmak
ve s›f›rlamak, daha beter koﬂullar›n
önünü kesebilir. Is› art›ﬂ› ve kurakl›k
engellenemez, ancak suyun adil da¤›l›m› ve etkin kullan›m› ile kimse susuzluktan ölmez. Verimsizleﬂen topraklardan baﬂlayan g›das›zl›k, verimli topraklar›n ve tar›msal ürünlerin tüm insanl›¤a adil paylaﬂt›r›lmas› ile yok edilebilir.
Su için yürütülen mücadele kaç›n›lmaz
olarak antikapitalist bir yol izlemek zorunda. Susuzluktan ve açl›ktan kitlesel
ölümleri durdurmak için:
• Suyun özelleﬂtirilmesini durdurmak,
• Suyun etkin, planl› ve adil paylaﬂ›m›n› öngören sosyal politikalar› hakim k›lmak,
• Göç etmek zorunda kalan iklim ma¤durlar›na yaﬂam alan› sa¤lamak,

Su hakk› için direniﬂ küreselleﬂiyor
Plachimada, Hindistan’da Kerala’da küçük bir köy. 2002’de Plachimadal› kad›nlar buraya fabrika kuran, günde 1,5 milyon litre suyu
yasad›ﬂ› olarak çeken ve at›klar›yla çevreyi kirleten, su bollu¤u yaﬂanan bu bölgeyi susuzlu¤a iten Coca-Cola fabrikas› önünde oturma eylemi baﬂlatt›. Eylül 2003’te Coca-Cola’ya ültimatom veren
bir toplant› düzenlediler. Ocak 2003’te Dünya Su Konferans›’n›
toplad›lar. ﬁubat 2004’te Kerala’n›n yerel yöneticisi yükselen hareket ve kurakl›k karﬂ›s›nda Coca-Cola Fabrikas›’n›n kapat›lmas› emrini verdi. Direniﬂ kazand› . ‹ﬂte 2003 Dünya Su Forumu’nda yay›mlanan ça¤r›:

Plachimada Beyannamesi
Su yaﬂam›n temelidir, do¤an›n bir arma¤an›d›r, dünya üzerinde yaﬂayan tüm varl›klara aittir.
Su özel bir mülk de¤ildir. Herkesin beslenmesi için ortak bir kaynakt›r.
Su insan›n temel hakk›d›r. Korunmal›d›r. Muhafaza ve idare edilmelidir. Su k›tl›¤›n› ve kirlenmesini önlemek ve onu nesiller boyu korumak asli yükümlülü¤ümüzdür.
Su bir meta de¤ildir. Suyu pazarlamaya, özelleﬂtirmeye ve ﬂirketleﬂtirmeye çal›ﬂan canice giriﬂimlere direnmeliyiz. Ancak bu yollarla dünyadaki tüm insanlar için temel ve vazgeçilmez olan su hakk›n› güvence alt›na alabiliriz.
Su Politikas› bu bak›ﬂ temelinde ﬂekillendirilmelidir.

• Ekonomik kaynaklar› sa¤l›k, toplu taﬂ›m, alt yap› hizmetlerine yönlendirmek,

Suyu koruma, kullanma ve idare etme hakk› konusunda yerli halk
tam yetkilidir. Bu, su demokrasisinin ana ilkesidir. Bu hakk› k›smaya veya inkâra kalk›ﬂmak suçtur.

• Sera sal›m›n› azaltmak,

Coca-Cola, Pepsi Cola ﬂirketlerinin zehirli ürünlerinin üretimi ve pazarlanmas› topyekün tahribata ve kirlili¤e yol açar ve ayr›ca yerli
halk›n yaﬂam›n› da tehlikeye atar.

• Temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklar›na dönmek zorunday›z.
Bunlar, oda¤›na kâr› de¤il insan› ve
dünyay› paylaﬂt›¤› di¤er canl›lar›n yaﬂam›n› koyan, büyük ço¤unlu¤un kat›l›m›yla gerçekleﬂecek bir mücadele sonucu gerçekleﬂtirilebilir. Dünyan›n dört
bir yan›nda su hakk› için yürütülen antikapitalist kampanyalar ve kitlesel direniﬂler ve küresel eylemler büyüdükçe,
insanl›k küresel kapitalizme karﬂ› birleﬂtikçe susuzlu¤un üstesinden gelebilece¤iz.
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Plachimada’da, Pududdery’de ve dünyan›n çeﬂitli bölgelerinde yükselen direniﬂ, suyumuzu çalan birleﬂik iblis çetesi karﬂ›s›nda verdi¤imiz cesur mücadelemizin simgesidir.
Savaﬂ alan›nda Adivasi’lerle tam dayan›ﬂma içinde, Plachimada’daki korkunç ticari güçlerin iﬂkencelerine karﬂ› direniﬂ örgütleyen bizler, dünyan›n dört bir yan›ndaki insanlar› Coca-Cola ve Pepsi Cola
ürünlerini boykot etmeye ça¤›r›yoruz.
Coca-Cola – Pepsi Cola “Hindistan’dan defol”.

MÜZ‹K

Elvis Presley

Beklenmeyen bir asi

]

Rock müzi¤inin kral› 30 y›l önce
öldü. Elvis Presley olmasayd› son
50 y›l›n popüler müzi¤i de olmazd›. Bir dönem Elvis’i baﬂlang›ç noktas›
olarak kabul eder.
Bob Dylan müzi¤e “Hound Dog”u dinledi¤i için baﬂlar. Otis Redding Elvis
müzi¤ini yerel müzikhollerde söyleyerek müzik hayat›na girdi. John Lennon
“Elvis’den önce hiçbirﬂey yoktu” der.
Elvis müzikte ayr›mc›l›¤›n ortadan
kalkmaya baﬂlad›¤› y›llarda ortaya ç›kar. Beyaz müzisyenler siyah müzi¤ini
çal›yorlard›, Chuck Berry ve Little Richard gibi siyah müzisyenler ise beyaz
dinleyicilere müzik yap›yorlard›.

ediyordu. Rock müzi¤i ve Elvis gençli¤in yeni idolleri haline gelirken ayn› zamanda gençli¤i suça, itaatsizli¤e teﬂvik
etmekle suçlan›yordu.
Elvis egemen ideolojiye bir baﬂ kald›r›ﬂt›. Irkç›l›¤a, cinsiyetçili¤e, muhafazakarl›¤a ve otoriyete bir kald›r›ﬂt›. Ama
ayn› zamanda ortada muazzam paralar
dönüyordu. Elvis çok büyük kârlar›n
kayna¤›yd›.
2. Dünya savaﬂ› sonras›n›n ekonomik

geliﬂmesi s›ras›nda ABD’de 13 milyon
gencin elinde 7 milyar dolar para vard›.
Bu 7 milyar giysilere, müzi¤e ve e¤lenceye yat›yordu. Elvis müzi¤i ile oldu¤u
kadar giysileri, yaﬂam tarz› ile de gençleri etkiliyor ve ellerindeki 7 milyar› kanalize ediyordu. Ama ayn› zamanda Elvis gibi giyinen gençler okulda ve fabrikada disipline baﬂ kald›r›yorlard›.
O s›ralarda ortaya ç›kan yeni sol folklora ve caza bak›yor, Elvis’i görmüyordu.

Elvis’in siyah ve beyaz müzi¤ini içiçe
geçirmesi bu geliﬂimde önemli bir rol
oynad›.
S›k s›k Elvis’in siyah müzi¤ini çald›¤›
söylenir. Bunda gerçeklik pay› vard›r.
‹lk çok satan ﬂark›s› “That’s All Right”
asl›nda Arthur Crudup’a aittir ve bu
müzisyen hiçbir zaman telif hakk› alamadan yoksulluk içinde öldü.
1953’de “Hound Dog” Big Mama
Thornton taraf›ndan siyahlara hitapeden radyolarda söyleniyordu. Elvis bu
ﬂark›y› ald› ve 1956’da beklenmeyen
bir popülerli¤e ulaﬂt›rd›.
Ancak tepki ile de karﬂ›laﬂt›. Baz› yerlerden burada “zenci müzi¤i” çalamazs›n
diye kovuldu.
Elvis ‹ngiltere’de ise 2. Dünya Savaﬂ›
öncesinin yenilgi dönemini bilmeyen
yeni bir genç kuﬂa¤a hitap ediyordu.
“Trouble”da “Hiç kimseden emir almam” diyordu. Anti otoriterli¤e hitap
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Kmomünist tarihçi Eric Hobsbawm
rock müzi¤ini 10-15 yaﬂlar›na hitap
eden bir tür olarak görüyordu.
Elvis’in karaketeri kapitalizmin bir çeliﬂkisini yans›t›r. Kapitalizm yaﬂayabilmek için kâr elde etmek zorundad›r.

Ancak iﬂçilerden kâr elde edebilmek
için iﬂçilerin toplum içindeki yerlerini
bilmelerini sa¤layan bir ideolojiye ihtiyac› vard›r.
‹ﬂte bu nedenle Elvis olay›nda, para kazand›. Plak yap›mc›lar› Elvis’e karﬂ› ç›kan ideolojiyi geriletti. Elvis giderek
gençli¤in idolü olarak ileri sürülmeye
baﬂland›.

Elvis’in ilk filmleri ﬂark›lar›n› tan›tmay›
amaçlar. 1960’da farkl› bir film yapar.
Flaming Star’da beyaz ve Amerikan yerlisi kar›ﬂ›m› bir melezi oynar. ‹ki toplumun çeliﬂkileri aras›nda s›k›ﬂm›ﬂt›r. Bu
film ›rkç›l›¤a karﬂ›d›r. Irkç› Güney Afrika’da yasaklan›r. Elvis’in en iyi oynad›¤› filmdir.
Ama bu film para yapmaz. Ard›ndan
bir dizi kötü filmde oynar. Müzi¤inin
içeri¤i de giderek banalleﬂir. Menejeri
“albay” Parker Elvis’in müzi¤ini ve mali iﬂlerini bütünüyle kontrol eder.
‹lk müzi¤i siyah müzi¤ine dayanan Elvis giderek de¤iﬂir.
Art›k zengindir ama elinde hiçbir güç
yoktur. O denli zengindir ki sandöviç
almak için uça¤› ile 1000 kilometre
yolculuk yapabilir.
Hala büyük kalabal›klar› bir araya getirir ama art›k yeni bir müzisyen nesli yeni bir müzik yapmaya baﬂlam›ﬂt›r ve Elvis bu müzi¤i takip edemez. Bu yeni nesil kendi müziklerini kendileri yazarlar.
Giderek pornografiye bo¤ulur, mistisizme girer ve yo¤un uyuﬂturucu kullanmaya baﬂlar. Doktoru ne isterse ona
sa¤lar. Yaﬂam›n›n k›sa bir an›nda karﬂ›
ç›kar gibi oldu¤u sistem taraf›ndan 42
yaﬂ›nda öldürülür.
Ölüsünü ilk görenlerden birisi büyük
siyah ﬂark›c› James Brown’d›r ve “Elvis
bunu nas›l kendine yapt›n” der.
Kapitalizm Elvis’i onu bir meta olarak
ortaya ç›kar›r ve korur ama bir müzisyen olarak öldürür. Marks’›n dedi¤i gibi “kapitalist üretim sanata ve ﬂiire
düﬂmand›r.”
Müzik dünyay› de¤iﬂtiremez ama dünyay› de¤iﬂtirecek olanlara ilham verebilir. Elvis sosyalist de¤ildi, o sadece hiçbir zaman ne oldu¤unu anlamad›¤› bir
sisteme isyan etmiﬂti. Bu isyan geçen
yüzy›l›n en iyi müzik ürünlerinden baz›lar›n›n ortaya ç›kmas›na yol açt›.
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GÖRÜﬁ

Neden Foto¤raf Çekiyoruz?

]

Giderek yayg›nlaﬂan foto¤rafç›l›k
merak›, bu soruyu düﬂündürüyor…
Yazar Lawrence Durrell, her ﬂeyi foto¤raflamak, kayda geçirmek, ölümsüzleﬂtirmek ç›lg›nl›¤› hakk›nda ﬂöyle demiﬂ: “galiba bu durum, hiçbir ﬂeyi doya
doya yaﬂayamad›¤›n›, içine çekti¤i her
solukta yaﬂam›n tazeli¤ini soldurdu¤unu düﬂünen bütün insanlarda görülüyor”. Eskiden, japon turistlerin bu e¤ilimi alay konusu olurdu. Onlar›n, ikinci dünya savaﬂ›’ndan sonra yaﬂad›klar›,
‘toplumsal çal›ﬂma kamp› ruh hali’nin,
ﬂimdilerde, tüm bat› dünyas›na yay›lmas›, dijital makineler sayesinde, foto¤rafç›l›¤›n çok daha yayg›nlaﬂmas›n›n etkisi de¤il, art›k bizlerin de, yaﬂamak yerine, yabanc›laﬂm›ﬂ, ‘çal›ﬂ, sahip
ol, tüket, oyalan’ biçiminde bir dünyaya
ait oldu¤umuzu gösteriyor.
Yaﬂayamayaca¤›m›z, sadece görüp geçece¤imiz güzellikleri foto¤raflayarak,
o güzellikten bir yans›maya sahip oldu¤umuz, ölümsüzleﬂtirdi¤imiz yan›lsamas›na kap›l›yoruz. “Keﬂke burada yaﬂasayd›m” dedi¤imiz yerleri foto¤rafl›yor, aile saadetlerini ölümsüzleﬂtirmeye
çal›ﬂ›yoruz. Kimse, aileden birinin cenazesinde ya da bir aile kavgas›nda foto¤raf çekmiyor. Çocuklar›m›z› foto¤raf
manya¤› yap›yoruz. Gitti¤imiz hiçbir
geziden eksik olmuyor foto¤raf makinesi. Orada yaﬂanacaklar›n tad›, görülenlerin kaydedilmesi kayg›s›n›n ya da daha sonra o gezinin, foto¤rafa bakanlarca nas›l alg›lanaca¤› kayg›s›n›n alt›nda
kayboluyor.
Sanki, yaﬂad›¤›m›z› ispat etmek ister gibi bir halimiz var. Bunu izleyen soru,
“kime” de¤il “neden” olmal›. Bence nedeni, gerçekten yaﬂad›¤›m›za, içten içe
inanm›yor olmam›z. Hiç birimizin gönlünde yatan, do¤aya yabanc›laﬂm›ﬂ, di¤er insanlarla rekabet etmek zorunda

oldu¤umuz bir yaﬂam de¤ildi. Eldekiyle idare etmeye mecbur olsak da, memnuniyetsizli¤imizi bir ﬂekilde gidermeliyiz. ‹ﬂte, o noktada, öykündüklerimizin ‘cans›z hayalleri’ devreye giriyor.
Susan Sontag, foto¤raflarda baﬂkalar›n›n ac›s›n› sadece seyrederek, onlarla
gerçek d›ﬂ› bir ba¤ kurdu¤umuzu belirtir ve bu tür belgesel foto¤raflar› izleme
ﬂeklimizi ﬂöyle sorgular: “ne kadar çok
sempati duyarsak, ac›lara yol açan geliﬂmelerde bir suçumuz olmad›¤› yan›lg›s›na kap›lmam›z da o kadar kolaylaﬂ›r.”

Her gün gazetelerde, televizyonda baﬂkalar›n›n ac›lar›n›n görüntülerini görüyoruz. Savaﬂlar, afetler, açl›k, hastal›k
ve yoksullu¤un foto¤raflar› bizi ne kadar harekete geçiriyor? Genelde, sadece
vahlanarak, vicdan›m›z› korumaktan
fazlas›n› yapm›yor, ac›lar›n görüntülenmiﬂ olmas›n› yeterli görüyoruz. Bu durumda, bu tür foto¤raflar›n, ironik biçimde, kan›ksat›c› ve pasifize edici bir
iﬂlevi olmalar› üzerinde düﬂünülmeli.
Her ne kadar, Ebu Garib’de yap›lanlar›
ortaya ç›karan cep telefonu görüntüleri
bir kamuoyu tepkisi yaratt›ysa da, bu
durum, Felluce’de olanlar› engellemeye yetmedi.
Belgesel foto¤raf›n ilk zamanlar›nda,
Jacob Riis ve Levis Hine’in New
York’un kenar mahallelerini, göçmenleri ve daha sonra da çocuk iﬂçileri görüntülemeleri sonucu, çocuk iﬂçili¤i, iﬂsizlik gibi konularla ilgili yasalarda baz›
iyileﬂtirmeler yap›ld›. Daha da önemlisi, foto¤raflar›n getirdi¤i bilinçlenme
sonucunda, ilk defa, toplumun belirli
bir tav›r almas›yd›. Riis’in foto¤raflar›
“di¤er yar› nas›l yaﬂ›yor” ad›yla yay›nland›. Bu foto¤raflar sayesinde Belki
de, o zamanlardan beri belgesel foto¤rafa yüklenen bu beklentidir bizi, “nas›lsa kamuoyu oluﬂacak, bir ﬂeyler de¤iﬂecek” umursamazl›¤›na iten. Sadece
ac›n›n görüntülerinin yay›nlanmas›, art›k bir ﬂey de¤iﬂtirmiyor.
‹nsanl›¤›n büyük bölümü hayatta kalmak için, giderek daha da umutsuzca
çabalarken, di¤er bölümdekilerin binlerce dolar harcayarak foto¤rafla u¤raﬂ›rken, ötekileri görmezden gelmesi ne
kadar olumlu veya güzel bir tav›r olabilir ki?
Yaz›n›n tamam›n›
http://alibaydas.googlepages.com/saglama
adresinde okuyabilirsiniz.
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K‹TAP

Roni Margulies

Behiç Bey’in bahts›zl›¤›
]

Savaﬂtan önce Danimarka’da 7-8
bin Yahudi vard›r. Almanlar ülkeyi
iﬂgal ettikten bir süre sonra Yahudilerin toplanmas› emri verilir. Birkaç
gün içinde Danimarka halk› seferber
olur, Yahudi vatandaﬂlar›n› yaﬂad›klar›
yerlerden k›y› kentlerine ve oradan da
bal›kç› tekneleriyle ‹sveç’e kaç›r›r. Naziler avuçlar›n› yalar, tek bir Danimarkal› Yahudi toplama kamplar›nda ölmez.
Bir hikâye vard›r, do¤rulu¤u sorgulanm›ﬂt›r, ama anlat›l›yor olmas› bile bir
göstergedir. Alman Vali, tüm Yahudilerin yakalar›na alt› köﬂeli sar› y›ld›z takmalar›n› emretti¤inin ertesi günü, Danimarka Kral› bir ﬂehir gezintisine ç›kar. Yakas›nda alt› köﬂeli sar› bir y›ld›z
vard›r! Dehﬂete kap›lan Vali Kral›n huzuruna ç›kar, ald›¤› aç›klama ﬂöyledir:
“Tebam›n herhangi bir kesiminin bir
ﬂey yapmas› gerekiyorsa, onlar›n Kral›

olarak benim de ayn›s›n› yapmam gerekir”.

turkal›k ve niye zavall›l›k oldu¤unu anlatmaya çal›ﬂay›m.

Genç bir ambulans ﬂoförü, bir tan›d›¤›ndan Yahudilerin toplanaca¤› haberini al›r, “Tan›d›¤›m tüm Yahudilere haber vermeliyim” diyerek ambulans›na
atlar... ve hiçbir Yahudi tan›d›¤› olmad›¤›n› farkeder! “Ne yapmal›?” diye kafa patlatarak giderken akl›na bir fikir
gelir, bir köﬂebaﬂ›nda gördü¤ü ilk telefon kulübesine girer, telefon rehberinde buldu¤u Yahudi isimlere birer birer
telefon etmeye baﬂlar.

‹nsanl›k, dayan›ﬂma ve
kahramanl›k

Ayn› gün pek çok Danimarkal› benzer
iﬂler yapmaktad›r.
Emir K›v›rc›k’›n bu y›l yay›nlanan Büyükelçi adl› kitab›n›n kapa¤›n› gördü¤ümde, sinirim yat›ﬂt›ktan sonra, hat›rlamadan edemedim. Söyleﬂilerde an›lar›n› anlatan Danimarkal›lardan hiçbiri
“Biz Danimarkal›lar böyleyiz iﬂte. ﬁerefli bir ulusuz. Dünyaya insanl›k dersi
verdik” dememiﬂ. Ambulans ﬂoförünün
“Niye yapt›n›z bunlar›?” sorusuna verdi¤i cevap: “Nas›l yani? ‹nsan baﬂka ne
yapabilir ki?” ‹nsan baﬂka ne yapabilir,
Danimarkal› insan de¤il. ‹nsan baﬂka
ne yapabilir, ﬂerefli Danimarka ulusu
de¤il.
Büyükelçi’nin kapa¤›nda ise, kitab›n isminin alt›nda ﬂu sözler yer al›yor: “Yirmi bin insan› Nazi soyk›r›m›ndan kurtaran, Kurtuluﬂ Savaﬂ› kahraman› bir
Türk’ün ve ﬂerefli ulusunun tarihi de¤iﬂtiren öyküsü!” Arka kapakta ayn› tema yine vurgulan›yor: “türk ulusunun
imzas›n› taﬂ›yan bir insanl›k dersi”
ve “dünyaya örnek bir türk”. Bu kapaklardaki alaturka zavall›l›¤›n niye ala-
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Büyükelçi Behiç Erkin, 1939-1943
y›llar› aras›nda Paris’te ve Vichy Fransa’s›nda görev yapm›ﬂ. Göreve baﬂlad›¤› dönemde, Fransa’da 10.000 kadar
Türk vatandaﬂ› Yahudi’nin, bir o kadar
da Türk veya Osmanl› vatandaﬂl›¤›ndan Frans›z vatandaﬂl›¤›na geçmiﬂ Yahudi’nin bulundu¤u tahmin ediliyor.
Paris’in Almanlar›n eline geçmesiyle
birlikte, bu Yahudiler Büyükelçili¤e
baﬂvurmaya baﬂlar. Erkin, baﬂkâtibine
“Her kim, gerek Osmanl› ve gerekse de
Türkiye Cumhuriyeti’ne ait kimlik, belge ya da tapu ibraz ederse, vatandaﬂl›k
baﬂvurusu doldurtup vatandaﬂl›k ilmühaberi verin” talimat›n› verir. ‹lmühaberi alan, Alman iﬂgali alt›nda olmayan
tarafs›z bir ülkenin vatandaﬂ› olarak,
ölümden kurtulacakt›r.
Behiç Erkin ›rkç› de¤ildir, insan gibi
insand›r, vazifesinin ötesinde bir çabayla binlerce insan›n hayat›n› kurtarm›ﬂt›r. Bunu teslim etmek, an›s›na de¤er vermek ve sayg› göstermek gerekti¤i
aç›k. Türkiye’nin de¤il de herhangi bir
Avrupa ülkesinin vatandaﬂ› olsayd›, ülkesinde bugüne kadar hakk›nda bir de¤il, pek çok kitap yay›nlanm›ﬂ olurdu.
Memlekette Tayyip Erdo¤an’dan Bask›n Oran’a kadar herkesin Yahudi veya
Sabetayc› oldu¤unun iddia edildi¤i, bu
iddialar› öne süren ve ‹branice “gizli
ﬂifre” içeren her kitab›n on binlerce satt›¤› bir ortamda, Yahudileri habis
komplocular olarak de¤il, Alman faﬂiz-

min kurbanlar› olarak anlatan, gerçek
Yahudilerden söz eden bir kitab›n yay›nlanmas›, ›rkç› olmayan herkes taraf›ndan olsa olsa coﬂkuyla karﬂ›lan›r.
Ne var ki, Behiç Bey’i bir istisna olarak
göstermek ve “ﬂerefli Türk ulusunun”
bir ferdi oldu¤u için böylesi bir istisna
olabildi¤ini anlatmak yanl›ﬂt›r. Behiç
Bey istisna de¤ildir, yapt›klar›n›n “ﬂerefli Türk ulusunun” üyesi olmakla iliﬂkisi yoktur.
Savaﬂ y›llar› boyunca Avrupa, belgelenmiﬂ ve belgelenememiﬂ insanl›k, dayan›ﬂma ve kahramanl›k öyküleriyle doludur. Yahudileri korumaya çal›ﬂ›rken
kendileri ölüme giden on binlerce insan›n öyküsü Avrupa’da koca bir literatür
oluﬂturur.
Bu kahramanlar›n en ünlülerinden biri, Budapeﬂte’ye giden ve orada binlerce Yahudi’nin kaçmas› ve kurtulmas›
için çal›ﬂan ‹sveçli asilzade Raoul Wallenberg’dir kuﬂkusuz. En ünlülerinden
biri, ama tek de¤il. Sadece Budapeﬂte’de Wallenberg ile beraber çal›ﬂan en
az 350 kiﬂi oldu¤u tahmin ediliyor.
Alman iﬂadam›, iﬂgal alt›ndaki Polonya’da fabrikas› olan ve çal›ﬂt›rd›¤› Yahudi iﬂçilerin “merhamet mele¤i” ad›n›
verdi¤i Oskar Schindler’i ise, Schindler’s Ark roman›na ve Steven Spielberg’in romandan uyarlanan Schindler’s List filmine konu oldu¤u için bilmeyen kalmam›ﬂt›r herhalde.
Milliyetçi yalakal›k
Bu onur listesine Behiç Erkin’in de ismini katmak bir insanl›k borcudur. Gönül, bu borcu ödemeyi amaçlayan bir
kitab›n Behiç Bey’in an›s›na uygun olmas›n› isterdi. Oysa, Büyükelçi kitab›
art›k ayyuka ç›km›ﬂ olan Türk ve Atatürk yalakal›¤›n›n eﬂsiz bir örne¤i.
Önsöz’de, Behiç Bey’in yapt›klar› “alt›nda Türk ulusunun imzas› bulunan
bir insanl›k dersi” olarak niteleniyor.

Ne alakas› var Türk ulusuyla? Behiç Bey
Türk oldu¤u için mi yapt› yapt›klar›n›?
Türk olmasa yapmayacak m›yd›? Oskar
Schindler Türk olmad›¤› için insanl›k
dersi veremedi mi?
Giriﬂ bölümünde, Behiç Bey’in Fransa’ya büyükelçi tayin edilmeden önceki
hayat› özetleniyor: “Türk demiryolculu¤unun babas›”, ‹stanbul milletvekili,
Ulaﬂt›rma ve Bay›nd›rl›k Bakan›. Ama
en önemlisi (ilk yaz›lm›ﬂ çünkü), “Mustafa Kemal Atatürk’ün yak›n arkadaﬂ›”.
Kitab›n son cümlesi de, herhalde Giriﬂ
bölümünde verilen bu önemli bilgiyi
unuturuz diye, ﬂöyle: “O, Mustafa Kemal Atatürk’ün yak›n arkadaﬂ›yd›...”
Behiç Bey Paris’e gitmeden önce ölen
Mustafa Kemal’in konuyla iliﬂkisi nedir? Paris’ten önce Behiç Bey’in kiminle arkadaﬂ oldu¤unun ne önemi var?
Madem önemli, di¤er arkadaﬂlar›ndan
niye bahis yok? Baﬂka arkadaﬂ› yok
muymuﬂ?
Demiryolculu¤un babas› dedik ya, kitaptaki ifade ﬂöyle: “tüm dünyaya Türklerin demiryollar›n› iﬂletebilece¤i dersini veren ilk Türk”. Tüm dünya o dönemde Türklerin demiryolu iﬂletip iﬂletemeyece¤ini mi merak ediyormuﬂ?
“Bunlar zaten demiryolu bile iﬂletemez” mi diyormuﬂ? Hâlâ konuﬂuluyor

mudur acaba, “Biliyor musunuz, Türkler demiryolu iﬂletebiliyormuﬂ!” diye.
Bu nas›l bir büyüklük kompleksidir ki,
tüm dünyan›n kendisiyle u¤raﬂt›¤›n›
zanneder? Ve nas›l bir aﬂa¤›l›k kompleksidir ki, demiryolu iﬂletti¤inde (uzay
gemisi de¤il, bildi¤imiz demiryolu)
tüm dünyaya ders verdi¤i zann›na kap›l›r?
Ve bu psikopatolojik milliyetçili¤in Behiç Bey’in yapt›klar›yla, insanl›¤›yla, cesaretiyle ne iliﬂkisi var?
Emir K›v›rc›k
Büyükelçi Goa Yay›nlar›, 2007.
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