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Ankara’da bir araya gelen binlerce emekçi egemenleri uyardı

SERMAYEYE GEÇİT
VERMEYECEĞİZ

Ocak’taÖzalkararlarıylabaşlayanemekçi-
leriyoksullaştırmavesermayeyigüçlendir-

mesürecidevamediyor.Ancak12Eylülfaşistdar-
besiyleuygulanabilensoygunkararları2000’liyıllar-
daDerviştarafındandahagenişbiralanayayılıpiyi-
ceyoğunlaştırılarakdesteklendi.

Özal-Evren-Dervişhattı,emekçidüşmanıvezen-
ginseverbirsoygunmekanizmasınıhareketettiriyor.
Hükümetlereliyleveyasalarauygunolarakyürütü-
lensoygun,insafsızcavearsızcasürdürülüyor.

Emekçilerçalışıyorveoluşanzenginliksermayeye
aktarılıyor.Oaradaemekçilerinasgariyaşamsevi-

yesisürekliaşağıyaçekiliyor.Dahayoğun,dahaçok
vedahahızlıçalışmaveama,dahaazücretvenere-
deyseyokolansosyalhaklar.

Erdoğanhükümeti,Dervişkararlarınıaynenuygu-
luyor.Seçimdeönceyapılanvaatlerçoktanunutuldu.
Sağlıkdahapahalı,eğitimhemdahapahalıhemde
dahadüşükseviyede,ulaşımdahapahalı,asgariye-
me-içmeharcamalarıdahapahalı...Ücretlervesos-
yalhaklarisedahaazvesürekliazalmaeğiliminde.

Sermayebüyüdükçefazlasınıistiyorveisteyecek
de.Soygunuancakemekçilerdurdurabilir.Direnerek
veisyanederek!

Irak’ta,Sünnilerintemeliti-

razlarınınkabuledilmesi,ya-

nifederatifyapıdanvazgeçil-

mesiveSünnieyaletlerepet-

rolgelirindenönemlibirpa-

yınaktarılmasıimkânsızgö-

rünüyor.Şii-Kürtittifakı,fe-

deratifyapıyıvebölgelerin-

dekipetrolkaynaklarından

sonunakadaryararlanmayı

yaşamsalgörüyor.Buneden-

leağırlıklıolarakSünniArap-

laradayanandirenişhareketi

hızkesmedendevamediyor.

IRAK’TA ANAYASA OYLAMASI

AKP,süreklimanevrayaparak,

“hükümetolmak”tan“iktidar

olma”yadoğrubirsürecizor-

luyor.Finanskapital,kendisi-

ninyapamadığınıErdoğan’ın

yapmayaçalıştığınıgörüyorve

tümgücüyledestekliyor.İkti-

darıngerçeksahibiorduise,

savunmadaveancaktavizler

vererekiktidarınısürdürebili-

yor.VeAKP-orduilişkisinde,

kritikbireşiğegeliniyor.

AKP NEREYE GİDİYOR?

Türkiye,18Mart2003’teimzala-

dığıPalermoProtokolü’yleinsan

ticaretiylemücadeleyitaahhütet-

mesinerağmenhiçbirgirişimde

bulunmamıştır.Moldova’daniş

bulmakiçinTürkiye’yegelenve

fuhuşazorlanankadınlarınyaşa-

dıklarını,Moldova-Türkiyearasın-

daçalışanbirturizmşirketinin

tercümanıylayaptığımızgörüş-

medensizlereaktarıyoruz.

Türkiye’de Nataşa
Moldova’da gelir kapısı

Kürthalkınınulusaldemokra-

tikmücadelesiileTürkiyeliiş-

çiemekçilerinvediğerezilen-

lerinmücadelelerinibirleştir-

me;ulusalveuluslararası

sermayeninsaldırılarınakarşı

cevapüretmede,Kardeşlikİni-
siyatifi’neçokgörevdüşecek.

KARDEŞLİK İNİSİYATİFİ

Susurlukkazası,“çete”ve“derin

devlet”kavramlarınınkullanımınıar-

tırdı.EnsonŞemdinlifiyaskosuise,

aynıkavramlarınkullanımınıyeniden

güncelleştirerekivmelendirdi.

Halkınsuçüstüyakaladığı3kişilik

birçetevar.Yinehalkınbaskısıyla,

çeteninbağlıolduğuderinilişkiler

ağıdaaçığaçıktı.

Şemdinlihalkı,çeteyi,enselerinden

tutarakhepimizingörebileceğibi-

çimdeortayaattı.Artık,delillerka-

rartılamaz,şahıslargizlenemez.Üs-

telik,Büyükanıt,“iyiçocuk”diyerek

çeteelemanlarınınilişkilerininnere-

yedekuzandığınıdaitirafetti.“Mut-

kiliAli”ise,“komutanımlabirlikte

savaştım,aynıçadırdayattık”şanta-

jıyla,biryandandokunulmazlıktale-

bindebulunurkenöteyandandailiş-

kilerinderinliğinidillendiriyordu.

Protestolarıngerçekleştirildiğisıra-

da,halktarafındansıkıştırılanbir

polisde,Ağar’adirekttelefonla

ulaşıpyardımisteyerek,ilişkilerin

“sivil”alandakiderinliğiniaçıketti.

Devlet Şemdinli’deydi

Röportaj: Aynur Hacıoğlu24-25. SAYFA

Tuncay Yılmaz6. SAYFA

İ. Halit Elçi16-17. SAYFA

Oğuzhan Kayserilioğlu4-5. SAYFA

Alp AydınDevamı 3. SAYFA

Emekçiler, birbiri ardısıra yapılan özelleştirmelere, haklarımızı gaspeden yasalara “dur” dedi.
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YOLA ÖZGÜRLÜK İÇİN ÇIKTIK
Top lum sal Öz gür lük çü Genç lik Ga -
ze te si ya zı iş le ri mü dü rü Em rah Arı -
ku şu ile hedefleri üzerine görüştük.

30. SAYFA Röp: ERKAN GÖKBER

19 ARALIK KATLİAMI
F ti pine ge çi şin ve tec ri tin mi la dı olan
kat li amın, de mok ra tik ka mu oyun da
mu ha se be si hâ lâ ya pıl abilmiş değil.

8. SAYFA SEZA MİS HOROZ

PROTESTO - LA HAINE
Paris’te patlayan isyan, Protesto fil-
minin yeniden çekimi niteliğindeydi.
Tabii bu kez kurgu değil gerçekti.

37. SAYFA MELDA Y.

PSİKOLOJİ ve TARİH
Ta rih sel mad de ci liğin in sa nı, olay -
la rı açık la ma ça ba sın da psi ka na li zin
bir kat kı sın dan söz edilebilir mi?

28-29. SAYFA CİHAN ATEŞ

TERİM’İN ASKERLERİ
Türkiye-İsviçre maçında yaşananları
anlamak için Fatih Terim’in kişisel
tarihine şöyle bir bakmak yeterlidir.

39. SAYFA HALUK KOŞAR
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Şemdinli’depatlatılanbombalarınyankısısürü-
yor,foyasıaçığaçıkandevlet,genelkurmayından,
istihbaratınayenidenbirpozisyonalmatelaşında.
ABD’denKürdistan’auzananyoğunbirgörüşme
programıvar.

Foyanınzamansızortayaçıkması,zatensürmek-
teolanegemenlerarasıiktidarmücadelesinedaha
dagerilimyüklemişdurumda.Özelleştirmeler,
YAŞ,ABadayüyeliği,YÖKtartışması,neoliberal
yasalargibikonulardaulusalveküreselsermaye
ileordununçıkarlarıarasındageçenrestleşmelerin
sonuçlarınahazırolalım.

Şuandatemelsorun,muhalefetinörgütsüzve
güçsüzolmasıdır.Budurum,halkayöneliksaldırı-
larakarşı,egemenlerarasıçekişmeninmerkezine
düşmedeniradegeliştirmeyisınırlıyor.Sondönem-
desolcephedeparlakörneklerverilsedeçapıve
etkisiyeterlideğil.

EnörgütlüvehazırlıklıtarafolanKürtHareketi
iseözellikleŞemdinlisürecindeinisiyatifgeliştirdi.
SaldırılarahalkinisiyatifiylegöğüsgerenKürtler,
verdikleriherşehidiserhildanlarlauğurlayarak
egemenlerepabucunpahalıolduğunugösterdi.

“BAR BAR LAR ME ZAR LA RIN DAN ÇIK TI”

Arkabahçemizdebunlarolurken,demokrasinin
beşiğiAvrupabirisyandalgasıylasarsıldı.Ucuziş-
gücükaynağınıoluşturanyoksul,dışlanmışgöç-
menkesiminisyanıParis’tepatlakverdivenere-
deysetümAvrupa’dayankısınıbuldu.

BukezAvrupa’dadolaşandahaeskilerden,tari-
hinderinlerindençıkıpgelenbirhayalet.Parisso-
kaklarınıkavuran,eskilerdeAvrupa’nınyarısınıta-
lanedipgeriçekilenbarbarlığınruhudur.Kapita-
lizmaltındaezilenvedışlananbutarihsellikler,
eşitsizliğinturnusolkağıdıdır.Veiçlerindebiriken
geriliminpatlamasıiçinbirkıvılcımyetmiştir.Mü-
reffehAvrupa’nınbaldırıçıplaklarınegemenolana
nefretiortayeredökülünce,bukezAvrupa’nınde-
mokrasimaskesidüştü.Ülkemizdenbildiğimizya-
saklarveşiddetkullanımıanındaAvrupatarihinin
tozluraflardançıkarılıverdi.

BAYRAĞI YÜKSELTME ZAMANI

Biryandadünyadasınıfhareketiağırağırdoğru-
lurkendiğeryandatarihseldevrimciunsurların
şimşekçakması,kapitalistgüçlerevaktingeldiğini
haberdarediyor.Sermayeenkaranlıkkitaplarına
başvurarakhızlanmasıgerektiğinifarkında.Bude-
mekoluyorki,gerilimartacak,savaşderinleşe-
cek...

Vetabiikidirenişte,işteKürdistan’ın,Irak’ın,
LatinAmerika’nınakrabahalklarıdurduklarıyer-
denkapitalizminkarşısınadikiliyor.Paris’te,Kürt
illerinde,LatinAmerika’dayakılanateşlerinduma-
nılarıbirbirinekarışıyor.Ayağakalkandevrimciler
içinDoğu-Batı-Kuzey-Güneyfarketmiyor,dünyanın
yuvarlakolduğunubiliyoruzçünkü...

*ŞebnemFerah’ateşekkürler

Sen ve ben 
Batı ve Doğu 
ama dünya yuvarlak*

ERKAN GÖKBER

Şemdinli- Ankara- Washington ekseni / Alp Aydın

Çete, derin devlet, vs / Alp Aydın
Küresel güçler ve AKP / Alp Aydın

AKP nereye gidiyor? / Oğuzhan Kayserilioğlu

Kardeşlik İnisiyatifi / Tuncay Yılmaz

30 AK 933 / Renault / Gülfer Akkaya

19 Aralık katliamı / Seza Mis Horoz

Beyaz tutsaklık / Hikmet Sarıoğlu

DİSK- CHP’nin boşluğunu doldurabilir mi? / Oğuzhan Kayserilioğlu
Avrupa Birliği ve DİSK

DİSK hangi siyasi zeminde? / Oğuzhan Kayserilioğlu

Derin Çatlak / Tarık Can

Avrupa imparatorluk hazretleri / Faruk Beskisiz

Bush yönetimi Suriye’de “kadife devrim”i zorluyor / Hakan Deniz

Nükleer kriz: Maksat İran’ı sıkıştırmak / İ. Halit Elçi

Irak anayasası Sünnilere rağmen kabul edildi / İ. Halit Elçi

Bağımsız Kürdistan’a doğru / İ. Halit Elçi

Mortgage sisteminden kimler kârlı çıkacak? / Nuray Ergüneş

Başbakanın Katar ziyaretinin düşündürdükleri / Nuray Ergüneş

Kadının görünmeyen emeği / Nuray Ergüneş

Utanç bitsin! Hatta hemen şimdi / Kader Ay

Başörtüsü kadına, başbakanlık erkeğe / Gülfer Akkaya

Müslüman feminist kadınlar toplandı / Aslı Özden-Merve Çağşırlı

Türkiye’de Nataşa, Moldova’da gelir kapısı / Röportaj: Aynur Hacıoğlu

Aşk bizi köleleştirmeden / Serap Salkaya

Karmaşıklık / Gediz Akdeniz

Psikoloji, psikanaliz ve tarih / Cihan Ateş

Yola özgürlük için çıktık / Röportaj: Erkan Gökber

Bize can veren Munzur / Cem Çekil

Kentlerin kuruluşundan günümüz şehirlerine / Müslüm Erdoğan

Amatör tiyatro geleneği üzerine birkaç söz / Hikmet Sarıoğlu

Protesto: Yalnızca bir film değil / Melda Y.

“Arjantin şampiyon, Videla’ya ölüm” / Haluk Koşar

“Terim’in askerleri” vatan için tekme sallayanlar / Haluk Koşar

Nusrettin Yılmaz, bir tarih öğretisi / Mete Gönültaş
“Barbarlar”ın Paris’i yeniden fethi! / Müslüm Erdoğan
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ylebirçeteki,bir

ucundaKaraKuv-

vetleriKomutanı,

ötekiucundaeskiİçişleriBa-

kanı,EmniyetGenelMüdürü

veşimdibirsiyasipartibaş-

kanınakadaryayılangeniş

birilişkiağıiçindehareket

ediyor.Vebiriddiayagöre,

merkezsadeceAnkaradeğil,

ABDSavunmaBakanlığıda

işiniçinde.

DüğmeyeABD’denbasılı-

yor,Ankara’danonayalınıyor

ve“MutkiliAli”vatanaşkına

kendihalkınıbombalıyor.Ya

da,Ankara“inisiyatif”alıp,

ilişkileralanınakendinidaya-

tıyor.İlişkilerdebirkarışıklık

çıkmışolacakki,Büyükanıt

önümüzdekigünlerdeABD’ye

uçuyor.“Çete”nin“merkez

komite”toplantısınınyapıla-

cağıanlaşılıyor.Toplantıda,

büyükolasılıklaTürkiye’nin

BOP’akatılımıylailgilipürüz-

leringiderilmeyeçalışılacağı-

nıvebuzemindeBüyükanıt-

Barzanihattınınkurulacağını

söyleyebiliriz.

İşbirlikçi Türk-Kürt hattı

Büyükanıt-Barzanihattı,

buhattabalıklamaatlamaya

çalışanErdoğan’ıdahesaba

katarsak,bölgedekidengeleri

oldukçazorlayacaktır.İsrail-

KürtFedereDevleti-Türkiye

Cumhuriyetiittifakı,BOP’un

vedolayısıyladaABD’nin

önündekiengellerizorlaya-

cakbirgüçalanıyaratma

potansiyelinesahiptir.

Oldukçagüçlübirkişiliğe

vegüncelolaylarıderinbir

bakışladeğerlendirmekapa-

sitesinesahipolanBüyüka-

nıt,şayetsonandabir“ka-

za”çıkmazsa,ağustosayın-

daGenelkurmayBaşkanıola-

cak.TC’ningerçekiktidar

odağınıntammerkezindeko-

numlanacakkişinin,epeydir

rastlanmayankişiselözellik-

leresahipbiriolması,sıkı-

şanoligarşikAnkarastatüko-

sunun,ayaktakalabilmek

içinyaptığı“derin”birhamle

olarakyorumlanabilir.

ABD’nin yeni yönelimi

Öteyandan,ABDiçinde

Türkiye’yeyaklaşımkonu-

sundabirçatallanmaolduğu

daanlaşılıyor.

KuzeyAmerikamerkezli

küreselsermayeadınabir

küreselimparatorlukhamlesi

yapanAmerikanDevleti,Af-

ganistanileIraksavaşlarının

ardındanveyineRusya’nın

etkialanındakiülkelerdeya-

pılan“renkli”devrimlerson-

rasında,başagelenyadage-

tirilen“devşirme”kişiliklerin

iktidarınıyaygınlaştırmaya

çalışıyor.

DoğrudanABDtarafından

güdülenenbukişilerveçev-

relerindekiçıkarşebekesi,

ülkelerini,olasıbirküresel

ABDimparatorluğunun

bağımlıeyaletleriolarakyö-

netmeklegörevlendirilmiş

durumdalar.

Bununpratiktekianlamı

ise,ABDmerkezliküresel

sermayegruplarının,başta

petroldoğalgazvebankacılık

olmaküzere,oülkeleridoğ-

rudanelegeçirmesioluyor.

Bütüneskipazarlıkmarjları,

kikâroranlarınıdüşürüyor-

lar,tasfiyeediliyorvedoğru-

danşirketgörevlisimaaşlı

memurlarülkesiyasetininve

ekonomisininkritikodakları-

nayerleştiriliyorlar.

Özkök sonrası ne
olacak?

ŞimdikiGenelkurmayBaş-

kanıÖzkökPaşa,çoktandır

böylebir“renkli”sürecin

önünüaçmayazorlanıyordu.

Erdoğan’la“şiirgibi”anlaşan

Özkök,ABD’ye(veaynıza-

mandaAB’ye)“içerden”yol

açıyordu.Zamanzamanikir-

ciklidurumlaradüşsede,

Özkök’ün,soğukkanlıhamle-

lerle,Türkiye’deolabilecek

bir“renklidevrim”inön

hamlelerinibaşarıylayaptığı-

nıdüşünebiliriz.

Ancak,öyleanlaşılıyorki,

AmerikanDevleti’ndeTürki-

yeiçinyenibirkonseptinde

hazırlığıyapılıyor.Oyeni

konseptise,ÖzkökPaşa’yı

değil,BüyükanıtPaşa’da

simgeleşenAnkara’nın80

yıllıkstatükosunu,Amerikan

çıkarlarıaçısındandahaiyi

birseçenekolarakgörüyor.

Evet,Amerika,tutarlıol-

makzorundadeğilvezaten

pragmatizmonunengüçlü

refleksi.Bölgedesavaşaen-

dekslenenvedireniştarafın-

danzorlananAmerikanDev-

leti’ndekineoconekibivebu

ekibinmerkezodağıSavun-

maBakanlığı,Türkiye’yleiliş-

kilerdebir“balansayarı”

arayışıiçinde.

Buyeniarayışagöre,he-

menBOPzemininegirilecek-

se,Ankarastatükosudevam

edebilirvehattastatükoyu

güçlendirecekyenibirpost-

moderndarbeyebilegözyu-

mulabilir.

FettullahHoca’yıveÖzkök

Paşa’yıöneçıkararakepey

yolalanekipise,Erdoğan’la

sürecidevamettirmekisti-

yor.

Oldukça derin ilişkiler

İşte,Şemdinli’debombala-

rıarkaarkayapatlatan“Mut-

kiliAli”ninderinliği,Was-

hington’akadaruzanıyor.Ve,

“komutan”ıBüyükanıt’ın

Washingtonziyaretiepey

renkligeçeceğebenziyor.

Yapılanpazarlıklarınhangi

sonucuürettiğiniise,gezi

sonrasındakigelişmelerde

göreceğiz.

Şemdinli-Ankara-Washington ekseni

Ö

Bölgeye yönelik “derin hamleler” yapılırken ipin ucu nerelere uzanıyor?

Düğmeye ABD’den
basılıyor, Ankara’dan
onay alınıyor ve “Mutkili
Ali” vatan aşkına kendi
halkını bombalıyor. Ya
da, Ankara “inisiyatif”
alıp, ilişkiler alanına 
kendini dayatıyor. 
İlişkilerde bir karışıklık
çıkmış olacak ki,
Büyükanıt önümüzdeki
günlerde ABD’ye uçuyor.
“Çete”nin “merkez
komite” toplantısının
yapılacağı anlaşılıyor.
Toplantıda, büyük
olasılıkla Türkiye’nin
BOP’a katılımıyla ilgili
pürüzlerin giderilmeye
çalışılacağını ve bu
zeminde Büyükanıt-
Barzani hattının 
kurulacağını 
söyleyebiliriz.

ALP AYDIN

Egmenler saldırıya ne kadar kararlı ve derinlikli girişseler de, Kürt halkının örgütlü gücü, serhildanlarla sürekli inisiyatif geliştiriyor.

ÖZGÜRLÜKTOPLUMSAL
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asınavebaştaÖDPol-

maküzereliberalsol-

cularımızabakacak

olursak,birkatillerçetesive

onlarınAnkara’dabağlıol-

duklarıkaranlıkodaklarvar.

Vehepsi,iştebukadar.O

“çete”yive“karanlıkodak”la-

rı“derindevlet”diyerekdev-

lettenayırıyorlar.Vedevleti,

içindekikirliodaklardanarın-

mayaçağırıyorlar.

Eh,birçeteninolduğuve

Ankara’danemiraldığıaçık

seçikortadazaten.Peki,hep-

sibukadarmı?İşte,yollar

buradaçatallaşıyor.Sermaye

basını,hepsininbukadarol-

duğunahalkıinandırmayaça-

lışıyorvesınıfsavaşınınşid-

detindenürkenliberalsolcu-

larımızdabunasinikçeina-

narak“çetelerehayır”lasınır-

lıkampanyalaryürütüyorlar.

Devletin gerçek yüzü

Evet,“çetelerehayır”ama,

okadarlayetinmeyeceğiz.

Marksistpolitiktutumve

pratikdevrimcilik,tamda

medyanınsürüklediğisözko-

nusuicazetalanınınaşıldığı

yerdebaşlıyor.

“Derindevlet”birgerçek-

liktir.Ama,asla“devlet”ten

ayrıveonarağmenvarolan

biralandeğildir.Tamtersine,

“derindevlet”özüitibariyle

“devlet”olgusununiçerdiği

süreçlerinvefonksiyonların

yoğunlaşaraksomutlaştığıbir

ilişkileralanıdır.“Derindev-

let”,“devlet”inçıplakhalidir,

“devlet”inçekirdeğidir.

Birsınıflıtoplumürünüve

gerçekliğiolandevlet,maddi

hayatınyenidenüretiminde

egemenolansınıfın,toplu-

munüzerindediktatörlük

kurma,toplumsalalanıkendi

çıkarlarıdoğrultusundastabi-

lizeetmeveyönetmearacı-

dır.İknagücü,entemelde,

sahipolduğusilahbulundur-

matekelineveosilahların

şiddetyeteneğinedayanır.

Liberal sol yanılgılar

Egemensınıfvesınıfsava-

şınınşiddetindenürkenlibe-

ralsolcularındevletilederin

devletiayırmaçabası,ger-

çekliğinüstünüörtmekten

başkabiranlamtaşımaz.

Egemenler,çıkarlarıgereği

devletlerininderinvekirli

alanlarınısaklamayaveonu

toplumsalhakemgibisunma-

yaçalışırlar.Liberalsolcular

ise,herpolitikgerçeklikteol-

duğugibiburadada,bönlük-

lerininvekorkaklıklarının

baskısıylaşekilsizleşmişve

çarpılmışbilinçleriniaçık

ederler:Gerçeğideğil,ger-

çeğinşiddetindenkaçmaar-

zusuyla,görmekistediklerini

görürler.

Birincisi,devlet,egemensı-

nıfınkoruyucukalkanıyada

diktatörlüğününaracıolmak

zemininde,kendigerçekliği-

ninentemeloluşturucuöge-

siniyüklenir.Ama,yinedev-

let,temelzeminindenyukarı-

laradoğruçıktıkçayadagö-

rünürhalegeldikçe,toplumu

egemensınıflehinestabilize

edicibirdiziyüklenmelerede

uğrar.Venihayetinde,devlet,

kendimeşruluğunutoplumun

yararınaolantrafik,sağlık,

güvenlikvb.alanlardayürüt-

tüğüdüzenleyiciönlemlerle

kazanırveençokdabuyü-

zünügösterir.

Devletinbirdurumudiğeri-

nidışlamaz.Çokyönlübak-

makvegüncelkonjonktürel

dalgalanmalaratakılıkalma-

makgerekir.Şuyadabuöge

öneçıkabilirvebudurumlar

güncelpolitikaiçinoldukça

önemlidirde;ancak,oluştu-

rucuögelerinhepsinibirden

görmekgerekir.Ve,temel

olanı,diktatörlükaygıtıol-

duğugerçekliğini,hiçakıldan

çıkarmamakgerekir.

Gerilimli bütünlük

İkincisi,devlet,onadışar-

danvekarşısındandüşmanca

amaçlarlabakanlaraçısından

birbütündür.Onuntarihsel

vegüncelişleyişi,herdurum-

dadüşmanınırahatsızetmeyi

vetasfiyeetmeyiamaçlar.

Ama,yinedevlet,içerdenba-

kılırsa,farklıçıkarlarasahip

farklıodaklarladoludur.O

odaklar,devletinişleyişini

kendiçıkarlarıyönündeeğip

bükmeyeçalışırlar.Veoyolda

hertürlüyöntemacımasızca

uygulanır.

Çatışmanınyoğunludaçı-

karlarınbüyüklüğüoranında

artar.Gerginlik,devletinsta-

tükosundaçatlaklaryarata-

cakseviyeyeyükselirse,şid-

det,sözgelimiçetelervesu-

ikastlar,devreyegirer.

Bütünselbirilişkileralanı

olandevlet,içindebirbiriyle

didişenvezamanzamança-

tışanbirçokodağıbarındırır.

Endemokratikburjuva

devletleribile,sözgelimiİs-

viçreyadaİsveç,“derin”

alanlarasahiptir.Hatta,ne

kadardemokratikse,“de-

rin”lerdeokadarrafineve

yoğunlaşmıştır,dolayısıylada

güçlübirkimliğesahiptir.

Bütünİsviçrevatandaşlarının

telefonvemailtrafiğiizlenir,

depolanırvehaklarındados-

yatutulur.

Devlet,silahbulundurma

veşiddetkullanmatekeline

sahiptirveendemokratik

devletlerdeenrafinesilahlar

bulunur.İsveç,dünyasilah

sanayiininenbüyüktüccarla-

rındanbiridirvebaşbakanları

OlofPalme,İsveç“derin”

devletininkaranlıkdehlizle-

rindekaybolupgitmiştir.

Saray entrikaları

TürkiyeCumhuriyeti,İttihat

veTerakkigeleneğinin“çete-

ci”yada“komitacı”tarzını

bütünüylebenimsemiştir.

Muhaliflerekarşıensıkkulla-

nılanezmebiçimlerindenbiri,

onlarıçeteeliyleyapılansu-

ikastlarlatasfiyeetmektir.

Vedahası,TC,Osmanlıge-

leneğiüstüneoturur.“Os-

manlı’daoyunbitmez.”Ve

devamla,OsmanlıdaBizans

geleneğinidevralmıştır.Bi-

zansise,dünyatarihindesa-

rayentrikalarıylameşhurdur

vedünyapolitikaliteratürüne

“Bizantizm”ve“Bizansoyun-

ları”kelimelerinihediyeet-

miştir.

ÇETE, DERİN DEVLET, vs...

çer de fi nans ka pi ta lin ve
Ana do lu ser ma ye si nin
güç lü des teği ni ar ka sı na

alan AKP, kü re sel güç ler le de
or tak lık lar ku ra rak ko nu mu nu
güç len dir me ye ve “ik ti dar” ol -
ma ya ça lı şı yor.

AB ile 3 Ekim’de baş la yan ve
10-15 yıl sü re ceği açık la nan
aday lık tan üye liğe ge çiş gö rüş -
me le ri, so nu cu nun üye lik le bi -

te ceği nin hiç bir ga ran ti si ol ma -
sa da, ya rat tığı si ya si ve eko no -
mik des tek le yi ci ol gu lar la,
AKP’yi güç len di ri yor.

AB mer kez li kü re sel ser ma ye
grup la rı nın, Tür ki ye’yi ucuz
emek cen ne ti ola rak kul lan mak
ve ken di “Çin”le ri yap mak is te -
dik le ri an la şı lı yor. Ay rı ca ABD
ile olan kü re sel re ka bet te Tür ki -
ye’nin je opo li tiğinin/böl ge sel

ko nu munun ve özel lik le de
güç lü or du su nun kul la nıl mak
is ten diği an la şı lı yor.

AKP’nin pazarlık gücü

Her iki sü reç de, AB ile o ko -
nu lar da açık ça pa zar lık lar ya -
pan AKP açı sın dan, cid di ola -
nak lar doğu ru yor. AKP’nin ar -
ka sın da ki fark lı do ku da ki ser -
ma ye grup la rı, ih ra cat, dı şa

açıl ma ve or tak lık lar kur ma,
böl ge ye ya yıl ma açı sın dan AB
sü re ci nin ya rat tığı bü tün ola -
nak la rı kul la nı yor ; ayrıca olu şan
si ya si ve eko no mik güç lü çı kar
ağ la rı, AKP hü kü me ti ne ar ka sı -
nı da ya ya bi le ceği cid di bir güç
ala nı ya ra tı yor.

ABD ile iliş ki ler de, BOP ze -
mi nin de yü rü tü lü yor. Tez ke re -
nin red diyle göl ge le nen AKP-

ABD iliş ki le ri, 2005’te ya pı lan
kar şı lık lı ham le ler le dü zel til di.
ABD ken di BOP pro je sin de böl -
ge de ki yü rü tü cü gü cü olan İs -
ra il-Kürt it ti fa kı na Tür ki ye’yi de
kat mak is ti yor. 

İs ra il’le iliş ki le ri sık laş tı ran,
Pa kis tan ve İs ra il’in ara sı nı dü -
zel ten, Af ga nis tan’a yö ne ti ci
gön de ren, böl ge dev let le ri ne ve
İs lam Kon fe ran sı Ör gü tü ’ne

İ

KÜRESEL GÜÇLER VE AKP

Şemdinli’de yaşananları devletten bağımsız düşünebilir miyiz?

Egemen sınıf ve sınıf
savaşının şiddetinden

ürken liberal solcuların
devlet ile derin devleti

ayırma çabası,
gerçekliğin üstünü

örtmekten başka bir 
anlam taşımaz. 

Egemenler, çıkarları
gereği devletlerinin derin

ve kirli alanlarını sakla-
maya ve onu toplumsal

hakem gibi sunmaya
çalışırlar. Liberal solcu-

lar ise, her politik
gerçeklikte olduğu gibi

burada da, bönlüklerinin
ve korkaklıklarının

baskısıyla şekilsizleşmiş
ve çarpılmış bilinçlerini

açık ederler: Gerçeği
değil, gerçeğin

şiddetinden kaçma
arzusuyla, görmek iste-

diklerini görürler.

B
ALP AYDIN
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umhuriyet’inpamuklar

içindekoruyupbesle-

yerekdoğrudanyetiş-

tirdiğikozmopolitfinanskapi-

talçetesinegöre,dahayerlive

Anadolu’dangelmesermaye

gruplarınınpolitiktemsilcisi

olanAKP,saptadığıhedeflere

doğruilerliyor.

Cumhuriyet’in“elbebekgül

bebek”hassaslığıylakucağın-

dabüyüttüğüveçoğunluklaİs-

tanbul-Ankara-İzmir’deyerle-

şenveTÜSİAD’dayuvalanan

finanskapitalçetesi,ordukar-

şısındaherzamansinikkaldı.

Ve,hükümetolmaklayetinip,

devletiktidarınıorduyabıraktı.

Herşeyleriyleorduyabağlıydı-

larvedoğarkenkendiyollarını

kendileriaçmadıklarıiçin

döğüşgüçlerizayıftı.Öyleki,

finanskapitaladınaorduyu

devletmerkezindengeriye

doğruzorlayanMenderes’in

iptesallandırılmasınıbile,ses-

sizceizlemekleyetindiler.

Ordu saltanatı

Padişahlığıyıkarak“cumhu-

riyet”görünümüaltındakendi

saltanatınıkuranorduise,

memleketinsahibiveliderive

aslında,küreselkapitalizme

başpazarlamacısırolünüher

zamantitizliklekorudu.Bütün

kurmaylarıNATOtesislerinde

eğitilipyetiştirilenordu,em-

peryalizmeherkonudaveher

zamansadıkbirtaşeronoldu.

Hizmetininkarşılığındada,ül-

kedekipadişahlığını/hüküm-

ranlığınısürdürebildi.

İktidar mücadelesi

Ülkedekisermayebirikimive

uluslararasıfinanskapitalin

yatırımlarıbellibireşiğigeç-

tiktensonra,sermaye,ordu-

nunpadişahlığını/hükümran-

lığınısorgulayıp,kendisinin

dolaylıdeğildoğrudaniktidarı-

nıgündemegetirmeyebaşladı.

50’lerdebaşlayanveÖzal’la

sıçramayapanbuiktidarham-

lesi,Dervişkararlarıylasonuç

almayönündeözelbirivme

kazandı.Venihayetinde,şimdi

deErdoğan,orduyasondar-

beyivurmayavesermayenin

doğrudaniktidarınıülkeyeyer-

leştirmeyeçalışıyor.Sadece

hükümetdeğil,devletiktidarı

daisteniyor.Busürecinadına

da“demokratikleşme”diyor-

lar.Ordukontrolealınacak,

sermayeiktidarınherdüzeyin-

derakipsiziktidarolacakve

böylece,bizededemokrasi

gelmişolacak.

Ancak,Erdoğan,Cumhuri-

yet’infideliklerdeyetiştirdiği

TÜSİADmerkezlisermayenin

değil,“AnadoluKaplanları”di-

yeadlandırılanveözellikle

50’densonrapalazlanmaya

başlayıp80’densonraÖzallı

yıllarlayıldızlaşan,Anadolu

kökenlisermayegruplarının

sözcüsü.BinlerceyıldırAna-

dolu’dayerleşiktefeci-bezir-

gânsermayeninsonyüzyılda

kapitalizmtarafındanzorlan-

masıylaveçoğunluklabizzat

onlarınailefertlerindenoluşan

businsi“kaplanlar”,İslam’ı

birleştiricivemotiveedicibir

toplumsallaşma/meşrulaşma

aracıolarakkullanıyorlar.

Türbanda,Cumhuriyet’in

Kemalistlaikliğiylemücadele-

lerininsembolü.Anadolu’nun

gericivecinsiyetçiönyargıları-

nıarkalarınaalarak,meşruiye-

tinibüyükşehirlerinötesine

birtürlügeçiremeyenordu

merkezli“Cumhuriyet”statü-

kosunuzorluyorlar.

Sermayenin mızrak ucu

Finanskapitalise,kendisi-

ninyapamadığını“Anadolu

Kaplanları”nınyapmayaçalış-

tığınıgörüyorvetümgücüyle

Erdoğan’ıdestekliyor.Kontrole

alınmışmedya,hükümetinta-

mamenarkasındaduruyor.24

saatboyuncasürekliyayılan

görüntülervesözümonabirbi-

riyletartışanbinbirgörüş,tek

birşeyigösteriyor:“AKPbuişi

biliyorvebeceriyor!”

AKP,süreklimanevrayapa-

rak,ileri-geriadımlaratarak,

“hükümetolmak”tan“iktidar

olma”yadoğrubirsürecizor-

luyor.İktidarıngerçeksahibi

orduise,savunmadaveancak

tavizlervererekiktidarınısür-

dürebiliyor.2005yılıözelleş-

tirmelerive3Ekim’deAB’den

alınan“adayüyelik”statüsü,

AKP-ordu(dolayısıylaserma-

ye-ordu)ilişkisinde,kritikbir

eşiğegelindiğinigösteriyor.

Alan kaybeden statüko

Özelleştirmelerlearpalıklarını

kaybederekmanevraalanıda-

ralanordu,arkasınaABdes-

teğinialmışAKP’yekarşı,geç-

mişhükümetlereuyguladığıez-

meveköleleştirmestratejisini

uygulayamıyor.Sermayeve

onuntemsilcisiAKP,tavizdeğil,

iktidarınkendisiniistiyor.O

arayışınzeminindekifiilipolitik

oluşumlarıvetutumlarıdasık-

lıklayaratıyorveorduyadayatı-

yor.Vesanki,yaorduİskende-

r’inkılıcınıatacakyadaiktidar

sermayeyeteslimedilecektir.

OYAK’lı açılım

27Mayıssonrasındaorduyu

sisteminiyiceiçineçekmek

amacıylaoluşturulanOYAK

ise,kılıcagidenellerefrenolu-

yor.Ordu,artıkaynızamanda

büyükbirsermayegrubuve

adımlarınısermayeningenel

çıkarlarınauyumlaştırmaya

zorlanıyor.Sürecinsonunda,

OYAK’ınordununelindenalınıp

küreselsermayedevrelerine

içerilmesibüyükbirolasılık.

Ancak,şimdi,Ereğligibibüyük

birlokmayıyutmasınabilegöz

yumularak,terbiyeedicifren

güçlendiriliyor.

Karşılıklıhamlelerlegüçler

süreklibirbirleriyleitişmeha-

lindevedengelerdeoynakbir

zeminekaymışdurumda.Or-

dununpadişahlığınısürdürme-

siiçinsırfkılıcıngücüneda-

yanmayanyaratıcıhamlelere

ihtiyacıvar.AKPise,ülkede

birikensermayeningücünüar-

kasınaalarakyolunadevam

etmeyekararlıgörünüyor.

AKP NEREYE GİDİYOR?
Bazı adresler hiç değişmez mi?

ABD pro je si ni da ya tan, CIA
ope ras yon la rı na ya tak lık ya -
pan... AKP ise, baş ta di ren miş
ol sa da şim di, BOP’a doğ ru
adım la rı nı sık laş tı rı yor.

Danışıklı adımlar

ABD uşak lığı neo Os man lı bir
ham ley miş gi bi yut tu rul ma ya
ça lı şıl sa da ve ilk adım lar ür -
kek çe atıl sa da, sü reç BOP ze -

mi ni ni güç len di re cek bi çim de
akı yor.

ABD’nin sü re ci des tek le mek
için kul lan dığı iki ha vuç,
PKK’nin kıs tı rı la rak işi nin bi ti ril -
me si ve Tür ki ye’ye aka cak mil -
yar lar ca do lar lık Arap ser ma ye -
si. Böy le ce, ay nı za man da or -
du nun da sü re ce iti raz sız ka tı lı -
mı sağ lan mış olu yor. İlk adı mı
5 mil yar do lar la Du bai’de ki

ken di le ri ne baş ba kan ya da ba -
kan fa lan da de ni len ABD ajan
şe be ke si at tı. Ar ka sı nın ge le -
ceği de an la şı lı yor. 

100 mil yar do lar dan bah se di -
li yor ki, TC’ye 80 yı l bo yun ca
ge len top lam ya ban cı ser ma ye -
nin 20-25 mil yar do lar ci va rın -
da ol duğu dikkate alınırsa, ol -
duk ça bü yük çap lı bir ope ras -
yo nun yü rü tül mek is ten diği

açık. 
100 mil yar do lar, ol duk ça

yay gın ve güç lü bir şe be ke yi si -
ya sal ve top lum sal ala na yer -
leş ti re cek ve Tür ki ye ’nin ser -
ma ye ya pı sın da ye ni den ge le ri
zor la ya cak bir güç tür. AB’ye
kar şı ABD’nin çı kar şe be ke si nin
bu te mel de ye ni den oluş tu ru la -
cağı an la şı lı yor.

AKP ise, ABD ile AB’nin çı -

kar la rı nın ça kış tığı bir ze min de
tu tu na rak ve şim di lik iki ta ra fı
da ida re ede rek ken di ik ti da rı nı
sağ lam laş tır ma ya ça lı şı yor. 

Kü re sel den ge ler de ABD ve
AB arasın da yük selecek bir alan
ger gin lik ve o ger gin liğin mev -
cut çat lağı derin leş tir mesi,
AKP’yi bir ter cih le kar şı kar şıya
bırakacak tır.

ABD’nin sü re ci des tek le mek için kul lan dığı iki ha vuç, PKK’nin kıs tı rı la rak işi nin bi ti ril me si ve Tür ki ye’ye aka cak
mil yar lar ca do lar lık Arap ser ma ye si. Böy le ce, or du nun da sü re ce iti raz sız ka tı lı mı sağ lan mış oluyor.

C

AKP, sü rek li ma nev ra ya pa rak, ile ri-ge ri adım lar ata rak, “hü kü met ol mak”tan “ik ti dar ol ma”ya doğ ru bir sü re ci zor lu -
yor. İk ti da rın ger çek sa hi bi or du ise, sa vun ma da ve an cak ta viz ler ve re rek ik ti da rı nı sür dü re bi li yor. 2005 yı lı özel leş tir -
me le ri ve 3 Ekim’de AB’den alı nan “aday üye lik” sta tü sü, AKP-or du iliş ki sin de, kri tik bir eşiğe ge lin diği ni gös te ri yor.

OĞUZHAN KAYSERİLİOĞLU

Or du yu sis te min iyi ce içi ne çek mek ama cıy la oluş tu ru lan OYAK, kı lı ca gi den el le re fren 
oluyor. Sü re cin so nun daysa, OYAK’ın kü re sel ser ma ye tarafından içe ril me si bü yük ola sı lık.

ÖZGÜRLÜKTOPLUMSAL
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bdullahÖcalan'ın

ABD’ninyönettiğiulus-

lalararasıbirkomployla

Suriye’dençıkartılıpTürkiye’ye

teslimedilişindenbuyanaege-

menleriçin"Kürtmeselesi"böl-

geseldeğil,dünyaçapındabir

sorunözelliğikazanmıştır.

ABD'nin“BüyükOrtadoğuProje-

si”debudurumunstratejiküst

başlığıdır.

Kürtözgürlükhareketininge-

liştirdiğimücadele,bubağlam-

dabirkezdahatekbaşınabir

ulusalkurtuluşmücadelesiol-

manınötesindeanlamlaryük-

lenmektedir.Bumücadele,Kürt

halkınındemokratikveulusal

mücadelesininyanısıraulusal

veuluslararasısermayenin-ege-

menlerinhegemonyamücadele-

siiçindebiralanolmuştur.Bu

imhasavaşıüzerindenegemen-

lerbirbirlerinemeydanokumak-

ta,gözdağıvermeyeçalışmakta

vebirbirlerineiradelerinidayat-

maktadırlar.Bölgedekidengele-

riniçinebüyükgüçleringirme-

siyleşiddetindozajıyükselmiş,

şovenizminetkisiartmıştır.Tüm

bunlarınyanısıraTürkiyeeko-

nomisininuluslararasıpiyasala-

raentegrasyonuiçinyapılan

hamlelerdedinamiklerüzerin-

dekigerilimiartırmaktadır.

Sadecesonsüreçteyaşanan

bugelişmelerbilesosyalistha-

reketinKürtözgürlükhareketiy-

leilişkisiniyenidendüşünmeyi

vedüzenlemeyigerektirmekte-

dir.ArtıkKürthalkınınulusalve

demokratikmücadelesininkar-

şısındasadeceTCordusuyok.

Aynızamandabirbirinden

komplikeyaklaşımlarıylaABD

var,İngilterevar,Almanyavar,

İranvar,Suriyevar,vs.Geçmiş-

tededurumbelkiböyleydian-

cakşimdidirektolarakböyle.

Şemdinli'depatlayanbombalar

da,Bozüyük'tekilinçgirişimleri

de,Avrupa'dakapatılan(kapatıl-

mayaçalışılan)Kürtkurumları

da,İran’da,Suriye'deKürtlere

yöneliksaldırılardabubüyük

stratejiksavaşıntezahürleridir.

Kardeşlik İnisiyatifi

"ŞovenizmeveLinçGirişimle-

rineKarşıHalklarınKardeşlik

İnisiyatifi"tamdabusürecin

dayatmalarıkarşındahenüznet-

liğekavuşmasadabirteorikar-

kaplanınveönceliklepratikda-

yatmanınsonucuolarakortaya

çıkmıştır.Yaşanangelişmeler

karşısındadestekçiyadakarşı

çıkanolmanındışındamüdahil

olabilmeningerekliliğiylegelişti-

rilmişbirinisiyatiftir.

1EylülDünyaBarışGünü'nün

anagündemineyanıbaşındaya-

şanankirlisavaşıatlayıpIrak

meselesinialansiyasalgüçlerle

ayırmıştırkendiniilkbaşta.

AKP’ninönündeyapılaneylem,

ozamanhenüzbirinisiyatiffor-

mundaolmasadadahasonra

buinisiyatifiçinçağrıcıolacak

güçlerinsüreceilkortakmüda-

halesiolmuştur.

Kürt halkının yanındayız

DahasonraBozüyük'tekilinç

girişimikarşısındaneotaraftan,

nedebutaraftanyanatavırko-

yamayıp“bertaraf”olmayıtercih

edengüçlerdenkendiniayırıp

Kürthalkınınyanındasaftutarak

saldırıyıdüzenleyenfaşistçete-

lerivebunuorganizeeden,buna

gözyumanderindevletbağlantı-

larınıbirlikteteşhirederekkar-

deşlikiçinbirinisiyatifdaha

alınmıştırbugüçler.

Sonrasında9siyasigüç,(TÖP,

SDP,ESP,SODAP,HKM,BE,HA-

ZİRAN,İM)çağrısıyla20siyasi

örgütvekimiDemokratikKitle

örgütleriyle(SEH,ODAK,SM,

EHP,KÖZ,DevrimciDuruş,Kal-

dıraç,Pazrtizan,HÖC,Kızılbay-

rak,Karakızıl,KESKŞubeler

Platformu,DiskLimter-İş,Daya-

nışmaSendikası,Tekstil-Sen)üç

haftaboyuncatoplanıpHalkla-

rınKardeşliğiİnisiyatifi'ninge-

rekliliğinivehangizemineotu-

racağınıtartışmışvenihayetin-

de12siyasiörgüt,inisiyatifin

kurucusuolmuştur.

İnisiyatifekatılmayanekiple-

rintemelitirazlarınıbirikibaş-

lıktatoplayabiliriz.

Birinciolarakmeseleyisınıf

indirgemeci,ekonomistbiryak-

laşımladeğerlendirenlerolmuş-

tur(Kaldıraç,Kızılbayrak,EMEP,

SEH,KÖZ).Buyaklaşımdakiar-

kadaşlarlinçgirişimlerininve

yükselenşovenizminhedefinin

Kürt-Türkişçisınıfıvesosyalist

hareketolduğunuöneçıkarma-

nıngerekliliğinivurgulamış,

Kürthalkınınulusaldemokratik

mücadelesininözgünlüğünüge-

nelsınıfsöylemiylegörmezden

gelmeyi,arkaplanaitmeyiöne-

rerekinisiyatifinkurucusuol-

maktanimtinaetmişlerdir.

İkincigruptakileriseöznel

olarakfarklıgerekçelerönesür-

selerdenesnelolarakulusalcı

birçizgiyedüşenlerdir(HÖC,

PARTİZAN).BueğilimKürthal-

kınıkaranlıktançıkarıpözgürlük

mücadelesininöznesidurumuna

getirenvehaklıbirönderlikko-

numunayerleşmişolanKürtöz-

gürlükhareketinigörmemekte

vekendileriniKürthalkınınön-

deriolarakilanetmekteler.

Geriyekalanlr,tesadüfenkal-

mışekiplerdeğil,Kürtulusal

demokratikmücadelesineyakla-

şımdabelirliideolojikeşikleri

aşabilenlerdir.Amayinedebu

meseleyeyaklaşımdatambir

netlikkazanılmışdeğildir.

Bun dan son ra...

Gelişmeler,Kardeşlikİnisiyati-

fi’nebundansonrakisüreçte

çokdahafazlaişdüşeceğini

açıkçagösteriyor.Kürthalkının

ulusaldemokratikmücadelesi

ileTürkiyeliişçiemekçilerinve

diğerezilenlerinmücadelelerini

birleştirme;ulusalveuluslara-

rasısermayeninülkedeveböl-

gedekisaldırılarınakarşıcevap

üretebilmenoktasındatarihsel

birkatkısağlayabilir.İnisiyatifin

bunuyapabilmesiiçinaşması

gereklibirkaçeşikdahavardır.

Birincisi,tümbusüreçleriör-

gütlerkenKürtözgürlükhareke-

tininKürthalkınınörgütlügücü

olduğununbilinciyledavranmalı-

dır.

İkincisi,budurumubilincine

çıkartmaklaberaber,Kürtöz-

gürlükhareketininiçindeKürt

halkınınbütünsınıfsalvarlıkları-

nıngüçmerkezlerininaynıza-

mandabirhegemonyamücade-

lesiverdiğinindebilincindeola-

rakeleştirelmesafesinikoruya-

bilmelidir.

Üçüncüsü,Kardeşlikİnisiyati-

fi’niKürthalkıyla“dayanışmacı”

birçizgidedeğil,Türkiyeliişçive

emekçilerinKürthalkıylabirlikte

mücadelesinisağlamaeksenin-

deinşaetmelidir.

Kardeşlikİnisiyatifibupers-

pektiflesürecemüdahilolmayı

başarabilirsekürthareketinin

doğruittifakzeminindekalması-

nısağlayarakegemenlerinpro-

jelerikarşısındaemekçilerinve

ezilenlerinprojelerinigerçekleş-

tirecekbirgüçmerkezininoluş-

masınakatkısağlayabilir.

Halk la rın Kar deş lik İni si ya ti fi’nin, ken -
di ni ilan et me den ön ce bir pra tik ey lem -
li lik sü re ciy le si ya sal are na da ye ri ni aç -
ma ya baş la dığı nı yu ka rı da be lirt miş tim.
Do la yı sıy la yap tık la rı nı sı ra la ya cak sak
bu “sın ma” ey lem le ri ni de lis te ye kat -
mak ge re ki yor.

1 Ey lül Dün ya Ba rış Gü nü mü na se be -
tiy le 4 Ey lül'de AKP İs tan bul İl
Başkanlığı’nın önün de ya pı lan ba sın
açık la ma sı nı bu ze mi nin olu şu mu için
atı lan ilk harç ola rak sa ya bi li riz.

Gem lik dö nü şü Bo zü yük'te Kürt ka fi -

le si ne sal dı ran dev let des tek li fa şist
güç le ri teş hi r etmek için Me ci di ye -
köy'de yap tığı mız ba sın açık la ma sıy la
yan  ya na ge li şi mi zi sü rek li leş tir me nin
adı mı nı at tık.

Kar deş lik İni si ya ti fi ’nin ze mi ni ni be lir -
le mek için yap tığı mız dört top lan tı nın
so nun da bir dek la ras yon la ku ru lu şu mu -
zu ka mu oyu na du yur duk.

Di li ve içe riği şo ve niz min et ki sin de
kal mış kit le le re dö nük ola rak ha zır lan -
mış 70.000 bil di ri bas tık ve iş çi hav za -
la rın da dağı tı mı nı yap ma ya baş la dık.

Mar din Kı zıl te pe'de katledilen Uğur
Kay maz ve ba ba sıyla il gi li da va ya ka tıl -
mak üzere Es ki şe hir'e git tik, an cak bu -
ra da po lis ve jan dar ma ba ri ka tıy la kar -
şı la ndık ve şeh re so kul ma dık. Es ki şe -
hir’de ve dön dük ten son ra İs tan bul'da,
olaylarla ilgili bir ba sın açık la ma la rı
yap tık.

Ri ze'de TA YAD üye le ri ne yö ne lik linç
gi ri şim le ri son ra sın da be le di ye baş ka nı
ve AKP'li mil let ve ki li ne yö ne lik suç du -
yu ru sun da bu lun duk.

Şem din li'de ki ge liş me le rin ar dın dan

he men bir çağ rı ya pa rak bu ra da açığa
çı kan kontr ge ril la ve Ji tem'e kar şı mü -
ca de le yi or tak laş tır mak ve böl ge hal kına
des teği güç len dir mek üzere bir ey lem
plat for mu oluş tur duk; hâlâ devam eden
ey lem leri bu plat form aracılığıy la or -
ganize ediyoruz.

Yine bu kap sam da oluş tur duğumuz
bir heyeti böl geye yol layarak sos yalist -
lerin Kürt hal kıy la dayanış masını pekiş -
tirerek böl gede tüm çıp lak lığıy la açık lığa
kavuş muş olan ger çek leri kamuoyuna
taşıdık.

KARDEŞLİK İNİSİYATİFİ

NELER YAPTIK?

A

Gelişmeler, Kürt halkının ulusal demokratik mücadelesi ile Türkiyeli işçi emekçilerin ve diğer ezilenlerin
mücadelelerini birleştirme; ulusal ve uluslararası sermayenin ülkedeki ve bölgedeki saldırılarına karşı cevap 
üretebilme noktasında, Kardeşlik İnisiyatifi’ne bundan sonraki süreçte çok daha fazla iş düşeceğini açıkça gösteriyor. 

TUNCAY YILMAZ

ÖZGÜRLÜKTOPLUMSAL
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GÜLFER AKKAYA

eşfeministkadınŞem-

dinli’yegittik.Ertesi

günbaşkaillerdengele-

cekkadınlarlaberaberŞem-

dinlilikadınlarladayanışmak,

onlarınyalnızolmadığınıdosta

düşmanaduyurmakiçinbulu-

şupyolakoyulacaktık.Van’a

vardığımızilkandanitibaren

bizdenburadagördüklerimizi

yazmamızı,başkayerlerdede

anlatmamızıistediler.“Biz

söyleyinceinanmıyorlar,siz

söyleyin”dediler.

Van’agittiğimizgündenön-

cekiüçgün,şehiraskerlerin

vepolislerinablukasıaltınday-

mış.Sokaktainsanlartedirgin-

miş.Çünküheryerdepanzer-

ler,tanklar,silahlarvepolis

araçlarıvarmış.Halkısindir-

mek,korkutmakiçin.

Şemdinli’yegitmekiçinyola

çıktığımızgünBaşbakanTay-

yipErdoğandaŞemdinli’yizi-

yaretetti.Yolboyuncadefalar-

caaskerlertarafındandurdu-

rulduk.Kimliklerimizalındı.

Saatlercebekletildik.“Bunlar,

herzamanyapılanrutinişler”

dendi,amabellikibizeekstra

Erdoğankıyağıdaçekildi.Er-

doğan’laaynıandaŞemdinli’de

olmamamıziçinkontroller

uzadıkçauzadı.

Er doğan’a kar şı la ma

BaşbakanTayyipErdoğan’ın

programıbizimkiyleaynıydı.

ÖnceŞemdinli,ardındanYük-

sekova.Erdoğan’ınŞemdinli’ye

geleceği,geceduyuldu.Ertesi

sabahhalkakonuşmayapan

Erdoğan,yazılanpankartları

görünce“çokhızlısınız”minva-

lindebirşeylersöylemişöfkey-

le.Erdoğan,özellikleYükseko-

va’dahalkınprotestolarına

maruzkalmış.Konuşmasısık

sık“Erdoğangitsin,Öcalan

gelsin”,“BizlerRojTVizleyici-

siyiz”,“Devletşaşırmabizi

dağataşırma”,“Valiistifa”

sloganlarıylakesilenErdoğan,

konuşmasınıapartoparbiti-

rip,Yüksekova’danayrılmış.

Onunayrılmasıylabizede

Şemdinliyolugöründü.

Şemdinli’yevardığımızdasa-

atakşamındördüydü.Şemdin-

liküçükbirilçe.Biranacad-

desivar.UmutKitabevibu

caddeninüzerindekibirpasa-

jındibindebirdükkân.Kitabe-

vineüçbombaatılmış.Duvar-

lardaşarapnelparçaları.Bir

tencerede,saldırıdanhemen

önceyapılanancakaslayene-

meyecekolanyemekvar.Kırık

camlarkitabevininönündete-

pelenmişhaldeduruyor.Kitap-

larkanlı,yerlerkanlı.Bomba

çukurları,dağılmışraflar,yır-

tılmışkitaplar.Vebupatlama-

dahayatınıyitirenZahirKork-

maz.ZahirKorkmaz’ınkarısı

henüzçokgenç.İkiçocuğuvar,

üstelikhamile.Okadarküçük

biryerdeüççocukludulbir

kadınınelerinbeklediğihepi-

miziçinaşikâr.

Halkın,bombacıJitemcileri

yakaladığıarabadaUmutKita-

bevi’nintarifedildiğibelgeler

çıkmış.Şemdinli’yigörünce

“Bukadarküçükbiryerdeböy-

lebirtarifenedenihtiyaçvar?”

diyedüşünüyorsunuz.İkinci

soru:“Bukadarküçükbiryeri

günortası,herkesinortalarda

olduğubirzamandakaçıpkur-

tulacaklarınıvarsayarakkimler,

hangicüretlebombalıyor?”

AslındaŞemdinli’debomba-

larağustosayındanbuyana

patlayıpduruyor.Birileri,ne

yapsabilinmeyen,bulunmayan

birileri,üçaydanbuyanaora-

lardaolayüstüneolayçıkartıp

duruyor.UmutKitabevi’nin

bombalanmasındanhenüzbir

haftaevvelbombayüklübir

aracınpatlamasısonucu23ki-

şiyaralanmış,67evveişyeri

hasargörmüştü.Faillerhepol-

duğugibiyinemeçhuldü.

Ancakenazındanbukezçe-

kirgelersıçrayamadı.UmutKi-

tabevibombacılarındanPKK

itirafçısıVeyselAteş’inJi-

tem’leçalıştığıbiliniyor,diğer

ikisiordumensubusubaylar.

AstsubayAliKayakontrgerilla

ekibininbaşıveMutkiliAlila-

kabıylabiliniyor.İşkenceciol-

duğusöyleniyor.Ajandasında

birtakımisimler,krokilerveiş-

lenecekyenicinayetlerinplan-

larıortayaçıktı.YineAliKaya

adı,AbdülkadirAygan’ınbin-

lercefaillibellicinayetlerleil-

giliitiraflarındadageçiyor.

Halktarafındansuçüstüya-

kalananvedevletgüçlerine

teslimedilenbombacıAliKaya

vearkadaşıderhaltutuklana-

caklarınaserbestbırakıldılar.

AynıAliKayaiçinOrgeneral

YaşarBüyükanıt“iyiçocuk”

demişti.Onunbusözüaynıza-

mandayargıyadamüdahaley-

di.AncakŞemdinli’de,Yükse-

kova’da,Mersin’de,İstanbul’da

halkkatillerinpeşinibırakma-

yıpgündemiişgaledince“iyi

çocuk”AliKaya’yıveÖzcanİl-

deniz’idetutuklamakzorunda

kaldılar.Şimdilerdeiyiçocuk

kendisinikurtaracaksenaryo-

laryazmaklameşgul.

“Lo kal olay”

JandarmaGenelKomutanı

OrgeneralFevziTürkeri’nin

Şemdinli’deyaşananları“lokal

birolay”diyedeğerlendirmesi

aslındayaklaşıkyirmibeşyıl-

dıryaşadıklarımızatoplumu-

muzunyegânebakışınıözetler

nitelikteydi.Yıllardırsürensa-

vaş,batıdayaşayanbizlere

değmediğiiçinherkesçelokal

değilmiydizaten?Yaramaz

Kürtleriledevletarasındabir

savaşoyunuoynanıyordu,or-

da,uzaktabiryerlerde.Bize

neydicanım.İşteyıllardırbiz-

lereyedirilenbubakışıbirda-

hayedirmekiçin“lokalolay”

dedigenerallerdenbiri.

Amabuseferyaşanılanınye-

niliryutulurbiryanıyoktu.Or-

dudagörevyapanbirileri,bir

PKKitirafçısıylaberaberorayı

burayıbombalamaoyununda

halktarafındanyakalandılar.

Oncayaşanılanarağmen

kişiselkin,öçvelinçetmeduy-

gularınakapılmayıpsoğukkan-

lılığınıkoruduKürthalkı.Trab-

zon’da,Bozüyük’teortaya

çıkanlinçkültürününgizligüç-

lerceyönlendirilenfaşistlerin

işiolduğunuayanbeyanortaya

koyan,kendiüzerinebomba

atankontrgerillayıyakasından

tutmasınarağmenyinedebir

linçgirişimindebulunmayan,

amaadaletisteyenKürthalkı

hâlâcangüvenliğikaygısıyla

yüzyüze.Katillerikollayanların

vekullananların,varolanbu

duyarlıhavanındağılmasını

sabırsızlıklabeklediklerininfar-

kındalar.Çünkübu“lokal”olayı

gerçekleştirenlerşimdilik

tutuklanmışolsadabaşka

bombacılarellerinikollarını

sallayasallayaortalardadola-

şıyor.Belkidearkadaşlarının

ellerindekiölümlistesinekal-

dıklarıyerdendevametme

planlarıyapıyorlardır.

Kimbilir?

30 AK 933 / RENAULT
“Biz söyleyince inanmıyorlar, siz söyleyin”

Meh met Ağar yi ne sah ne de. Halk ta ra fın dan
ya ka la nan su bay lar dan bi ri olay anın da Meh -
met Ağar’ı arı yor. Ağar o sı ra da önem li bir top -
lan tı da. Ama önem li top lan tı sı nı bö lüp te le fon -
da gö rüş me ya pı yor. Te le fon da ki ses, “Bi zi kur -
tar” di yor. 

Pe ki ama bu su bay ne den Meh met Ağa r’ı arı -
yor? Mesela neden em niyeti arayıp yar dım is -
temiyor da Ağar’ı arıyor? Kaç kişinin ak lına
böy le bir panik anın da bir siyasi par ti liderini
aramak gelir? Ve bu siyasi liderin telefonu nasıl
olur  da doğudaki sıradan bir subay da bulunur?

Meh met Ağar bu konuda ken disine yönel tilen
sorulara cevap olarak dokunul maz lığının kal -
dırıl masını is tedi. “Çoğun luk lar, kal dırabilir ler”
dedi. Burada iş AKP’ye düşüyor. Üs telik Er -
doğan’ın bu konuda sözü var. Ama Ağar da
biliyor dokunul maz lığına dokunulamayacağını,
mey dan okuması bun dan. AKP ise yeter li güce
ulaşamadığın dan bu konu kapan dı. Ağar’ın
rahatı bir kez daha bozul madı. Ama bir siyasi
liderin Susur luk ve Şem din li gibi iki büyük
olay da adının geç mesi, siyaset arenasın da
uzun vadede hay ra alamet değil.

Ağar yi ne sah ne de

Bir süredir 
Şemdinli’de “lokal”
olaylar oluyor.
Bomba yüklü 
arabalar patlıyor.
Dükkânlara bomba
atılıyor, halkın ele
geçirdiği araçlardan
silahlar, bombalar,
ölüm listeleri ve
krokiler çıkıyor,
halkın üzerine 
jandarmaya ait 
sivil bir araçtan 
uluorta ateş açılıyor,
araştırma yapan
savcıya gözdağı
veriliyor. 
Ordunun F-16’ları
Yüksekovalılar
üzerinde alçaktan
uçuyor. 
Kaygılanmaya gerek
yok, çünkü her şey
“lokal”. 

B

Bom ba cı la rın dan PKK iti raf çı sı Vey sel Ateş’in JiİTEM’le ça lış tığı bi li ni yor, diğer iki si or du
men su bu su bay lar. Ast su bay Ali Ka ya kontr ge ril la eki bi nin ba şı ve Mut ki li Ali la ka bıy la bi li ni yor.

ÖZGÜRLÜKTOPLUMSAL
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tipicezaevlerininuygulamaya

sokuluşununbaşlangıçnokta-

sı,19Aralıkkatliamıdır.An-

cakbukatliamveFtiplerininaçılma-

sı,12Eylülaskerifaşistdarbesinden

berisürdürülen“devrimcimahpusla-

rıteslimalma,siyasikimliklerinden

soyutlama”politikasınınsonaşama-

sınıoluşturdu.Ftipicezaevlerinin

kurulmasıveadımadımuygulamaya

sokulmasıiseyıllaröncesindenyapı-

lanplanlarınürünüdür.

Devlet,1991yılındabiryandan

şartlıtahliyelerleKürtlerdışındakisi-

yasimahkûmlarıserbestbırakırken,

diğeryandanda3713SayılıTerörle

MücadeleYasası’nı(TMY)çıkararak

felsefesitecritolanFTipicezaevleri-

nininşasınıöngörüyordu.

1996yılındasiyasimahpuslara,

hücretipiolanEskişehirtabutluğunu

dayattı.Bunakarşıtümcezaevlerin-

desüresizaçlıkgreviveölümorucu

direnişibaşlatıldı.Ailelerinvede-

mokratikkamuoyunundesteğiyle,12

devrimcininyaşamınıyitirmesisonu-

cundabuprojelerindenosüreçte

vazgeçmekzorundakaldılar.Ama

tecritdüşüncelerindenaslavazgeç-

mediler.2000 yılınagelenekadarbir-

çokcezaevinedefalarcasaldırıldıve

tutsaklarkatledildi.1995'teBuca

Cezaevi’nde3kişi,1996'daÜmraniye

Cezaevi’nde3kişikanlıoperasyon-

larlakatledildi.Yine1996'daDiyarba-

kırETipiCezaevi’nde10tutsakde-

mirçubuklarladövülerekvahşicekat-

ledildi.28Şubat1997'deMGKtop-

lantısında,hücresisteminegeçilmesi

elealındıvecezaevlerininşehirdışı-

naçıkarılmasıkararlaştırıldı.

Uulcanlar katliamı işaretti

26Eylül1999'dayapılanUlucanlar

katliamı,Ftipinegeçişinprovasıydı.

İlkdefaburadauzunmenzilliateşli

vekimyasalsilahlarkullanıldı.Bu

operasyonda“tünelçıktı”uydurma

gerekçesiyle10devrimcikatledildi,

onlarcasıdaağıryaralandı.Sağkalan

85kişihakkındaaçılandavadadevlet

tutsakları“arkadaşlarınıöldürmekve

isyançıkarmakla”suçladı.

2000’liyıllarIMFpolitikalarınınfü-

tursuzcahayatageçirileceğiyıllar

olacaktı.Bupolitikalarsonucudaha

daderinleşensosyalveekonomikyı-

kımınvarolantoplumsalhoşnutsuz-

luğudahadaartıracağıaçıktı.Bu

hoşnutsuzluklar,örgütlümuhalifgü-

cedönüşmemeliydi.İştetamdabu

aşamalardahükümet,“toplumusus-

turmanınyolucezaevlerinisustur-

maktangeçer”anlayışıylaFtiplerini

hayatageçirmeyigündeminealdı.

Katliamöncesisıksıkcezaevlerin-

demafyaçeteleriarasındasilahlıça-

tışmalarveölümlergündemegetiril-

dive“Cezaevlerindedenetimsağla-

yamıyoruz,teröristlereğitimyuvası-

naçevirdiler”diyerekmedyaaracı-

lığıylakamuoyuoluşturmayaçalıştı-

lar.14Ocak2000'degenelgeyleya-

yınlananüçlüprotokolleFtipisüre-

cininsinyalleriaçıktanverildi.Bu

protokolegöre,avukatlarınsavunma

haklarıortadankalkarkencezaevine

girişçıkışlardainsanlıkonurunaay-

kırıaramalardayatıldı.Mahpusların

zorlumücadelelersonucueldeettik-

leritüminsaniyaşamhaklarıdaelle-

rindenalınmaklakalmıyoraçlıkgrevi

veölümorucuyapanlarazorlamü-

dahaleedileceğidekararaltınaalını-

yordu.

Direniş ve katliam

3siyasiörgüt20Ekim2000'de,F

tipicezaevlerininkapatılmasıtalebiy-

leaçlıkgrevlerinibaşlattı.Bueylem-

lerini30.gündenitibarenölümoru-

cunaçevirdiler.Dışarıdaaçlıkgrevi

yapankimitutukluyakınlarıdaey-

lemleriniölümorucunadönüştürdü.

Ölümorucunun61.gününde19Ara-

lık’ta,sabahakarşı4.30sıralarında

20cezaevinebirdensaldırıldı.Gazla-

rın,bombaların,kurşunlarınyağdığı,

işmakineleriyleduvarlarınyıkıldığı

kimicezaevlerindedireniş3-4gün

sürdü.Yaralıbereli,yarıçıplakhalde

yoğunbirişkencealtındahenüzyapı-

mıtamamlanmamışFtiplerinegötü-

rülenmahpuslarhepbirlikteaçlık

grevinebaşladılarveekiplerhalinde

ölümorucunagirdiler.

“Bizbiryıldırbuoperasyonahazır-

lanıyorduk”diyenİçişleriBakanıSa-

dettinTantan'a“Ölümoruçlarında

gözgöregöreinsanlarınölümünese-

yircikalamazdık,başarılıbiroperas-

yonolmuştur”diyenAdaletBakanı

H.SamiTürkeşlikediyordu.Hayata

DönüşOperasyonu(!)dedikleribu

katliamdaölen28mahpustankimile-

rikimyasalsilahlarladiridiriyakıla-

rak,kimilerideateşlisilahlarlayaşa-

mınıyitirdi.Operasyonöncesiarabu-

luculukgirişimindeyoğunçabahar-

cayanlardanbiriolanSaadetPartili

MehmetBekaroğlu,"BakanTürkhem

arabuluculukyapanbizlerihemde

halkıkandırdı”diyerekgörüşmelerin

devletinoyalamataktiğiolduğunu

söyledi.Türkiye’dekiFtiplerininaçılı-

şını“Bizimstandartlarımızauygun-

dur”diyenABDveABdeonayladı.

19Aralıkkatliamındanbugüneka-

dartecritiprotestoiçinyapılandire-

nişlersonucu120insanımızyaşamı-

nıyitirirkenyüzlercesidegeridönü-

şüolmayansakatlıklarlayaşamak

zorundabırakıldı.5yılınıdolduranF

tipicezaevlerindetecrituygulaması

ağırlaştırılarakdevamediyor.Buna

karşınölümorucudadahiltutsakla-

rındirenişidedevamediyor.

Ftipleriinsanöğütendevmeka-

nizmalarolaraktoplumadayatıldı.

Tecritleamaçlanan,bireyinsosyal

açındantamamenyalıtılması,yaşam-

latümbağlarınınkesilmesidir.Tecrit-

tekişininbedenselveruhsalbütün-

lüğüparçalanmakta,duyuorganları

zayıflamaktadır.Geçenbeşyılınınso-

nundabuçokdahayakıcıbirşekilde

görülebilmektedir.

Amaherzulümkendinekarşıçıkan

direnişideörgütler,bunedenleFtip-

lerindeörgütlükarşıduruşlarda

devametmektedir.Mahpuslarıtecrit-

tetutmaklayetinmeyenveistediği

sonucualamayandevletkoşullarıçok

dahaağırlaştıranTCKveCezaİnfaz

Kanunu’nu(CİK)çıkardı.Uygulamaya

konanCİK'lebirliktetutsaklarınen

küçükinsanitaleplerivezulmü

protestoedendavranışlarınedeniyle

sonugelmeyendisiplincezalarına

çarptırılmakta,fizikişiddetinyanı

sırasıksıkgörüşyasağı,mektup

yasağıyayınyasağı,televizyoniz-

lemeyasağıvb.konularak,varolan

izolasyondahadakatmerleştirilmeye

çalışılmaktadır.

F Tipi tecrite karşı 
toplumsal sorumluluğumuz

Toplumsal,ulusal,sınıfsal,demok-

ratikmuhalefetgeliştirildikçe,hak-

larınasahipçıkmaveörgütlenme

bilinciarttıkça,Ftiplerindedayatılan

izolasyonakarşıçıkmatavrındada

biryükselmeolacaktır.Amayakıcı

birsorunolarakdevamedentecrite

karşıdurmak,tutsaklarıntaleplerine

kulakvermek,bununiçingerekli

çabayıgöstermek,aynızamanda

toplumdahaksızlığa,zulme,

sömürüyekarşıçıkmavemuhalefet

etmehakkınıdasavunmaanlamına

gelir.

*DayanışmaAğıdönemsözcüsü

19 ARALIK KATLİAMI
SEZA MİS HOROZ*

ÇAĞDAŞLIĞINIZI EKSİK ETMEYİN HÜCREMDEN

Ses yutan labirentteyim
tek başıma

jiletli telörgü keser maviyi
ve esirdir gök-

gökyüzü kirli bir mendil
ve iştahla saldırır avucumu kuşatan beton suratlar

açsam kollarımı keser kan-
kanlı duvar sessiz

alt etmek zor değil yine de sarı çıyan zulmü
ve kahkahayla gülmek izolasyonda,

karanlığın zaptiyelerine
zor değil yiğit mayasında cevheri parlatmak

ve umut üretmek yarınlar adına
*

Lakin zulümden öte bir şey var ki
çıkamam içinden zor bahis

halini-hatırını ve
özgürlük türküsünü halkın

ve sevdayı paylaşmak yüreğinden
ve duvarın ötesiyle omuzdaşlaşmak

yasalarla yasak bana
yasak güvercin kanatları

yasak ulakların selamı
Hammurabi’den sonra dört bin yıl

varılan menzil kaç adım
kaç adımdır düşler buruk

vah çağdaş hukuk
CİK
CİK
CİK

pranga
dolanır yasal çark boynumda

ömrüme saldırır kuytuda
öldürmek ister ölmem

susturmak ne mümkün.
*

Keyfiyeti yapınca yasa
yasayı keyfiyet

her zaman haklıdır kral
bakınız birinci madde

çelişkiye düşünce
birinci madde

olsaydı çare 
gül dikensiz

sömürü isyansız olurdu.
Çiçeksiz, aşksız baharı

bal yapmadan çoğalan arıyı
yaratabilir miydi acaba tanrı?

gülmeyi, gülmeden gülerek
ağlamayı ağlamadan gözyaşımla
bakmayı bakmadan beceririm de

habersiz, sevgisiz, umutsuz
mektuplar yazamam sevgiliye

yazamaz bana sevgili
Çareniz, çaresiz
Yasanız, çaresiz

bir adım ileri
kesin ellerimi

kesin dillerimi
çağdaşlığınızı eksik etmeyin hücremden

29 Temmuz 2005

F Tipi tecritin miladı:

F
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lrikeMeinhof,KızılOrduFraksi-

yonu’nun(RAF)birüyesi.

Dörtyılboyunca,Avrupa’nın

modernbirdevletinin,FederalAlman-

ya’nın,modernbirhapishanesininmo-

dernbirhücresindetutsaktı.

Duvarlar,yatak,örtüler,tuvaletbe-

yaz…Hücredekineonlambalarıgece

gündüzyanık…Hücreninkapısınınal-

tındanvepenceresindensızanışıkda

bembeyaz.Ulrike’niniçindebulunduğu

hücresadecebeyazışıktanoluşan

başkabirhücreniniçinde.Beyazbir

matruşka…Sankihapishanenintepe-

sinde,AvrupaBirliği’ninparlayan12

yıldızıbeyazbirışıkyayıyorUlrike’nin

hücresine,24saatboyuncahiçdur-

madan...

Nebirses,nebirgürültü;neuçan

birkuşun,nedeyerdeilerleyenbir

böceğinhışırtısı.Sonsuzbirsessiz-

lik….Sessizliğinrengiisebeyaz.

UlrikeMeinhof’unüyesiolduğuRAF

kendiifadeleriyle“antidogmatikvean-

tiotoritermuhalefethareketinindevle-

tinvarlığıveniteliğikonusundahayal-

lerekapılmayandoğrudaneylemive

devrimcisavaşıtekçıkaryololarak

görenAlmanradikaldevrimciler”tara-

fından1970yılındakuruldu.

Beyaz tecrit işkencesi

RAF’ınkurucuveönderlerinden

AndreasBaader,GudrunEnsslin,

HorstMahler,JanCarlRaspe,Ulrike

Meinhof,GerhardMüller1972yılından

itibarensıraylayakalanaraktutuklan-

dılar.BütünyılboyuncatümAlman

gazeteleri,arananteröristlerlistesin-

deisimleriniyayınmlamıştı.Kısasüre-

detutuklananRAFüyelerininsayısı

40’aulaştı.RAFüyeleriniyakalayan

polisşefleri,bubaşarıyıhalkınemni-

yetgüçleriylemükemmeluyumuna

borçluolduklarınıaçıklıyordu.

UlrikeMeinhof,Köln-OssendorfHa-

pishanesi’ndehertürlüsestenarındı-

rılmış,beyazbirtecriteatıldı.Federal

Almanya’dahenüzdenenmeyebaşla-

nanyenibiruygulamanınilkkonuğuy-

du.

Ulrike,beyaztutsaklığınortasında,

öncezamansonramekânvesonrane-

redeysetümgerçeklikkavramınıyitir-

di.OsıradaAlmanhalkıvehattaAv-

rupa’nınhalklarırahatyataklarında

Nazikâbusundankurtulduklarıiçinde-

rinbiriçrahatlığıylauyuyordu.

RAFmilitanları,sorgusürecinden

başlayaraközelhapishanekoşullarına

veolağanüstühapsetmesistemine

“tecrite”tabitutuldular.ÖnceABD’de,

1950’live60’lıyıllardaCIAtarafından

geliştirilenbutecrityöntemi,Alman

doktorvepsikologlarıngözetiminde

Avrupa’dailkkezcezaevindekiRAF

militanlarıüzerindeuygulandı.

Nazi dönemi yasaları

TecritvekatıizolasyonUlrikeMein-

hofüzerindeacımazsızcadenenirken

sıradiğerRAFmilitanlarınageldi.İle-

tişiminenaltdüzeyeindirilmesive

mutlaksessizliktutsaklarınduyularını

köreltiyor,onlarısinsicegerçeklikten

koparıyoralgılayamazvekararvere-

mezhalegetiriyordu.İnsanolmanın

enönemliaraçlarıalgılamaveiletişim

yokediliyordu.

Devlet,izolasyonişkencesinindışın-

da,kamuoyundaRAFyanlısıdirenişle-

rinartmasınedeniyle,hapishaneko-

şullarıylailgiliönlemleralmayabaşla-

dıhızla.

Akrabalarıylagörüşmehaklarıyasal

olansürenindışında2haftadabirein-

dirildi.Tutuklularınbirdenfazlaavukat

tarafındansavunulmasıyasaklandı.

Hattadavaavukatlarındanikisiörgütle

ilişkisibulunduğusavıylatutuklandı.

Diğerlerininbürolarıbasıldı,belgeleri-

neelkonuldu.Davaavukatlarının,Fe-

deralAlmanyaCumhuriyeti’ningüven-

liğinitehditederunsurlaryaratması

halindemahkemeninoavukatlarıihraç

etmehakkıvardı.Buyasadışıuygula-

mavedüzenlemelerinyanındaRAF

üyelerisağlıkdurumlarıbahaneedile-

rekbirçokduruşmayaçıkarılmadılar.

Almanyakötügünleriçinsaklıtuttuğu

Nazidönemiyasaveuygulamalarına

hızlaişlerlikkazandırıyordu.

RAFmilitanlarıbuvahşiceuygula-

mayasiyasitutsaklarınevrenseldiliyle

cevapverdi.Açlıkgrevleri…

Stammheim Cezaevi

Tutsak,açlıkgreviylekendibedenini

tüketirkenaynızamandacezaeviko-

şullarınınparçasıolmayakarşıçıkar.

Açlıkgrevikararı,kendibedeniüzerin-

dekendiiradesiylekurduğubudene-

tim,kendineolansaygısınıonaiade

eder.

Almancezaeviyönetimi,açlıkgrev-

lerine,mahkûmlarızorlabeslemeye

çalışarakmüdahaleetmekistedi,an-

cakgrevlerinönünegeçemedi.Açlık

grevinin53.günündeHolgerMeinsha-

yatınıkaybetti.DöneminAdaletBaka-

nı’nınonayıylakendisineartıksubile

verilmeyenAndreasBaaderkomaya

girdi.

Demokratik,insanhaklarınasaygılı,

önemlibirkültürelzenginliğibarındı-

ranAB’nin12yıldızındanbiriolanFe-

deralAlmanyahükümeti,tutsaklariçin

hiçbirmaddiharcamadankaçınmadı.

RAFönderlerininbulunduğuStammhe-

imCezaevi’nin200metreuzağına,

penceresiz,betonbloklardan,etrafıtel

örgülerleçevrili,olasıbirhavasaldırı-

sınakarşıçatısınaağgerilmiş,16mil-

yonMark’amalolanbirmahkemebi-

nasıinşaetti,başınadaNaziartığı

yargıçlarıvesavcılarıdizdi.Baader,

Ensslin,Meinhof,MöllerveRaspe’nin

yargılandığıünlüStammheimdavası

bubinada1975yılındabaşladı.

Ölümlerin nedeni intihar!!!

UlrikeMeinhof,tecritin,olağanüstü

güvenlikönlemlerinin,hatta24saat

kameralarıngözetiminekarşın4Mayıs

1976’dahücresindeasılıbulundu.

17-18Ekim1977’deAndreasBa-

aderveJanCarlRaspehücrelerinde

ölübulundular.Göğüslerindentekkur-

şunlavurulmuşlardı.GudrunEnsslin

asılmış,IrmgardMöller’ingöğsübı-

çakladelinmişti.Aynısaatlerdeözel

birAlmanantiterörtimi,RAFmilitan-

larınadestekamacıylaFilistinlilerta-

rafındanSomaliMogadişu’yakaçırılan

birAlmanyolcuuçağınaoperasyon

düzenliyordu.

12Kasım1977’deIngridSchubert

hücresindeölübulundu.Odaasılmıştı.

Ölümlerintümünündenedeniinti-

harolarakaçıklandı!

BuyılABkuruluşunun50.yılınıkut-

ladı.Parlakmavizeminüzerindeki

parlayan12sarıyıldızlarıylaövünüyor

Avrupahalkları…Amaherbiryıldızda

asılıbircesetvar.12yıldızınsarıpar-

lakışığı,nekadarparlarsaparlasın

onlarıgizleyemiyor…RAFmilitanları-

nınbedenleriAlmanya’nınkaraor-

manlarıkadarkaravebirokadar

ağır…Bizgörüyoruz…Biliyoruz…

Yagöremeyenler!

BEYAZ TUTSAKLIK

HİKMET SARIOĞLU

RAF militanları sorgu sürecinden başlayarak çok özel hapishane koşullarına ve olağanüstü hapsetme sistemine
“tecrite” tabi tutuldular. Daha önce ABD’de, 1950’li ve 60’lı yıllarda CIA tarafından geliştirilen bu tecrit uygulaması
Alman doktorlar ve psikologların gözetiminde Avrupa’da ilk kez cezaevindeki RAF militanları üzerinde uygulandı.

U

Alman radikal devrimci hareketinin önderlerinden Andreas Baader ve Ulrike Meinhof
hücrelerinde ölü bulundular, ölüm nedeni intihar olarak açıklandı!

Tecrit ve katı izolasyon Ulrike Meinhof üzerinde
acımazsızca denenirken, sıra diğer RAF militanlarına da
gelmişti. İletişimin en alt düzeye indirilmesi ve mutlak
sessizlik, tutsakların duyularını köreltiyor, onları sinsice
gerçeklikten koparıyor, algılayamaz ve karar veremez
hale getiriyordu. İnsan olmanın en önemli araçları
algılama ve iletişim yok ediliyordu. 

ÖZGÜRLÜKTOPLUMSAL
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HP’niniflasıylaaçığa

çıkansosyaldemokrasi

alanındakiboşluk,he-

veslilerihareketegeçirdi.

DİSK’inbaşınıçektiğibirgiri-

şim,ilkyoklamasınıdayaptı.

Ortayaçıkantablonasılmı?

Hernekadarküreselveböl-

geselolağanüstüdönüşümler

yaşansada,bizim“aslansos-

yaldemokratlar”da,herşey

yine“eskitaseskihamam”

çıkmazındakoşturmaktanve

didişmektenibaret.

CHP’yi tü ke ten iki sü reç

Birincisi,Derviş’tesimgele-

şensermayeninneoliberalpo-

litikalarınanetdestekvehat-

taöncülüketmek.Sosyalde-

mokrasininoytabanıolabile-

cekyoksullarıdahadayoksul-

laştıranveüstelikköylerden

şehirlereakanmilyonlarca

yeniyoksuludaoluşturanbu

politikalar,CHP’yiyoksul

semtlerdensildivedestekçi-

lerinibüyükşehirlerdekizen-

ginleşmişlaikaydınlaradoğru

daralttı.Opolitikalarınzen-

ginliklerinikatladığıkesimler

ise,zatenbilinenmerkezya

dasağpartilerinörgütlenme

alanıveCHP’yeuzaklar.

İkincisi,devletinvemevcut

politikstatükonunkurucu

partisiolanCHP,okurucuini-

siyatifinbelirleyicigücüolan

orduylaiçlidışlıveonunpoli-

tiksözcüsüdurumunda.Kimi

zamangölgelensede,özellikle

Kürtsorunununalevalmasın-

dansonra,orducu/paşacıtu-

tumherkesingörebileceğibir

biçimegirdi.CHP’ninenbü-

yükdestekçisiKürtAleviler

debuzemindeCHP’denko-

puştular.KürtillerindeCHP

silindi.Ancak,şovenizminve

Kürtdüşmanlığınınasılsahip-

lerifaşistpartilerolduğun-

dan,otutumCHP’yeherhangi

birkazançdagetirmiyor.

BudurumdaCHP,destek

güçlerinikaybediyorveboş-

luğadüşüyor.Mevcuttutum

sürdükçe,CHP’nindaralması-

nındasüreceğikesin.Güncel

dalgalanmalarkimseyialdat-

mamalı,buhaliyleCHP’ninişi

bitmiştir.Türkiyekapitalizmi-

ningeldiğiaşamaveKürthal-

kınınözgürlükarayışı,CHP’yi

bitirdi.

“CHP’nin izindeyiz”

Peki,buboşluğudoldurmak

isteyenvesistemiçibirsos-

yaldemokratmuhalefetyada

iktidarpeşindeolanDİSK,ne-

yisavunuyor?DİSK’insonbir

yılkipolitikalarıvesongirişi-

mindekitutumlar,DİSK’in

esasolarakCHP’nindevamcı-

sıolduğunugösteriyor.Diye-

bilirizki,bitmişolanCHP’den

birkopuşveyaratıcıbirham-

leyleyenibirzeminyaratma

açıkihtiyaçken,DİSKtamter-

siniyapmakta,“birdeben

deneyeyim”diyerekCHP’nin

çıkmazınıtekraretmeyeçalış-

maktadır.

ırfkendiarayışınıngü-

cüyadaçapıaçısın-

danbakarsak,DİSK’in

politikçıkışarayışıboşluğa

düşmeyemahkûmolsada,

güncelkoşullardadevreyegi-

renbirbaşkafaktör,DİSK’i

çıktığıyoldabaşarıyaulaştı-

rabilir.Evet,AB’yeatılacak

birçapa,DİSK’inçıkmazlarla

dolupolitikarayışını,ABçı-

karlarıyönündeevriltipdö-

nüştürerekbirmenzileulaş-

tırabilir.

ABDileküreselrekabetinin

11Eylülsonrasınınkoşulla-

rındahızınıveyoğunluğunu

artırmasıyla,hiçplanlama-

dığıTürkiyeüyeliğinideola-

sılıklariçinealmakzorunda

kalanAB,şimdiTürkiye’deki

şebekesinigüçlendirmeara-

yışında.

AB ile çıkar birliği

Gerçektende,TC’ningele-

nekselyapısı,ABDileiçiçe-

dir.Devletinherkatındaya

daköşesinde,ABDişbirlikçi-

sibirodakyerleşmişyada

yerleştirilmiştir.Vebuyerle-

şimbirbiriylegayetyoğunve

sistematikbirilişkilenme

içindedir.TC’ninABDçıkarla-

rıaleyhinedavranmaözgür-

lüğüneredeyseyoktur.O

yöndeatılankimiadımlar,en

kısazamanda“içerden”dar-

belenerek,çökertilirveadım

atandaibretlikcezalara

çarptırılır.Buşebekenin

maddigücüoldukçafazladır

vebağlıolarakkorumakzo-

rundaolduğuçıkarlartara-

fındandayoğungerilimle

yüklüdür.Savaşmotivasyonu

vegücüyüksektir.

İşte,şayetABTürkiye’yi

“içine”yada“imtiyazlıor-

taklık”palavrasıyla“yanına”

alacaksa,kendişebekesini

sisteminbütünzeminlerinde,

düğümnoktalarındaoluştur-

ması,varolanlarıgüçlendir-

mesivebirbirleriyleilişkilen-

dirmesigerekir.

Oluşacakgüçalanı,Türki-

ye’deAB’ninçıkarlarıyönün-

deekonomik-politikyönelim-

leriöneçıkarmayaçalışacak

veaynıtutumuABDlehine

geliştirmeyeçalışanlarlakâh

uzlaşıpkâhçatışarakönce

birdengekurabilecekveson-

DİSK, CHP’NİN BOŞLUĞUNU  
DOLDURABİLİR Mİ?

AVRUPA BİRLİĞİ VE DİSK

Sosyal demokrasinin
oy tabanı olabilecek

yoksulları daha da
yoksullaştıran ve
üstelik köylerden

şehirlere akan
milyonlarca yeni

yoksulu da oluşturan
politikalar, CHP’yi yok-
sul semtlerden sildi ve

destekçilerini büyük
şehirlerdeki

zenginleşmiş laik
aydınlara doğru

daralttı. 
Özellikle Kürt

sorununun alev
almasından sonra,

orducu/paşacı tutum
herkesin görebileceği

bir biçime girdi.
CHP’nin en büyük

destekçisi Kürt Aleviler
de bu zeminde CHP’den

kopuştular. 

OĞUZHAN KAYSERİLİOĞLU

ABD ile kü re sel 
re ka be ti nin 

11 Ey lül son ra sı nın
ko şul la rın da hı zı nı ve 

yoğun luğu nu artır -
ma sıy la, hiç plan la -
ma dığı Tür ki ye üye -
liği ni de ola sı lık lar

içi ne al mak zo run da
ka lan AB, şim di 

Tür ki ye’de ki şe be -
ke si ni güç len dir me

arayışın da.

S

C
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raüstüngelecekkapasiteye

ulaşmayaçalışacaktır.Türkiye

ancakböylebirsüreciniçinde

hazmedilebiliryadaiçerilebi-

lir.ABkendiküreselvebölge-

selçıkarlarınauygunbirTür-

kiye’yidizaynetmeyeçalışa-

caktır.Devletinbütünaçıkve

gizlialanlarında,politikve

toplumsalalanınherkertesin-

devenihayetindesermayenin

yapılanmasında,AB’ninesas

sözsahibiolacağıbirsüreç,3

Ekimanlaşmasıylabirlikte

resmendebaşlamışoldu.

Sözünkısası,sadece

DİSK’inAB’yedeğil,AB’nin

deDİSK’eihtiyacıvar.DİSK,

AB’yeatacağıçapaylapolitik

alandakiarayışlarındadestek

alırken,ABdeDİSKkanalıyla

Türkiyepolitikarenasındaki

alankazanmaçabalarında

“sol”danbirhamleyapmış

olacaktır.ÖDP’nin“sosyalist”

zemindegönüllüceortayaçı-

kışınabenzerbiçimde,DİSK

de“sosyaldemokrat”zemin-

deaynıyolunyolcusuolmaya

adaygözüküyor.

DİSK’inşimdilikAB’ninis-

tediğibirpolitikzemindeol-

mamasıise,ABaçısından,

“yol”dahalledilecekteknikbir

sorundur.Madditeşviklerve

politikikballerinterbiyeveik-

nagücükullanılacakvesü-

reklirötuşlaryapılarak,DİSK

AB’yeuygunbirzemineçeki-

lecektir.

Değişmeyen
neoliberalizm

DİSK’inKürtsorunundaki

açmazı,PKK’ninteröristol-

duğununkabulü,ancakKürt-

lerindebazıhaklareldeet-

mesigerektiğizeminindeçö-

zülebilir,bolsiyasidestekve

güvenceyleordudankopuşma

sağlanabilirvenihayetinde,

bolmadditeşvikleneoliberal

zeminiyicenetleştirilebilir.

Evet,ÖDP’ninAvrupasolu-

nayerleşmearayışları,

CHP’denkopuşlar,Kürthare-

ketindeKürtburjuvalarının

önünüaçanAByönündekiza-

aflıkonumlanışveCelal

Doğan’ınarayışlarıgibi,

DİSK’inçabalarıda,AB’nin

Türkiyepolitikaalanındasöz

sahibiolmagirişimleridir.

Toplumsalalandauygun“sivil

toplumkuruluşları”ileaynı

süreçyürütülecekvebanka

veşirketsatınalımlarıyla

sermayeninyapılanmasında

dabelirleyicisözsahibiolma-

yaçalışılacaktır.

DİSK kendini pazarlıyor

Sonuçolarakdiyebilirizki,

şayetDİSKkendinipazarlar-

sa,AB’deyoğunlaşanküresel

sermayegrupları,ücretini

vererekDİSK’isatınalmaya

vesonradakendiamaçları

doğrultusundakullanmaya

hazırlardır.

İSK,Kürtsorununda

CHPileaynızeminde.

Kürthalkınıntalepleri-

nesırtınıdönüyorveülkede

faşizminkopardığısovenist

yaygaranınetkisialtınagire-

rek,olupbitenherşeyi“terö-

rizm”olarakdamgalıyor.O

damgada,DİSK’estatükonun

güçleritarafındanicazetve-

rilmesinisağlıyor.Ama,aynı

zamanda,DİSK’inçapsızlığı-

nı,sıradanlığınıveesasitiba-

riyleCHP’liliğinigöstererek,

CHP’denayrıarayışınısıra-

danbirikbalarayışınaçeviri-

yorveanlamsızlaştırıyor.

Siz,Gebze’deMHPveİşçi

Partisi’yleprovokasyonyürü-

yüşüyaparsanız,12Eylül

protestosunaDEHAP’laaynı

alandaolmamakkaygısıyla

katılmazsanız,belkibirilerin-

den“aferin”alırsınız,ama,

başkabirileridesiziciddiye

almazvesizdeotutumunu-

zunaslisahibiolanCHP’ye

tıpıştıpışgitmekzorundaka-

lırsınız.

Eğersizinderdiniz“Deniz”

olmasında,“Süleyman”ol-

sunbasitliğindeyse,kidaha

öncebuişlerdedahausta

olanİsmailCemdeaynısını

denemişti,yaptığınız“çıkış”

sadecesiziveyakınınızdaki

menfaatşebekesiniilgilendi-

rir.Politiksonuçalmanızçok

zordur.Çoközelkişiselyete-

neklerinizolmalıki“Deniz”

gitsinde,“siz”gelesiniz!

Özelleştirmeci DİSK

Neoliberalpolitikalarkonu-

sundada,CHPileaynıtutum

ikirciklideolsasavunuluyor.

DİSK’indüzenlediğitoplan-

tıda,özelleştirmeçapulcu-

luğunudasermayedenyana

yeniuygulamalarıdagöğsü-

nügerereksavunanyüzsüz-

lerbolcasöylevçektiğinegö-

re,yapılanoncakarşıkam-

panyanın“görüntüyükurtar-

mak”hevesindenbaşkabir

şeyolmadığıanlaşılıyor.CHP

deaynısınıyapmıyormu?

HemDerviş’inbaştacıedil-

diğibirtutumhemdeoka-

rarlarıuygulamaktanbaşka-

sınıyapmayanAKP’yemuha-

lefetikiyüzlülüğüde,CHPnin

tutumudeğilmi?

BugünABDveözellikleAv-

rupa’dabileKeynesyenpoli-

tikalarıngüncelleştirilmesi

çabalarıvarken,yoksulluğun

dibevurduğuvemedyanın

parlattığıheryenihamleyle

dahadakatmerleştiğibirül-

kede,hemdesolculukadına,

hâlâneoliberalizmdenmedet

ummak,utanmazlıktanve

şaşkınlıktanbaşkanedir?

Açıktırki,eğerCHP’nin

boşluğudoldurulacaksa,bu

ancak,Kürtlerledostlukve

kaynaşmayıöneçıkararakve

yineyoksulluğuveişsizliği

önleyicitedbirleriöneçıka-

rarakveneoliberalizmekarşı

yenibirekonomikpolitikayı

savunarakolabilir.Herikitu-

tumugeliştirmekiçinde,

mutlakanekomünistne

anarşistolmakgerekmez.

KürtlerledostluğuAKPbile

deniyorveküreselgüçler

Türkiyeyöneticilerindenaçık-

çabunuistiyor.Sermaye,

böylebiraçılımahazırol-

duğunuzamanzamanbelirti-

yor.

Yoksulluğuveişsizliğiönle-

mekise,şayet“sol”daiseniz,

zatensizin“alametifari-

ka”nızdeğilmidir?Şayet

sermayedenyanaiseniz,çe-

keceğinizsolcunutukların

hiçbirkıymetiharbiyesiol-

mayacağıaçıkdeğilmi?

Türkiye’desosyaldemokra-

sinin,kihiçbirzamanpolitik

literatürdekisosyaldemokra-

siylebirilgilerideolmadı,

zavallılığıveâcizliği,devrim-

cibirpolitikanınyoksullarla

veKürtlerlekaynaşmasının

zemininioluşturuyor,önünü

açıyor.Yeterki,sahipçıkan

birpolitiközneolsun.

DİSK’in çaresiz çıkmazı

Evet,DİSK’inçıkışı,zavallı-

lıklaveâcizlikledamgalıdır.

Sonuçgetirmeolasılığıdü-

şüktür.Kürtdüşmanlığınınve

neoliberalizmindestekçiliği-

ninyarattığıçıkmazve

CHP’ninaynıçıkmazdazaten

çaresizcekoşturuyorolma-

sındandolayı,DİSK’inarayış-

larınınönükapalıdır.

Birbirinitamamlayanve

sistemiçibirsosyaldemok-

rasininönünüaçabilecektu-

tumlarise,ordudanvedola-

yısıylaKemalizmdenbilincini

kurtarmışbirKürtlerledost-

lukpolitikasıvesırfserma-

yeyigözetenÖzalizmden

kendinikurtarmışbirtop-

lumsaldengelerigözetici

ekonomikpolitikadır.İkisi

birbirinidışlamaz,tamter-

sinedestekler.

DİSK HANGİ SİYASİ ZEMİNDE?

DİSK, AB’ye ata cağı ça pay la po li tik alan da ki ara yış la rın da des tek alır ken, AB de DİSK ka na lıy la Tür ki ye po li tik
are na sın da ki alan ka zan ma ça ba la rın da “sol”dan bir ham le yap mış ola cak tır. DİSK’in şim di lik is tenen bir po li tik
ze min de ol ma ma sı ise, AB açısından “yol”da hal le di le cek tek nik bir so run dur.

D

Kürt düşmanlığı ve neoliberalizm destekçiliği arasında çaresiz koşturma

DİSK’in düzenlediği
toplantıda, özelleştirme
çapulculuğunu da,
sermayeden yana yeni 
uygulamaları da göğsünü
ge re rek savunan 
yüzsüzler bolca söylev
çektiğine göre, yapılan
onca karşı kampanyanın
“görüntüyü kurtarmak”
hevesinden başka bir şey
olmadığı anlaşılıyor. 
CHP de aynısını yapmıyor
mu? Hem Derviş’in 
baş tacı edildiği bir
tutum hem de o kararları 
uygulamaktan başkasını
yapmayan AKP’ye
muhalefet ikiyüzlülüğü
de, CHP’nin tutumu 
değil mi?

ÖZGÜRLÜKTOPLUMSAL
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DERİN ÇATLAK

TARIK CAN

erHakkâri’ninŞemdinli

ilçesi.Biraraba,içinde

resmiolarakkayıtlısi-

lahlar,elbombaları,100’den

fazlakişininismininbulun-

duğulistelerveçeşitlimekân-

laraaitkrokilerinyanısırail-

çeninbirkrokisiylebirlikte

Şemdinlimerkezdebirkitabe-

vininyanınageliyor.Arabada

bulunanlardanbiri,kitabevinin

içineelbombasıatıyor.Ora-

danuzaklaşırkenolayıfark

edenlerpeşinedüşüyorve

arabadabulunandiğerikiki-

şiylebirliktebuadamıyakalı-

yor.Yakalananlaremniyetgüç-

lerineteslimediliyor.

AdamlardanikisiJandarma

Komutanlığı’nabağlıastsubay,

diğeriisebiritirafçı.Olayyeri-

neincelemeamacıylagelenbir

milletvekilivesavcınınüzerine

devletinresmipolisitarafın-

danateşaçılıyor.Birvatandaş

hayatınıkaybediyor.Olayson-

rasındasadecebombayıkita-

bevineatanitirafçıveincele-

meesnasındaateşaçanpolis

memurututuklanıyor.Diğeriki

astsubayifadelerialındıktan

sonraserbestbırakılıyor.

Veastsubaylardanbirihal-

kınelinedüştüğüesnadaSu-

surlukkazasıylaaçığaçıkan

derindevletilişkilerininbaş

sırasındaki,bugününsiyasi

partibaşkanıMehmetAğar’ı

arıyorveyardımistiyor.Veyi-

neaynıkişiyleilgiliKaraKuv-

vetleriKomutanı,“Kendisini

tanırım,iyiçocuktur.Birlikte

ortakoperasyonlaradakatıl-

dık.Böylebirşeyyapacağını

zannetmiyorum”diyor.

Etraftayinepiskokulardo-

laşıyor.Üstelikbukezuzun

süreetkisinikaybetmeyecek

cinsten.YoksayenibirSusur-

luklamıkarşıkarşıyayız?

De rin İş ler Cum hu ri ye ti!  

TCtarihinde,egemensınıf-

salzümreolanorduvebuna

bağlıişbirlikçigruplar;1946

yılındaçokpartilisiyasalyapı-

yageçişlebirliktesahneyiterk

edipkuliseçekildiler.Butarihe

kadarstatükonuntemsilcisi,

siyasalyapınınheraşamasın-

daveherbölgesindeyeralan

tekpartiCHPiktidardaydı.

Partibaşkanınıncumhurbaş-

kanı,ilbaşkanlarınınvaliol-

duğusistemdeseçilecekmil-

letvekilleribilepartibaşkanı

tarafındanbelirleniyor,forma-

liteseçimgösterileriylede-

mokrasioyunutamamlanmış

oluyordu.

Egemengüçlerinsahnear-

kasınaçekilmesi,bundanson-

raişleringizlimekanizmalarla

yürütülmesinigündemegetiri-

yordu.1960,1971,1980,

1998yıllarındaordununsiya-

saldüzenedoğrudanmüdaha-

leleriyleyeniişleyişinsınırları

dabelirleniyordu.46sonrası

dönemde,ordunezdindeege-

mensınıfınbelirlediğikırmızı

çizgilerin(!)dışınaçıkıldığı

noktadaderinmekanizmalar

kendinigösteriyordu.Darbe-

lerlesınırlıolmayanbuişleyiş,

sonnoktayagelinceyekadar

devletyöneticileritarafından

oluşturulanistihbaratbirimle-

ri,kontrgerillafaaliyetlerigibi

uygulamalarladaçizilenkır-

mızıçizginin(!)muhafazası

sağlanmayaçalışılıyordu.Peki

neydibukırmızıçizgiler?De-

rinişler(!)neşekildekarşımı-

zaçıkıyordu?

Kır mı zı çiz gi nin sı nı rı 

İktidardakiegemensınıflarkır-

mızıçizgilerlekendilerineege-

menlikvetoplumsalmeşruiyet

alanıyaratırlar.Tekdevlet,tek

bayrak,tekdilsöylemiüzerin-

denaçıkveyagizliyürütülen

şovenistpolitikadahilinde;

baştaTürkiye’deyarattıkları

halklarsorunuçerçevesinde

Kürtsorunu,-dolayısıylaKürt-

lerininkârı-Kıbrıs’tayürütülen

işgalkonseptivelaik-antilaik

tartışmalarıgibikonulardaçiz-

gileroluşturulur.Tabiikibun-

lar,asılgerçekolansınıfsalsö-

mürüalanlarınınkorunmasına

hizmetettiğigibiyasallığınar-

kasınasığınarakyasadışı,halk

düşmanıfaaliyetlerletanımlı

derinişlerinuygulanmasını

sağlıyordu.Görünmeyenme-

kanizmalaroluşturularakyapı-

lanfailimeçhulcinayetler,kat-

liamlar,köyyakmalarveson

yaşananŞemdinliolayındaki

gibiresmigörevlilertarafından

halklarınüzerinebombalarla

vesilahlarlasaldırılmasıylaiş-

leyişilkkezbukadaraçıkça

ortayaçıkıyordu.

CIA iş ba şın da

DünyadaSoğukSavaşsüre-

cininbaşlamasıylabaştaAme-

rikaolmaküzereAvrupave

Amerikayanlısıdevletlerdege-

liştirilenveCIAdesteklikontra

faaliyetleriylehızlanansürece

Türkiyededahiledildi.Türkiye

butarzmekanizmalaraçok

uzakbirülkedeğil.Osmanlı

dönemindeİttihatveTerakki

Cemiyetibünyesindegeliştiri-

lenTeşkilat-ıMahsusagibigiz-

liörgütlenmedeneyimibulu-

nanTürkiyeaçısındanyenidö-

nemingizlifaaliyetlerininuy-

gulanmasıçokzorolmamıştır.

1940’larakadarortayaçıkan

Kürtayaklanmalarınınbastırıl-

masıveDersimhalkının

1938’dekatliamauğratılma-

sıylaaçıktanyapılanfaaliyetle-

rindışında;yukarıdabelirttiği-

mizdarbeler,68hareketlerinin

hızlıyükselişegeçtiğidönem-

lerdegerçekleşenfailimeçhul

cinayetler,sokakortasındain-

fazlar,1Mayıs1977işçi,16

Mart1978üniversitekatliam-

larıve7TİP’ligencinöldürül-

mesi,ÇorumveMaraş’tadev-

letinderin(!)örgütlenmesi

içindeyetiştirilenülkücüçete-

lercegerçekleştirilenhalkkat-

liamları,yine12Mart1992İs-

tanbulGaziMahallesi’ndeve2

Temmuz1993’teSivas’tager-

çekleştirilenkatliamlar;1980

sonrasısüreçteyükselenKürt

özgürlükhareketinekarşı

bölgedeyıllarcayürütülenan-

titerörsavaşkonseptiiçinde

ÖzelTim,Jitemgibikontrge-

rillaörgütleriningerçekleştir-

diğisayısızfailimeçhulcina-

yet,köyyakmalar,çeşitlibom-

balamaolaylarıTürkiye’deki

derin(!)faaliyetlerdenörnekleri

oluşturmaktadır.

Dev let te De rin(!) Çat lak 

Şemdinli’deyaşananbom-

balamaolayıbölgeiçinilk

değildi.Aynıyerdeikiay

içinde16bombalamaolayı

gerçekleşmişti.Halkınelege-

çirdiğiarabadadahaönceki

olaylarailişkindeçeşitliipuç-

larıbulundu.Yinearabadabu-

lunanölümlistesindedaha

öncevesonbombalananyer-

lerinsahipleriylesıradakilerin

isimleriyeralıyordu.

Bütünbuverilerışığında,

olaysonrasındakimiresmi

makamlarınkoruyucutarzdaki

açıklamalarıhepimizikaygı-

landırmalıdır.Buaçıklamalar

derinfaaliyetlerinaçıkçades-

teklendiğivegizlibirtarafının

artıkbırakılmayacağıizlenim-

leriniyaratsadameşruiyet

sorunuherzamangündemde

tutularakhalkayineyalanlar

anlatılacakveolayınüstüka-

patılmayaçalışılacaktır.

Uluslararasısermayegüçle-

rininolayınüstündedurmaları

datesadüfsayılmayacağıgibi

Türkiye’dekiiktidarmekaniz-

masınınzayıflamasınıhedef

almaktadır.Bundandolayıda

olaykolaykolaykapatılamaya-

caktır.

Orduiçindemevcutolan

(GenelkurmayileKaraKuvvet-

leriarasındaki)farklıgörüşler,

olayailişkinfarklıyorumlarda

kendisinibirkezdahagöster-

miştir.PKK’ninaktifsavunma-

yageçişidoğrultusunda2005

Newrozkutlamalarısonrasın-

dageliştirilenprovokasyongi-

rişimleriyle(Mersinbayrak

olayı,Trabzon,Sakaryave

Samsun’dakilinçgirişimleri)

statükonungüçkazanmaya

çalıştığızamanlardagöreceli

olaraksağlanangörüşbirliği,

Şemdinli’dekiolaydansonra

uluslararasıgüçlerindedevre-

yegirmesiylebozulmuşgörü-

nüyor.

KaraKuvvetleriKomutanı’-

nınolaydayakalananJitem

elemanınailişkindesteğinin

karşısındaGenelkurmay’ın“ne

desteklerimnedekarşıçıka-

rım”türündenaçıklaması

AB’cikanadınyineatağageç-

tiğinigösteriyor.Sonuçne

olursaolsun,buolaystatüko-

nundolayısıylakırmızıçizgi

sahiplerininpozisyonunufena

sarsacaktır.

Halkıngüvenliğinisağlamak-

lagörevlikurumlarınbuşekil-

decinayetleregirişmesi,devlet

ilehalkarasındakiilişkibiçimi-

nivedevletinmeşruiyetinisor-

gulatacakbirolaydır.Üstüne

gidilmesidezorunludur.Aksi

takdirdeolaysonrasındaYük-

sekovaveMersin’deyaşanan

protestogösterilerindegüven-

likgüçlerininkastenadamöl-

dürmeleriyleolaydahafazla

tırmandırılıpbaştabelirttiği-

mizkırmızıçizgilerinkorun-

masıadınadevletsavaşpoliti-

kasıuygulamayadevamede-

cekveyinederin(!)(resmimi

desek)cinayetlervekatliamlar

gündemdendüşmeyecektir.

Bizlerhalkgüçleriolarak,

Kürthalkınezdindeyeniden

açığaçıkanbuderinfaaliyetle-

rinuygulanmasınınönünegeç-

mekadınaşovenistzeminior-

tadankaldırmaklayükümlüyüz.

Egemenlerarasındakimücade-

lenindışındagerçekhalkikti-

darınınyaratılmasınayönelik

yürütülenhertürlüdemokratik,

devrimcimücadeleyişusüreçte

Kürthalkıylabirliktedahada

yükseltmekzorundayız.

Y

Bizler halk güçleri olarak, Kürt halkı nezdinde yeniden açığa çıkan bu derin faaliyetlerin önüne geçmek adına
şovenist zemini ortadan kaldırmakla yükümlüyüz. Egemenler arasındaki mücadelenin dışında gerçek halk
iktidarının yaratılmasına yönelik yürütülen her türlü demokratik, devrimci mücadeleyi şu süreçte Kürt halkıyla
birlikte daha da yükseltmek zorundayız.
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mparatorluklarveimpa-

ratorlaryatağıAvrupa.

Şimdigeridekalanacı,

gözyaşı,kan,savaş,devrimler,

restorasyonlar,faşizmler,Röne-

sans,aydınlanmailedolupbo-

şalanyüzyıllarınabakarakem-

peryalleremperyalibirhükme

vegüceerişmeyeçalışıyor.Şim-

diveuzuncabiraradansonra,

emperyalizminmızrakucurolü-

nükendisindendevralanAmeri-

ka´yakarşı.İçindeAmerikancı

Truvaatlarınınciritattığı,Ang-

lo-saksonekseninin,Fransız-Al-

maneksenininelinikolunubağ-

lamayaçalıştığı,Birlikformunda

devinen,Avrupaemperyalizmi-

neadayolmayaçalışanAvrupa

emperyalhazretleri.

Merkez-çevrediyalektiğineuy-

gunkurulanveeskidendevralı-

naniktidarbiçimlerininyeni

yüzyıldakibağlamınakendisini

vevasallarınıyerleştirmekiste-

yenbirAvrupa.Birİngilizgaze-

tecininelleriyleçizdiğispeküla-

tif–amabugüniçin,birharita-

da,sınırlarınımedeniyetlerinve

dinlerinbeşiğiMezopotamya´ya

kadargenişletenemperyalbir

emperyalizmevarmakiçinçırpı-

nanEuropa.

Kendidoğduğutopraklara,Ze-

uś unkaçırdığıPhoeniciagüzeli

Europa´nınvatanıMezopotam-

ya´ya,yinePatriarkAvrupaola-

rakyenidenveyenidendönüyor;

20.yüzyıldaikisüperdevlete

terkettiğioyunalanındakitop-

raklarına.

NASAyakarşıESAyla,Boeing

veNorthropakarşıAirbuslave

Erurofighterla,Amerikankont-

rolündekiiletişimvebilgitekno-

lojinekarşıekonomikveaskeri

alandaküreselbiriletişimve

haberleşmestratejikgücüvere-

cekolanGalileoprojesiylekarşı

duruşsergileyenAvrupa,bir

emperyalgücüngereksindiği

tümboyutlarıbirstratejiiçinde

yoğurmayaçalışıyor.

1990´lardaemperyalizmintek

hegemonikhükümranıvetek

süpergüçolarakAmerikanem-

peryalizmininkarşısınakimsenin

birgüngelipdikileceğitartışılmı-

yordubile.Gün,kapitalizminza-

fergünüydüvezaferinsarhoş-

luğunda“TarihinSonu”naka-

dehlerkaldırılıyordu.Kapitaliz-

min,yenitarihselhareketiiçinde

küreselkompleksedahafazla

batmayabaşladığıbuyıllardane

Avrupa,neÇin,neJaponya,ne

deRusyagelecekufkundaküre-

selgüçodaklarıolarakgörülmü-

yordu.Amaküreselleşmeninhızı

oranındayavaşyavaşAmerika´-

nındünyagücününmutlaklığıda

tartışmayaaçıldı.Yükselengü-

neşinülkesiJaponya´nınyeni

dünyasüpergücüolacağınadair

projeksiyonlarınhatalarıortalığa

döküldükçe,Rusya,ÇinveAvru-

pa´nınadlarıyenidenparlamaya

başladı.

Birnükleeroyuncuolarak,de-

vasatopraklarınegemeniolarak,

köklüimparatorlukveegemen-

leşmegeleneklerinesahipbir

Rusya,evetamadünyaoyuncu-

suolmayıgereklikılacakdevasa

teknikvekapitalrezervlerinesa-

hipdeğil;dahasıburnunundibi-

nekadarsokulanAmerikanya-

yılmacılığınıancakveancakpüs-

kürtüpoyunalanınındahafazla

daraltılmasınakarşıçıkandaha

çoksavunmacıbirçizgide.

Uzayainsangöndererekve

2020lerdeuzayistasyonukura-

cağınıaçıklayarakdünyaoyun-

cusuolmayaaçıkçasoyunan

Çin.Evetama,sadeceekonomik

güç;yıllıkyüzde10laravaran

büyümeileatombombası,Gü-

venlikKonseyiüyeliğiveuzay

gücüilemeşrubirdünyagücü

olupAmerikayaalternatifoluna-

bilirmi?

Dünyayı200yıldanfazladırhe-

gemonyasınaaltınaalankapita-

list-beyaz-erkek-BatıUygar-

lığınınAmerikanemperyalizmi-

netanıdığımeşrulukvetarihsel-

liğinmirasınışimdibirazdaAv-

rupakullanmakveharcamakis-

tiyor.Moderndevrimlerin,Röne-

sans’ınveaydınlanmanınyani

şudünyayahükmedenBatıuy-

garlığınınmerkeziAvrupadeğil

miydi?Dünyadahergünrepro-

dükteedilenyaşambiçimi,hü-

kümetbiçimi,ailebiçimihasbe

hasBatılıyaniAvrupalıdeğil

miydi?İşteşimdi,Avrupa,bu

tarihselvemeşruuygarlıkgücü-

neyaslanarakyüzyıllarınverdiği

emperyalyönetimsanatınınbiri-

kim,deneyimvekendinden

eminsoğukkanlıkarakteriyle

birdünyagücüolmayasoyunu-

yorveAmerika´yameydanoku-

yor.

OdatıpkıAmerikanemperya-

lizmininkapitalimparatorluğunu

biremperyaltaçlasüslemesü-

recinde.AmerikanınGuantana-

mo´suvar,AvrupanındaCeuta-

sıveMelillasıvar.Amerika,11

Eylül´densonrademokratik

haklarıtırpanlamaya,göçmenle-

rirasizmincenderesinealmaya

başladı.Avrupa´dada,İspanya

veİngiltere´dekibombalıeylem-

lerdensonra,tamda“terörle”

yıldırmagirişimiolarak,kişiler

sorgusuzsualsizhaftalarcagö-

zaltındatutulmayaveyineölüm

yolculuğundansonrahayattaka-

langöçmenlerAvrupatoprakla-

rınaayakbasarbasmazhiçbir

demokratikkuralişletilmeden

sınırdışıedilmeyebaşlanmadı

mı?Terörlemücadeleyasaları

İngiltere,İspanya,İtalya,Alman-

yaveFransa´dayenidenele

alınmayabaşlandıveartıkte-

rörlemücadeleyasalarınınterö-

rü-terör:kökenanlamıLatince

“terror”,buda“terrere´den

geliyor:korkutmak,altınagiril-

medimi?

Kapitalistsisteminbugünkü

tarihselhareketiningereksinim-

lerinikarşılamayan,onunküre-

selyaşarkalıcılığıiçinşimdide

dargelen“demokrasi”,sınıflar

mücadelesindeneldeedilenka-

zanımlarsaldırınınhedefi.Kapi-

talinküreseldevirlerdekiakışını

güvencealtınaalmakiçin

1990´lardanbuyanadoğrudan

üretimalanlarınavedevletin

sosyalyanlarınakarşıyürütülen

hamleler,şimdideüstyapısalve

kurumsalalanlarakayıyor.De-

mokrasidenfaşizmegeçmenin

dinamiklerinebenzerbirdina-

mik,kapitaliniçindebulunduğu,

bukezküreseltehlikelerive

tehditleribertarafedebilmek

içinhareketegeçiriliyor.

AmerikaveAvrupa´nınçevre

veyarı-çevreülkelerlearasında-

kisiyasifarklardayavaşyavaş

silinmeyebaşlıyor.Batıuygarlığı

ayaktakalabilmekiçin,“impara-

torluk”unsınırlarıdışındauygu-

ladığısavaşı,içsınırlarınada

çeviriyor.Dışsavaşartıkiçsa-

vaştırveyaiçsavaşdışsavaştır

vebirbirinigereklikılar.

Çıp lak ka pi ta lizm, 
çıp lak em per ya lizm ve
çıp lak ik ti dar

İşteAvrupaimparatorlukgiri-

şimi,bukenditarihselsürecin-

de,biryandan,öncelikleTürki-

ye´yistratejikekseninealıyor,

ardındanİran´akarşıAmerikan

girişimlerininönünükesiyor,Su-

riyeveLübnan´daFransaveAl-

manyaüzerindendoğrudanini-

siyatifalıyor,öteyandanRusya

ilesıkıbirişbirliğiiçindeucu

Çiń ekadaruzananbirstratejik

karşıekseniörüyor.Ortadoğu´-

yayapılacakAmerikanmüdaha-

lelerinibundanböyleAvrupa

müdahaleleriizleyecektir.Bir

dünyaoyuncusuolabilmekiçin

dünyaoyuncusununolmazsaol-

mazıolarak,pazar,hammadde

veucuzişgücüaltyapılarınıda

elegeçirebilmek,buralardakiele

geçirmelerekarşımüdahaleler

gerekir.Bubağlamda,Avrupa,

10-20yılıbulacakdünyagücüne

hazırlanmasürecinde,20.yüz-

yılınsüpergücüolmamirasını

kullanarakkendisinibastırmaya

girişenAmerika´yabunoktada

meydanokumayaçalışıyor.

TıpkıAmerika´nındünyaim-

paratorluğugirişiminindünya

coğrafyasındakarşılaştığı

dirençlerebenzer,Avrupadabu

süreçte,şimdilikkendiiçinde

engelleretakılıpduruyor.Avrupa

anayasasıkrizi,genişlemekrizi,

yeniiktidarformunuyaratma

krizi.Amasüreçdevamediyor

vebundansonradabirdençok

kapital-kapital,kapital-emekve

kapital-dünyahalklarıçeliş-

kilerininyarattığımücadeleler-

dengeçerekkadernoktasına

ulaşacak.

Amerikanemperyalizminin

kanlıyüzünekarşı“Avrupa”em-

peryalizminin,“demokratik”

yüzüylegüldüğüsanılmaktadır.

Oysaki,ohenüz,zamanınıbek-

lemektedir.Amerika´yakarşı

Avrupa,kimilerininaldandığı

gibinedünyayabir“demok-

ratik”seçenek,nedekapitalizm

felaketinekarşıbirseçenek

getirecektir.Odafelaketin

yaratıcısıdırvedahasıfelaketin

kökleriondayatmaktadır.Her

ikisininstratejikhedefleribir,

amahedeflerinegidiştefarklı

yöntemlervetaktiklerizlemek-

tedirler,okadar.

AVRUPA İMPARATORLUK HAZRETLERİ
Modern devrimlerin, aydınlanmanın, dünyaya hükmeden Batı uygarlığının merkezi

FARUK BESKİSİZ

İ

Sı nır la rı nı me de ni yet le rin ve din le rin be şiği Me zo po tam ya’ya ka dar ge niş le ten em per yal bir em per ya liz me var mak için
çır pı nan Eu ro pa. Doğ duğu top rak la ra, Ze us ’un ka çır dığı Pho eni cia gü ze li Eu ro pa’nın va ta nı Me zo po tam ya’ya, yi ne Pat -
ri ark Av ru pa ola rak ye ni den ve ye ni den dö nü yor; XX. yüz yıl da iki sü per dev le te terk et tiği oyun ala nın da ki top rak la rı na. 

Amerika’ya kar şı Av rupa, kimilerinin al dan dığı gibi ne dün yaya bir “demok ratik” seçenek, ne de kapitalizm felaketine
kar şı bir seçenek getirecek tir. O da felaketin yaratıcısıdır ve dahası felaketin kök leri on da yat mak tadır. Her ikisinin
stratejik hedef leri bir ama hedef lerine gidiş te fark lı yön tem ve tak tik ler izlemek tedir ler, o kadar.
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BD’nin,Irakişgalinden
sonraadınısıkçaan-
mayabaşladığıSuriye,

İranveKuzeyKore’yikastede-
rektanımladığı“şerekseni”
içindekonumuvemevcutim-
kânlariçindeolasıbirmüdaha-
leyeenaçıkpozisyondabulu-
nanSuriye’yeyönelikbaskısı,
geçtiğimizgünlerdeBirleşmiş
MilletlerGüvenlikKonseyi’nden
çıkankararlailkmeyvesiniver-
di.Konseyuzunsürenpazarlık-
lardansonraRusya’nınbaskısı
sonucuABD’ninhazırladığıka-
rartasarısından“yaptırım”un-
surunun“şimdilik”ayıklanma-
sıylaŞamyönetimini“Haririsu-
ikastı”soruşturmasındaişbir-
liğiyapmasıkonusundauyardı.

Ha ri ri su ikas tı 
den ge le ri değiş tir di

Lübnan’ıneskibaşbakanıRe-
fikHariri’ninöldürülmesi,böl-
gededengelerinbirandadeğiş-
mesisonucunugetirenveABD
karşıtlarıiçindehenüzayrıntı-
larıtamortayaçıkmamışbirgi-
zemolarakortadaduruyor.Su-
riye’yeLübnan’dakiaskerivesi-
yasivarlığınısonaerdirmesiko-
nusundakibaskılarınfitilini
ateşleyenbombalısuikastın,
herşeydenönce“kiminişine

yaradığı”sorusunaalınancevap
kapsamındadeğerlendirilmesi,
Ortadoğu’daoynanansatrançta
hamlelerindahaiyiokunabilme-
siaçısındanhayatiönemde.
Çünkühernekadar‘uluslar
arasıkamuoyu’dediğimiztiyat-
rosahnesindesuçluçoktan
Şamyönetimiilanedilirken,her
nasılsaortayaçıkanbütünso-
nuçlarABDveİsrail’inelini
güçlendirecekbirnitelikarz
ediyor.

Buolay,Suriye’yiLübnan’
dançekilmeyezorlamasınınya-
nısıraHizbullah,İslamiCihad
gibiİslamiörgütlenmelerin
merkezisayılanveliderkadro-
larınıbarındıranbuülkeyiartık
İsrail’inmüdahalelerineçokda-
haaçıkbirhalegetirirken,ABD
açısındandaIrak’tansonraki
enyakınhedefolaraktanımla-
nanŞam’ınelinizayıflatma,
olasıbirmüdahaleiçindestek
sağlamanoktasındabulunmaz
birfırsatyaratmıştır.

DiğeryandanbaştaABDmer-
kezlilerolmaküzereuluslarara-
sışirketleriçinyeniistikrarböl-
geleri,dolayısıyladapazarlar
yaratmakgibiönemlibirmisyo-
nubulunanBüyükOrtadoğu
Projesi(BOP)için,birzamanlar
Ortadoğu’nunParisiolarakad-
landırılanLübnanvebaşkenti

Beyrut’untekrarküreselpazara

eklemlendirilmesiönemlibirki-

lometretaşısayılabilir.Bunok-

tadaLübnan’ıSuriye’ninnüfuz

alanındançıkararakABDveİs-

rail’inuydusuhalinegetirensu-

ikastın,birçokçevrededilegeti-

rildiğigibibizzatCIAveMOS-

SADeliylegerçekleştirildiğiihti-

malidoğalolarakağırlıkkazan-

maktadır.

Su ri ye için teh li ke çan la rı

Pekiaskerlerinikendisınırla-

rınaçekmesininardından,BM

kararınıda“işbirliğinehazırol-

duğu”açıklamasıylakarşılayan

Suriye’yişimdinebekliyor?Af-

ganistanveIrak’ınardından

BOP’unkapsamaalanındaka-

lanİranveSuriyeiçinde“tehli-

keçanlarınınçaldığı”artıkher-

kestarafındankabulediliyor.

Bölgedekipetrolkaynaklarının

tartışılmazhâkimiolmayıve

pazarüstünlüğüisteyenBush

yönetiminin(kibenzerzeminde

başkabirmücadeleyiHazar

petrolleriüzerinde,dolayısıyla

KafkaslarveOrtaAsya’dada

yürütmektedir)enazındankısa

vadede“askerioperasyon”se-

çeneğinebaşvurmaihtimaliise

zayıfgözüküyor.

ABD’ninyayılmacıpolitikala-

rınınhemiçerdehemdedışarı-
dayarattığıtepkiveIrak’taki
direniş,enazındanbutepkiler
makulbirseviyeyeçekileneka-
darGürcistan,UkraynaveKır-
gızistan’dabaşarıylauygulanan
“Batıyanlısımuhalifunsurları
kaşıyarak”kadifedevrimlerin
önünüaçmaihtimalininsonuna
kadarzorlanacağınıgösteriyor.

ABD-Fran sa iş bir liği

İraniçinçokgeçerliolma-
maklabirlikte‘mevcutyönetimi
istenilençizgiye’getirmekdeşu
andakiönceliklerarasındasayı-
lıyor.Bunoktada,Irakharekâtı-
nakarşıçıkanFransa’nınbu
kezBushyönetimininyanında
yeralarakdestekvermesi,Su-
riye’niniçdinamiklerininolduk-
çahareketliolması(Şii-Sünni
gerilimi,Kürthareketi)gibiun-
surlar,ABDiçinönemlibir
avantajsayılırken,Bushyöneti-
miyleişbirliğineçokdasoğuk
bakmayanDevletBaşkanıBe-
şarEsadvekontroletmekte
güçlükçektiğiyönetimdekiABD
karşıtlarıileABDtarafındance-
saretlendirilenmuhaliflerara-
sındaönümüzdekidönemdeya-
şanacakgüçsavaşısonucunda
oluşacakdengeler,bölgedeki
gelişmeleredebüyükoranda
yönverecek.

BUSH YÖNETİMİ SURİYE’DE 
“KADİFE DEVRİM”İ ZORLUYOR

AHAKAN DENİZ

Irak harekâtına karşı
çıkan Fransa’nın bu kez

Bush yönetiminin
yanında yer alarak

destek vermesi,
Suriye’nin iç 

dinamiklerinin
oldukça hareketli

olması (Şii-Sünni gerili-
mi, Kürt hareketi) gibi

unsurlar, ABD için
önemli bir avantaj

sayılırken, Bush
yönetimiyle işbirliğine

çok da soğuk
bakmayan Devlet

Başkanı Beşar Esad ve
kontrol etmekte güçlük

çektiği yönetimdeki
ABD karşıtları ile ABD

tarafından
cesaretlendirilen

muhalifler arasında
önümüzdeki dönemde
yaşanacak güç savaşı

sonucunda oluşacak
dengeler, bölgedeki

gelişmelere de büyük
oranda yön verecek.

Af ga nis tan ve Irak’ın ar dın dan
BOP’un kap sa ma ala nın da ka lan

İran ve Su ri ye için de “teh li ke çan la -
rı nın çal dığı” gö rü lü yor. Pet rol kay -

nak la rı nın tar tı şıl maz hâ ki mi ol ma yı
ve pa zar üs tün lüğü is te yen Bush yö -

ne ti mi nin en azın dan kı sa va de de
“as ke ri ope ras yon” seçeneğine baş -

vur ma ih timali zayıf gözüküyor.
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oğudakikomşumuzİran,
cumhurbaşkanının“İsra-
ilharitadansilinmelidir”

sözüylebirkezdahadünyapoli-
tikasınıngündemininönsıraları-
nayükseldi.İranCumhurbaşkanı
MahmutAhmedinejad,Tah-
ran’dadüzenlenen“Siyonizmin
OlmadığıBirDünya”başlıklı
konferansta,İsrail’inortadan
kalkmasınınFilistinveİslamâle-
minindekurtuluşuanlamınage-
leceğinisavunmuş,“İsrail’inku-
rulması,dünyayızulümaltında
tutanlarınİslamâleminekarşı
birhamlesidir”demişti.

İsrailsertbirtepkigösterdive
İran’ınBirleşmişMilletler’dençı-
karılmasınıistedi.ABDveABli-
derleriİran’ıkınayankeskin
açıklamalaryaptılar.BMGüven-
likKonseyideİran’ıkınayanbir
kararçıkardı.

AslındaAhmedinejad’ındile
getirdiğigörüşler,İran’ınuzun
zamandanberisavunduğuresmi
görüşleriydi.İranİslamCumhu-
riyetihiçbirzamanİsrail’itanı-
mamıştı.Belkisadece,bugörüş-
lersonyıllardabukadaryüksek
mevkilerdenvebukadaraçıkbi-
çimdedilegetirilmemişti.

İsrail’inyanısıraABDve
AB’ninserttepkigöstermesinin
altında,İran’ıngenelolarakkö-

şeyesıkıştırılmasıveözelolarak
İran’ınnükleerçalışmalarının
engellenmesiyönündebirbaskı
oluşturulmasıniyetiyatıyor.

İran za man 
ka zan mak istiyor

İranuzunzamandırnükleer
alandaçalışmalaryürütüyorve
uranyumzenginleştirmeçabası
içindebulunuyor.İran’ınbuça-
balarıUluslararasıAtomEnerji-
siKurumu(UAEK)tarafından
denetleniyor.NükleerSilahların
YayılmasınınÖnlenmesiAntlaş-
ması'nıimzalayanülkelerinnük-
leerçalışmalarınıdenetleme
yetkisinesahipbukurumile
İranarasındaanlaşmazlıklar
bulunuyor.

UAEK,İran’ıdenetlemelerde
yeterinceişbirliğigöstermemek-
levenükleerçalışmalarının
amacınınsilahyapımıolmadığı
yönündekesinbirsözverme-
meklesuçluyor.Buanlaşmazlık-
larsonucundaAğustosayında
İranveUAEKarasındakigörüş-
melerkesildiveİranuranyum
dönüştürmeçalışmalarınayeni-
denbaşladığınıaçıkladı.UAEK
isesorunuBMGüvenlikKonse-
yi’negötürebileceğinisöyledi.
Buaradaİran’ıOrtadoğupoliti-
kasınınönündekienbüyükengel

olarakgörenABD,buülkeyi
uluslararasıanlaşmalaraaykırı
olarak,gizlibirprogramlanük-
leersilahgeliştirmeyeçalışmak-
lasuçluyor.

Öteyandanortayaçıkanbu
nükleerkrizdeüçbüyükABülke-
si(İngiltere,Fransa,Almanya)
arabulucurolünesoyundu.Buda
sorunuçözmeyinceRusyaişeka-
rıştıve-resmenaçıklanmamakla
birlikte-biraraçözümolarak,
hemnükleerenerjisantrallerinde
hemdenükleerbombayapımın-
dakullanılanzenginleştirilmiş
uranyumueldeetmeçalışmaları-
nınRusyatopraklarındagerçek-
leştirilmesiniönerdi.İran’ınbu
öneriyikabulettiğinedairbir
işaretgörünmüyor.İranileUAEK
arasındakianlaşmazlığailişkin
songelişme,İran’ınABüçlüsüyle
konuyugörüşmeçağrısındabu-
lunmasıveüçlününbunukabul
etmesi.GörüşmelerAralıkayın-
dayapılacak.

Nihai çözüm 
tüm silahları yok etmek

Yukarıdaözetlediğimiz,aslın-
daçokdahakarmaşıkdiploma-
tikmanevralarlayürütülensüre-
cinarkasındakidahabasitger-
çeklerebakalım:

Öylegörünüyorki,İranger-

çektendenükleerenerjieldeet-
mekgörünümüaltındanükleer
silahgeliştirmeyeçalışıyor.Bunu
dakâhuzlaşmalaryaparak,kâh
restçekerek,karmaşıkdiploma-
tikvepolitikyöntemleruygula-
yıpzamankazanarakgerçekleş-
tirmekistiyor.

Kuşkusuztümsilahlarinsan-
lığınrefahvemutluluğundança-
lınaraküretiliyorveinsanlıkiçin
felaketleryaratıyor.Nükleer
bombalariseşimdiyekadarüre-
tilmişsilahlarınenkorkuncu.
Kaldıki“barışçıl”amaçlarlave
enerjiüretmekiçinkullanılan
nükleerteknoloji,Çernobil’de
görüldüğügibi,insanlıkvedoğa
içinağırbirtehditoluşturuyor.
Elbettenihaiçözüm,bukorkunç
silahlarıonlarıyaratansınıf-
lı/patriyarkaldüzenlebirlikte
yoketmektir.

Amabizyenidengüncelger-
çekliğedönelim:Aslındaortada
büyükbirikiyüzlülükvar.Başta
ABDolmaküzereogünekadar
nükleersilahüretmişülkeler
NükleerSilahlarınYayılmasının
ÖnlenmesiAntlaşması’yladiğer
ülkelerinaynısilahlarıüretmesi-
niengellemeyeçalışıyor.Sonyıl-
lardaPakistankendibaşınanük-
leerbombaüreterekbuantlaş-
mayıdelmişti.İsrail’indenükle-

ersilahlarasahipolduğubilini-
yor.ABD,Pakistan’ıbukonuda
eleştirsede,Afganistanoperas-
yonundakidesteğininhatırına
konuyuunutmuşgörünüyor.İs-
rail’inciddibiçimdeeleştirilmesi
veyaptırımuygulanmasıiseel-
betteaklabilegetirilemez!

Dünyayıdefalarcakezyokede-
bilecekbüyüklüktenükleersilah
gücünüelindebulunduran,Hiro-
şima/Nagazakikatliamlarının
suçlusuolan,egemenliğinebo-
yuneğmeyenülkelerekarşı“tak-
tik”nükleersilahlarkullanma
tehdidisavuranABD’ninduru-
mununmeşruluğutartışılamaz!
(Zatenbunaitirazedebilecekbü-
yükdevletlerdenükleersilahlara
sahip.)AmaKuzeyKoreveya
İrannükleersilahgeliştirmeye
kalkarsahertürlüyöntemlebu
ülkelercezalandırılmalıdır!İşte
İran’akarşıyürütülenkampanya
buoyununbirparçasıdır.

“Biz de siz den şüp he li yiz”

BaştaABDolmaküzereBatılı
kapitalistülkelerinİran’ınnükle-
erfaaliyetindenkaygıduydukla-
rınıbelirtenAhmedinejadşöyle
diyor:“Bizdesizinfaaliyet-
lerinizdenşüpheliyizvesizin
nükleerfaaliyetlerinizininsanlık
dışıolduğunainanıyoruz.”

Nükleer kriz:

MAKSAT İRAN’I SIKIŞTIRMAK

İ. HALİT ELÇİ

D

Dün ya yı de fa lar ca kez yok ede bi le cek nük le er si lah gü cü nü elin de bu lun du ran, Hi ro şi ma/Na ga za ki katliamının suç lu su
olan, ege men liği ne bo yun eğ me yen le re kar şı “tak tik” nük le er si lah lar kul lan ma teh di di sa vu ran ABD’nin du ru mu nun meş -
ru luğu tar tı şı la maz! Ama Ku zey Ko re ve ya İran nük le er si lah ge liş tir me ye kal kar sa her tür lü yön tem le ce za lan dı rıl ma lı dır!
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şgalyönetimialtında“normal-

leşme”yisağlamanınönemlibir

adımınıoluşturduğusöylenen

yeniIrakAnayasası,15Ekim’deyapı-

lanoylamaylakılpayıyladaolsakabul

edildi.AncakIraksiyasetindeheralan-

dakibelirsizlikdevamediyor.

Herşeydenöncekabuledilenanaya-

sanıniçeriğibelirsiz.Anayasabuoyla-

maylasonhalinialmışdeğil.15Aralık’

tayapılacakseçimleoluşacakmeclis,

anayasaüzerindedeğişiklikleryapacak

ve2006Mayısındasonhalinialacak.

Anayasaoylamasınınkurallarıbile

sondakikayakadarbelirsizdi.Buku-

rallaroylamayabirkaçhaftakalaSün-

nilerinreddetmesinizorlaştıracakbi-

çimdedeğiştirilmiş,gelentepkilerüze-

rine(kısmendeSünnilerlekısmibir

uzlaşmasağlanmasıyla)değişiklikler

gerialınmıştı.

Anayasaoylamasınınsonuçlarıancak

oylamadan10günsonraaçıklanabildi.

SeçimKomisyonu,referandumakatılı-

mınyüzde63olduğunuveanayasanın

18eyaletin16’sındaortalamayüzde78

çoğunluklakabuledildiğiniaçıkladı.

KürtveŞiinüfusunağırlıklıolduğu

eyaletlerdebeklendiğigibianayasaoy-

lamasınabüyükbirkatılımolduvebü-

yükçoğunluk“evet”dedi.Amaanaya-

sanıngeleceğiSünninüfusunçoğunluk-

taolduğu3eyaletintakınacağıtavra

bağlıydı.Çünkü18eyaletin3’ündere-

ferandumakatılanlarınyüzde60’ının

“hayır”oyukullanması,anayasanın

reddedilmesianlamınagelecekti.Bu

nedenleoylamanınsongününekadar

SünniArapnüfusunsiyasitemsilcile-

riylepazarlıklardevametti.Nihayetbu

çabalarkısmensonuçverdiveSünni

ArapIrakİslamPartisisongünlereka-

darsürdürdüğüboykottavrındanvaz-

geçti.

Sünnileri “normalleşme” 
sürecine katmak zor

Ancakbuyetmiyordu.Aynızamanda

Sünnieyaletlerdeki“hayır”oylarının

üçündebirdenyüzde60’ıgeçmemesi

gerekiyordu.SeçimKomisyonu’nun

açıklamasınagöre,Sünninüfusunağır-

lıklıolduğuAnbarveSelahaddineya-

letlerinde“hayır”oylarınınoranıyüzde

97veyüzde82çıkmıştı.GeriyeNinova

eyaletikalıyordu.Bueyaletde“hayır”

dediama“hayır”oylarınınoranıyüzde

56’dakaldığıiçinoylamayasunulan

anayasakabuledilmişsayıldı.Referan-

dumsonuçlarınınbukadargeçaçıklan-

masıveNinova’dakılpayıfarklayüzde

60oranınıngerisinedüşülmüşolması,

haklıolarakoylamasonuçlarınındoğ-

ruluğunadairşüpheuyandırıyor.

Şimdisırada15Aralık’tayapılacak

olanparlamentoseçimlerivar.Sünni

Arapnüfus,yeniseçilecekmecliste

anayasanınonlarındaçıkarlarınıgöze-

tecekşekildedeğiştirilebileceğiilerisü-

rülerekiknaedilmeyeçalışılıyor.Ancak

Irak’tayenişekillenensiyasiyapınınis-

keletiŞii-Kürtittifakıtarafındanoluştu-

rulduvebununköklübiçimdedeğiştiril-

mesimümküngörünmüyor.Kuşkusuz

Sünninüfusiçindeufaktefeködünler

karşılığındayenioluşturulansisteme

katılabilecekkesimlerçıkabilir.Ancak

Sünnilerintemelitirazlarınınkabuledil-

mesi,yanibirincisi,federatifyapıdan

vazgeçilmesi;ikincisi,Sünnieyaletlere

petrolgelirlerindenönemlibirpayınak-

tarılmasıimkânsızgörünüyor.Şii-Kürt

ittifakı,federatifyapıyıvebölgelerinde-

kipetrolkaynaklarındansonunakadar

yararlanmayıyaşamsalönemdegörü-

yor.BunedenledeağırlıklıolarakSünni

Araplaradayanandirenişhareketihiç

hızkesmedendevamediyor;işgalci

kuvvetlereveişbirlikçilerinekarşısaldı-

rıeylemleriaynışiddetlesürüyor.

Irak’ta öl dü rü len ABD 
as ker le ri nin sa yı sı 2000’i geç ti

Iraksavaşınınbaşındanbuyanaölen

Amerikanaskerlerininsayısı2000’iaş-

tı.Bupsikolojiksınırınaşılması,ABD

Kongresi’ndeanmatörenleriyle,savaş

karşıtlarıtarafındaniseprotestogöste-

rileriylekarşılandı.

AnmatörenlerindeABDBaşkanıG.

W.Bush,Amerikanhalkını,kendilerini

dahafazlacankaybıverilebileceğifik-

rinehazırlamayaçağırdıveAmerikan

askerlerinden“özgürlüğüyaymaya

azimledevametmeleri”niistedi.Ancak

Bush’unitibarı,gerekuzayanvebüyük

cankayıplarınayolaçansavaşnede-

niylegerekseyakınkadrosundançeşitli

kişilerinkarıştığıyasadışıişlernede-

niyleciddibiçimdedüşüyor.Bunakar-

şılıksavaşkarşıtlarıgiderekgüçleniyor.

ÜlkenindörtbiryanındaABD’ninIrak’

tançekilmesinitalepedengösteriler

yapılıyor.BunaparalelolarakAmerikan

Ordusuartıkyeniaskerbulmaktazor-

lanıyor.

İş gal son ra sın da ölen Irak lı 
si vil  sa yı sı 30 bi ne yak laş tı

Irak’taölenAmerikanaskerlerinin

sayısı2000’igeçerken,savaşınbaşla-

masındanbuyanaölenIraklısivillerin

sayısıise27-30binolarakhesaplandı.

İngilteremerkezli,akademisyenlerinve

barışeylemcilerininoluşturduğu“Irak

ÖlüSayımı”adlıaraştırmagrubunun

verdiğisayılaragöre,yalnızcabuyılın

başındanberi7400sivil,savaşnede-

niylehayatınıkaybetti.

IRAK ANAYASASI SÜNNİLERE 
RAĞMEN KABUL EDİLDİ

Sünnilerin temel 
itirazlarının kabul 

edilmesi, yani birincisi,
federatif yapıdan

vazgeçilmesi; ikincisi,
Sünni eyaletlere petrol

gelirlerinden önemli bir
payın aktarılması imkânsız
görünüyor. Şii-Kürt ittifakı

federatif yapıyı ve 
bölgelerindeki petrol 

kaynaklarından sonuna
kadar yararlanmayı

yaşamsal önemde görüyor.
Bu nedenle de ağırlıklı
olarak Sünni Araplara

dayanan direniş hareketi
hiç hız kesmeden devam

ediyor; işgalci kuvvetlere
ve işbirlikçilerine karşı

saldırı eylemleri de aynı 
şiddetle sürüyor.

İ. HALİT ELÇİ

İ
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30bineyakınsivilcankaybınınyüz-

de37’sinindoğrudanişgalci-işbirlikçi

koalisyongüçlerininsaldırılarınınso-

nucuolduğu,yüzde36’sınınisesavaş

sonrasıbüyükoranlaravaranadisuç-

lardankaynaklandığıaçıklandı(adi

suçlardanölümler,savaşöncesidöne-

minoranıçıkarılarakhesaplanıyor).

Sad dam yar gı lan ma ya baş la ndı

Irak’ındevriklideriSaddamHüseyin

işgalcilerinyönetimialtında,burjuva

hukukununenbasitkurallarınabile

aykırıbiçimdeoluşturulanbirmahke-

metarafındanyargılanmayabaşlandı.

Bumahkemede,sözgelimi,başyargıç

vebaşsavcıdışındadiğer4yargıcınve

savcılarınkimliğigizlitutuluyor.Halkın

mahkemeyiizlemesineizinverilmiyor.

Mahkemeheyetikararverirken“kanıt-

larınşüpheyeyervermeyeceknitelikte

olması”şartıgerekmiyor,yargıçların

kanaatiyeterlioluyor(bu,Baasyöneti-

mineaitbirkural;ancakişgalcigüçler,

kendiülkelerindehukukaaykırıolan

bukuralıdeğiştirmegirişimindebu-

lunmadı).SaddamHüseyinbuyargıla-

malarsonucundaidamedilebilecek.

SaddamHüseyin,duruşmayaçıkarıl-

dığındabumahkemeyimeşrugör-

mediğinivetanımadığını,kendisinin

hâlâIrakdevletbaşkanıolduğunusöy-

ledivebaşyargıcınsorularınıyanıt-

lamadı.

ÖteyandanSaddam’ıvebirlikteyar-

gılandığıkişilerisavunanavukatlardan

ikisiyargılamanınbaşlamasındanson-

raöldürüldü.

KuşkusuzSaddamHüseyinkanlıbir

diktatör,birkatil.Saddam’ınelindeon

binlercemuhalifin,Kürt’ün,Şii’nin,

komünistin,demokratınkanıvar.Bu

suçlarındandolayıyargılanmasıve

cezalandırılmasıgerekir.Ancakemper-

yalistişgalcilerinkendiülkelerindeuy-

guladıklarıenbasithukukkurallarını

dahiişletmeyigerekligörmemeleri,en

basitinsanhaklarınıihlaletmeleri

(Saddam’ınyakalandığısıradabirdişçi

koltuğundakiaşağılayıcıtarzdaçekil-

mişgörüntülerinihatırlayın),onların

adaletaramakgibibirniyetlerininol-

madığını,ikiyüzlülüklerinibirkezdaha

ortayakoyuyor.

raksiyasetindebelirsizlikler

sürerken,Irak’ınKürdistan

bölgesiihtiyatlıamaistikrarlı

biçimdebağımsızlığadoğruyürüyor.

Busüreçsonderecekarmaşıkveçe-

lişkilibirtarzdaişliyor.IrakKürdista-

nıhalkı,Kürtlerinyüzlerceyıllıkbir

rüyasınıgerçekleştiriyor:Bayrağı,

meclisi,üniversitesi,diğerdevletku-

rumlarıolanbirKürdistanadımadım

şekilleniyor.Yalnızcaşekillenmekle

kalmıyor,uluslararasıbirmeşruiyet

kazanıyor.

Dünyanınbubüyüklüğevesiyasi

iradeyesahipolupdadevletibulun-

mayantekulusuolanKürtleraçısın-

danbudurum,“kendikaderinitayin

hakkı”nıngerçekleşmesivekatliam,

sürgünileasimilasyondankurtuluş

olarakgörülüyor.Öteyandanbufiili

devletAmerikanemperyalistlerininve

müttefiklerinindoğrudanveaçıkdes-

teğiylegerçekleşiyorveOrtadoğu’da

İsrail’lebirlikteABD’ninplanlarının

uygulanmasındabirdesteküssüişlevi

görüyor.Adımadımyaklaşılan

“bağımsızlık”bukeskinçelişkiyiba-

rındırıyor.Hayatherzamanolduğugi-

bi,sürekligerçekliğikategorileştirme-

yeçabalayanaklınvesafilkelerin

değil,kendiçelişkili,karmaşık,“ça-

murlu”yolundanilerliyor.

“Başkan” Mesut Barzani

MesutBarzani’nin“KürdistanBaş-

kanı”sıfatıylayaptığıABDgezisive

Bushtarafındankabulü,ardındanger-

çekleşenAvrupagezisi,yalnızcabu-

günküIrakiçindeGüneyliKürtlerin

oynadığıişbirlikçirolünödüllendiril-

mesideğil,aynızamandabağımsız

birKürdistan’ınzeminininhazırlan-

masıanlamınageliyordu.

Bush’un,resmiolaraksadecebir

özerkbölgeninlideriolanBarzani’yi

kendiofisinde,sıcakbiçimdeveövgü-

lerleağırlayıpona“Başkan”olarakhi-

tapetmesimanidardı.(Türkiyebuhi-

tabasadece“diplomatik”birtepki

gösterdi.YalnızcaABD’yikızdırma-

makiçindeğil,aynızamandaartık-

özerkbölgeolarak-Kürdistangerçek-

liğinibirolguolarakkabulettiğiiçin.)

BarzaniAvrupa’dadaBritanyaBaş-

bakanıTonyBlair,İtalyaBaşbakanı

SilvioBerlusconivePapaII.Benedic-

tustarafından,yinebirdevletbaşkanı

gibikabuledildi.

KürdistanbölgesininIrakiçindeki

siyasistatüsüneilişkinbirbaşka

önemligelişme,ArapBirliğiGenel

SekreteriAmrMusa’nınbölgeyiziya-

retedipKürdistanParlamentosu’nda

konuşmayapmasıydı.BubirArap

yetkilininIrakKürdistanı’nayaptığıilk

ziyaretti.Konuşmasındaverdiğime-

sajlardaönemliydi:"Özgür,bağımsız,

birleşmişveyafederalbirIrak,bölge-

ninsiyasîgelişimiyönündebüyükbir

adımolacaktır.BuradaKürdistanPar-

lamentosu'naseslenirkenşununaltını

daçizmekisterim;IrakKürdistan'ı

sadeceIrak'ındeğiltümArapdünyası

veOrtadoğu'nunönemlibirparçası-

dır."AmrMusapolitikbirdille,tüm

Araplarıtemsiledenkonumuyla“bir

özerkbölgeolarak”IrakKürdista-

nı’nınmeşruiyetinitanıdıklarınıama

bubölgeninArapcoğrafyasınaaitol-

duğuvurgusuylaolasıbirbağımsızlığa

kesinolarakkarşıçıkacaklarınıifade

etti.

Arap-Kürt gerilimi

MesutBarzaniiseAmrMusa’nınbu

sözlerinekarşı,“KürdistanArapdün-

yasınınbirparçasıdeğildir”dedi.

BağımsızlığınKürdistanhalkınındoğal

birhakkıveistemiolduğunuama

BağımsızKürdistandevletininkurulup

kurulmamasınınIrakAnayasası’nın

içeriğininuygulanmasına,ulusal,böl-

geselveuluslararasıkoşullarabağlı

olduğunusöyledi.

Irak’takisongelişmeler,bölgedesu-

larındahadaısınacağını,yakında

Arap-KürtçatışmasınınSünni-Şii

çatışmasınınönünegeçebileceğini

gösteriyor.

I

“BAĞIMSIZ” KÜRDİSTAN’A DOĞRU
Mesut Barzani “Kürdistan Arap dünyasının bir parçası değildir” dedi. Bağımsızlığın Kürdistan halkının doğal bir
hakkı ve istemi olduğunu ama Bağımsız Kürdistan devletinin kurulup kurulmamasının Irak Anayasası’nın içeriğinin
uygulanmasına, ulusal, bölgesel ve uluslararası koşullara bağlı olduğunu söyledi. Son ge liş me ler, böl ge de su la rın
da ha da ısı na cağı nı, ya kın da Arap-Kürt ça tış masının Sün ni-Şii çatış masının önüne geçebileceğini gös teriyor.

İ. HALİT ELÇİ

ÖZGÜRLÜKTOPLUMSAL
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zellikleİstanbul’da

sonaylarda“kentsel

dönüşüm”adıaltın-

dakonutalanındaönemli

değişimleryaşanıyor.Güzelte-

peyıkımlarıvebunakarşıey-

lemlerhâlâakıllarda…Keza

PendikAydos,Beykoz,Sarı-

yer,Kurtköydirenişleri…

Biryandanyıkımlardevam

ederkendiğeryandandatop-

lukonutinşaatlarıhızlayük-

seliyor.Boşdevletarazileri

ucuzmaliyetlerlebuinşaat

firmalarınatahsisediliyor.Bu

evlermortgagesistemiyle-

yaniuzunyıllarayayılanban-

kakredileriyle,kişinindilediği

evikiraödergibisatınalma-

sı,amataksitlerbitenekadar

evinbankanınipoteğialtında

olmasıanlamınagelenipo-

teklikonutkredileriyle-satıla-

rakhalkımızınkonutihtiyacı

karşılanacak,gecekonduso-

rununaçözümbulunacak!

Önceliklemortgagesiste-

mininkendisibilebirsöylem

halinedönüşmüşolan“gece-

kondudayaşayaninsanların

evsahibiolabilmesinin”bir

demagojininötesinegeçeme-

yeceğininaçıkbirifadesigibi.

Düzenlibirişimkanıbiryana

boğaztokluğunayaşammü-

cadelesiverenbuinsanlar

kentlerindışınaatılmışol-

duğugibibusistemindedışı-

naatılmışdurumdalar.Dola-

yısıyladabuprojeninhitap

ettiğikesim,ortagelirliyani

düzenliişolanağınasahip

olaninsanlar.

Ge le ceği miz ipo tek al tın da

İpoteklikonutkredisisiste-

mi,kredikartlarınabenzer

şekildeikilibirişlevedesa-

hip.Biryandaneldeedilecek

faizkazançlarıbankalariçin

kâranlamınagelirkenaynı

zamandaemeğindenetimini

sağlamanınmekanizmalarını

dayaratıyor.

İnsanlar20yılgibiuzunza-

mansürelerindeipoteklievini

bankayakaptırmamakvebir

evsahibiolabilmekiçinher

türlükoşullardagerçekleşe-

cekbirçalışmazorunluluğu-

nudakabuletmişoluyor.

Sosyalhaklarınvekazanımla-

rınbirerbirerortadankaldı-

rıldığı,ücretlerinbastırıldığı

günümüzdeemeğindirenç

noktalarındanbiridahakırıl-

mışoluyor.Öteyandanpatri-

yarkalyapılarlazatençok

güçlüolanailekurumu,bir

kezdahasermayenineliyle

güçlendirilmişoluyor.

Sa adet zin ci ri na sıl iş li yor?

Mortgagesistemi,yasaldü-

zenlemelergerçekleştirilme-

diğindenveaslolarakdafaiz

oranlarındaistenilendüzey

yakalanmadığındanhenüzuy-

gulamayakonulmadı.Bununla

birlikte,bankalaruzunvadeli

konutkredileriverereksüreci

başlatmışdurumdalar.

Mortgagesistemişöyleçalı-

şıyor:Mortgageyaniipotekli

konutkredisi,aynızamanda

Hazinebonolarındaolduğugi-

biikincilpiyasalardaeldeğiş-

tirebilenmenkulkıymetolarak

finansalenstrümanniteliğita-

şıyor.Banka,çeşitlikaynaklar-

daneldeettiği(mevduat,sen-

dikasyonkredilerivb)tasar-

ruflarıveuygunfiyatlaelde

ettiğikredilerikonutsahibiol-

makisteyenlerekrediolarak

veriyor.Bununyanısıraban-

ka,pazarlama,ekspertiz,si-

gortagibihizmetleridesağlı-

yor.Kreditalepedenlerden

isebelirlibirmiktarpeşinat

ödemesivehayatsigortası

yaptırmasızorunlututuluyor.

Banka,müşterilerinever-

diğikonutkredilerinekarşılık

aldığıipoteklerisermayepi-

yasalarındaişlemgörebilecek

tahvillerhalinegetirerek

menkulleştiriyor.Butahvilleri

isekurulmasıplanlananMer-

keziİpotekKuruluşugibiku-

ruluşlara(AlmanPfandbrief

sistemi)üzerinebirmiktar

kârmarjıylasatıyor.

Banka,böylecevermişol-

duğukredilerinvadesinindol-

masınıbeklemedenyeniden

birnakitesahipolmuşoluyor.

Merkeziipotekkuruluşuise

ellerindebirikenportföyleri

sosyalgüvenlikkuruluşları

(Oyakgibi),emeklilikfonları

gibiuzunvadelifonlarayatı-

rımyapabilecekkuruluşlara

satıyor.Butipkuruluşların,

aktiflerindebulundurdukları

nakitleridahadüşükfaizlerle

DİBS(devletiçborçlanmase-

netleri)gibiyöntemlerle

değerlendirdiğidüşünülürse,

fonlarbukuruluşlariçinde

kârlıbirhaledönüşüyor.

Ancakbusisteminişleyebil-

mesiiçinreelfaizlerinazal-

masıgerekiyor.Türkiyegibi

krizlerlesarsılanülkelerdebu

anlamdabirgüvenceninol-

masımümküngörünmezken

insanınaklınaşusorularda

isteristemezgeliyor:

Düşükenflasyonhesapla-

malarıvefaizlerindüşürül-

mesiylesermayekesimineye-

niolanaklaryaratılmasının

ortamımıhazırlanıyor?

Sosyalsigortalarsistemin-

degerçekleştirilen/gerçekleş-

tirilmeyeçalışılandüzenleme-

lerilemortgagesisteminin

bağlantısıne?Yenikaynakak-

tarmaolanaklarımıyaratılı-

yor?

Za rar top lum sal laş tı rı lı yor

Sistemişlemezseoluşacak

zarar,geçenyıllardayaşanan

bankaiflaslarındaolduğugibi

zararıntoplumsallaştırılması

yöntemiileyanikamuyadev-

riylekarşılanıyor.Yasadatüm

ikincipiyasaişlemlerinekonu

olanmenkulkıymetlerindev-

letgarantisialtınaalınması

nedeniyle,meydanagelecek

tümhacizişlemlerinde,ipo-

tekkâğıdısahipleriparayı,

devletiseboşbinayıgeriala-

cak.Budurumda,ipotek

kâğıdısahibiolanfinansşir-

ketininalacaklarıdevletbüt-

çesindenkarşılanacak.Buda

yineişçiveemekçilerevergi

olarakgeridönecek.

Mort ga ge ser ma ye için 

Nitekimbusistemdenban-

kalarınveinşaatsektöründe

faaliyetgösterensermaye

gruplarınınkarlıçıkacağıaçık.

kâredecekbirdiğersektörde

sigortakuruluşları.Bankakre-

dilerinikullanabilmek,zorunlu

hayatsigortasınabağlanmış

olduğuiçinbusektördesis-

temdenyararsağlayarakbiri-

kimleriniartıracak.

Yaniüçlüsacayağıoluştu-

rulmuşdurumda.Biryanda

devlet,biryandabankalar,

diğertaraftaiseinşaatvesi-

gortaşirketleri.Birkonutsa-

hibiolabilmehayaliylehalkın

elindebirikendeğerlerbanka-

larınelindetoplanırken,inşa-

atvesigortacılıkyapanser-

mayegruplarınayeniyatırım

vebirikimolanaklarıyaratıl-

mışoluyor.Tümbunlar

düzenleyicidevleteliylesağ-

lanıyor.

BİR YANDA YIKIMLAR BİR YANDA
MORTGAGE’LE KONUTLAR

NURAY ERGÜNEŞ

Bualandaenciddiadımları

OYAKgrubuattı.

Grubuniştiraklerinden

OYAKKonut,mortgagefi-

nansmanıkonusundadünya-

nınbirnumaralışirketiolan

veABD'dekikonutfinansma-

nınınyüzde54'ünüsağlayan

FannieMaeadlıkuruluşlaiş-

birliğianlaşmasıimzaladı.

OYAKİstanbul-İkitelli’de

başlatılacakolanonbinko-

nutlukprojenintamamını

mortgageyöntemiylesatmayı

planlıyor.YineOyakGru-

bu’nunyanısıraAlarkoHol-

ding,MesaMesken,Garanti

Bankasıdabukonudaatağa

geçmişdurumda.

AlarkoHolding,Büyükçek-

meceveRiva’da,MesaMes-

kenyineBüyükçekmece’de

başlatacaklarıprojelerinfi-

nansmanınımortgageyönte-

miylesağlamayıdüşünüyor.

ÖteyandanGarantiBanka-

sı,birAmerikanBankasıolan

NationalCity’den10yılvade-

li15milyondolarlıkkredi

aldı.

Oyak mortgage de uyum sağladı

Mortgage sisteminden kimler kârlı çıkacak?

İpotekli konut kredisi
sistemi kredi kartlarına
benzer şekilde ikili bir

işleve de sahip. Bir yan-
dan elde edilecek faiz

kazançları bankalar için
kar anlamına gelirken
aynı zamanda emeğin

denetimini sağlamanın
mekanizmalarını da

yaratıyor. İnsanlar 20 yıl
gibi uzun zaman

sürelerinde ipotekli
evini bankaya

kaptırmamak ve bir ev
sahibi olabilmek için

–her türlü koşullarda-
gerçekleşecek bir

çalışma zorunluluğunu
da kabul etmiş oluyor.

Sosyal hakların ve
kazanımların birer birer

ortadan kaldırıldığı,
ücretlerin bastırıldığı

günümüzde emeğin
direnç noktalarından

biri daha kırılmış
oluyor. Öte yandan

patriyarkal yapılarla
zaten çok güçlü olan

aile kurumu bir kez
daha sermayenin eliyle

güçlendiriliyor.

Ö
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aşbakanErdoğan’ınbirgrup

işadamıylageçtiğimizgünlerde

yaptığıKatarziyareti,önemli

mesajlariçeriyordu.Erdoğan,yaptığı

konuşmadaulusalcısolcularımızataş

çıkartacakşekildeyabancısermaye

meselesinişöyleanlatıyordu:“Yerli

hangihaklarasahipse,yabancıdaaynı

haklarasahipolacaktır.Artıkyabancı

sermayeifadesindeki‘yabancı’kelime-

siyok,artıkküreselsermayevar.‘Ya-

bancısermayeyi’kullanarakgücendir-

meyegerekyok.Sermayenindini,dili,

ırkı,vatanıyok.Paracıvagibidir.He-

menyatağınıbulur,orayakaçar.”

Türkiye’yegeleceksermayeiçinbü-

rokratikengellerinyasalvekurumsal

düzenlemelerleortadankaldırılacağını

belirtenBaşbakan,kendisinidinleyen

TürkiyeliveKatarlıişadamlarına,bu

yöndeoluşturulacak“YatırımveKal-

kınmaİşbirliğiAjansı”nınve“Projeksi-

yonAjansı’nın”kuruluşhazırlıklarının

müjdesinideverirkenşöylediyordu:

“Yatırımcılarıbaşkabaşkabakanlığa

gönderip,oyalamanınanlamıyok.Bun-

larbiryerdetoplanacak.Böylecedaha

çabukneticealınacak.Talimatverdim.

Mevcutyatırım,projeksiyon(promos-

yon)ajansıbanabağlanacak.Kanuni

birikidüzenlemeyapacağız.”

Söyleyenedeğil,söyletenebakmisa-

li,Erdoğanyabancısermayeninküresel

sermayeolduğunusöyleyerek,kendi

dilindenyapılmakistenendüzenleme-

leringerekçesinideortayakoymuşolu-

yordu.“Yerlihangihaklarasahipse,ya-

bancıdaohaklarasahipolacaktır!”

Ney di bu ajans lar, 
ne yi amaç lı yor du?

Başbakan’ın“banabağlanacakkanu-

nibirikidüzenleme”dediğibuajansla-

rınörgütlenmeşekilleriveüstlendikleri

işlevlerde“yabancısermaye”lafıyla

açıklayamayacağımızsürecinbirer

göstergesi.Ancakbusürecedeğinme-

denönce,birparantezaçarak“Yatırım

AjansıveProjeksiyonAjansı”olarak

adlandırılanbukurumlarakısacabir

gözatalım:

AjanslarındoğrudanBaşbakan’abağlı

olarakkurulmasıplanlanıyor.Bunlar-

danyatırımajansı,Türkiye’deyatırım

yapmakisteyenyabancıişadamlarıyla

yurtdışındaaçılmakisteyenyerliişa-

damlarınayolgöstermeyiamaçlıyor.

Bunagöreyatırımyapacakişadamları

buajansabaşvuracak,ajansdeğerlen-

dirmesiniyaptıktansonrabirkaçgün

içindeyatırımcıyakararınıaçıklayacak.

Böyleceyatırımlarönündekibürokratik

engellerelimineedilecek.

Buyöndegerçekleştirilmekistenen

birdiğerkurumsaldüzenlemeise

“Projeksiyon(promosyon)Ajansı”.Yine

Başbakanlığabağlıolarakçalışacak

promosyonajansıTürkiye’nintanıtımı

yönündefaaliyetgösterecek.

Ser ma ye nin ulus la ra ra sı laş ma sı 
mı? Ya ban cı ser ma ye akı şı  mı?

Özelliklesondönemlerdebirdoğru-

danyabancısermayelafıdırgidiyor.

Erdoğan’ınküreselsermayedediği

yabancısermayeyinasılanlamakgere-

kiyor?

Ekonomiyönetimine“kafayoran”po-

litikacıvebiliminsanlarınınyabancı

sermayeyeilişkintemelsavışöyle:Ya-

bancısermayeTürkiye’yegelecek,yerli

tasarruflarınyetersizolmasındandola-

yıyapılamayanyatırımlarıgerçekleşti-

recek,yatırımartışıylabirlikteistihdam

canlanacak;Türkiye’ninkalkınmasıyo-

lundaönemlibiradımatılacaktır.

Pe ki du rum böy le mi?

Bugörüşüilerisürenlerincephesinden

baktığındabile,yabancısermayeninTür-

kiye’yegelişşekli“durumunkalkınmayı

sağlayacakbirsermaye,akımı”olma-

dığınıortayakoyuyor.ÇünküTürkiye’ye

gelenyabancısermayeyeniyatırımlar-

danziyade,özelleştirmeler,birleşmeler

(mevcutşirketlerinhissealımı)yoluyla

geliyor.ErinçYeldanyabancısermaye

rakamlarınışöyleveriyor:“Türkiye’de

doğrudanyabancısermayestoku2004

yılıitibariyle30milyardolardır.Buraka-

mınyüzde90’ındanfazlasınıkuruluşir-

ketalımlarıoluşturmaktadır.Yeniyatırım

alanlarıiçingelenyabancısermayeise3

milyardolardır.”Burakamlaryabancı

sermayenin“Türkiye’yegelişderdinin”

enkolayyoldanyenibirikimolanakları

olduğunugösteriyor.

Nitekim1980’lerlebirliktehızve

yoğunlukolarakartansermayeninhare-

keti,kendinideğerlendirecekyeniyatı-

rımvekârolanaklarıarıyor.Sermaye

boyununölçüsünegöreuluslararasılaşı-

yor,küreselsermayedöngüsünekatılı-

yor.Türkiye’degerçekleştirilentümyasal

düzenlemelerdebugerekleretrafında

şekilleniyor.Eskininbirikimdüzenekleri-

nisağlayan,ancaksermayebirikiminin

geldiğiaşamayabağlıolarakbirerengel

halinedönüşmeyebaşlayanyasalarve

kurumlar,yeriniyenilerinebırakıyor.

BAŞBAKANIN KATAR ZİYARETİNİN
DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ

SonbirikiyıldayabancıbankalarınTürkbankalarına

ilgisigittikçeartıyor.TMSFbünyesindekiDemirbank’ıİn-

gilizsermayesiolanHSBCBank,Sitebank’ıisePortekiz

sermayesiolanBCPGroupsatınaldı.ArdındanUnicre-

dito,KoçFinansal’a,FransızBNPParibasTürkiyeEko-

nomiBankası’na(TEB)ortakoldu.Dışbank,Hollanda-

BelçikaortaklığıolanFortis’esatıldı.Türkiye’nin7.bü-

yüközelsermayelibankasıolanDışbank(DoğanGrubu-

’nundu),hisselerininyüzde89,3’ününsatışıylabirlikte

Türkiye’ninenbüyükyabancısermayelibankasıhaline

geldi.Türkiye’ninbeşincibüyükbankasıolanYapıKredi,

Unicredito-KoçOrtaklığıtarafındanalındı.Şekerbank’ın

yüzde51’likhissesiHollandalıbankacılıkdeviRabo-

bank’asatıldı.Rabobankaynızamandadünyanınenbü-

yükbankalarıarasındayeralıyor.

Türkiye’deyüzde3-4civarındaolanyabancıbankala-

rınpayı,sonbankabirleşmelerivesatınalmalarıyla

yüzde16civarındabirrakamayaklaştı.

Özel leş ti ri len ka mu ku ru luş la rın da 
ya ban cı ser ma ye

Özellikle90’lıyıllarınortalarındailehızkazananözel-

leştirmeleryerlisermayeyeiçinolduğukadaryabancı

sermayeiçindeönemlikazançalanlarıhalinegeldi.

2005’tegerçekleştirilenikibüyüközelleştirmeoperas-

yonuolanTüpraşileTelekom’unsatışı,bunitelikteydi.

BirbaşkaörnekMersinLimanıilearaçmuayeneistas-

yonlarınınsatışıydı.

BANKALAR BİRLEŞİYOR

Tayyip Erdoğan uluslararası piyasada inisiyatif geliştiriyor

B

Ser ma ye, bo yu nun öl çü sü ne gö re ulus la ra ra sı la şı yor, kü re sel ser ma ye dön gü sü ne ka tı lı yor. Tür ki ye’de ger çek leş ti ri len
ya sal dü zen le me ler  de bu ge rek ler et ra fın da şe kil le ni yor. Es ki nin bi ri kim dü ze nek le ri ni sağ la yan, an cak ser ma ye bi ri ki mi -
nin gel diği aşa ma ya bağ lı ola rak bi rer en gel ha li ne dönüşmeye baş la yan ya sa lar ve ku rum lar, ye ri ni ye ni le ri ne bı ra kı yor.
NURAY ERGÜNEŞ
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adınıngörünmeyen

emeğiyadaeviçi

emektartışmaları,fe-

ministteorinincanalıcınokta-

sındadurarak,kadınlarıngün-

demindeönemlibiryeresahip

olmuştur.GülnurSavranve

NesrinTurabukonuylailgili

olarakKadınınGörünmeyen
Emeği isimliderlemeçalışma-

larınınönsözündekadınlıkdu-

rumunailişkinşusorularıor-

tayaatıyorlar:“Kadınlarezili-

yorlarmı,boyundurukaltında

mıtutuluyorlar,yoksasömü-

rülüyorlarmı?Erkekegemen-

liğiyalnızcaideolojik-hukuk-

sal-politikbirezmebiçimimi,

yoksabunlarıntemelindeya-

tanbirsömürüilişkisinden

sözedilebilirmi?”

Busorularözitibariylebaş-

langıçmiadıolarakkabulede-

bileceğimiz1960ve70’lerde

yürütülentartışmalarıntemeli-

nideözetlemektedir.Aynıza-

mandaliberalfeminizmden

diğerbirifadeyledeeşitlikçi

feminizmdenkopuşanlamına

gelecekolanbuteori,açtığı

ufuklakendisinidahasonraları

kadınözgürlükhareketi(yada

kadınkurtuluşhareketi)olarak

adlandıracakkadınhareketinin

seyrinibelirlediğigibi,Marksist

teoriningündeminedeyeniso-

runalanlarınıtaşımıştır.

Feministteoridekibupara-

digmalkopuş,2.DünyaSavaşı

ilebaşlatabileceğimiz,60-

70’lerdedahadayoğunlaşan

sürecingüncel-politikiklimin-

denetkilenmişveetkilemiştir.

Bupolitikortamözetleşöyle-

dir;İlkolaraksöylenebilecek,

2.DünyaSavaşı’nınkadınlar

tarafındanvecephesindenya-

şananhalidir.Aynızamanda

patriyarkailekapitalizminiliş-

kisininençarpıcıbiçimdegöz-

lenebildiği2.Dünyasavaşında,

kadınlarişgücüolarakevdışı-

naçekilmişler,savaşbitiminde

isetekrareve,eskikonumları-

nadönmekzorundakalmışlar-

dır.Budurumkadınları,kapi-

talizmivekadınlıkdurumunu

sorgulamayaitenönemliet-

kenlerdenbiriolmuştur.

Yinesosyalisthareketinet-

kisikadınlaraçısındangenel

eşitliktaleplerininötesinde

kadınlıkdurumunueviçiiş

bölümünüsorgulamayagötü-

renbirfeministanlayışıngeli-

şiminezeminhazırlamış,bu

yenifeministdalgaAmerika

veKanada’daetkinhalegel-

miştir(özellikle1966’daNOW-

NationalOrganizationforWo-

men-UlusalKadınlarBirliği’nin

kuruluşuönemlidir).

1960’lardaVietnamSavaşı’

nakarşıyürütülenbarışhare-

keti,siyahlarınırkçılığakarşı

yürüttüklerimücadele,Çin’de

KültürDevrimi“genelolarak

özgürlükhareketlerininözel

olarakdakadınözgürlükhare-

ketinin”gelişiminezeminha-

zırlamıştır.1968’deFransa’da

başlayarakAvrupa’yahızlaya-

yılansolhareketdeböyledir.

Ka dın Öz gür lük Ha re ke ti

Kadınözgürlükhareketi,bu

ortamdagelişti.KadınÖzgür-

lükhareketi,gündemegetir-

diğitartışmalaraçısındanken-

dindenöncekifeministakım-

lardanradikalbirkopuşanla-

mınageliyordu.Butartışma-

larınaenönemlileriise,“özel

alanpolitiktir”deifadesinibu-

lankamusalveözelalanara-

sındakiikiliğisorgulayanyak-

laşımilekadınlarıntoplumsal

olaraknedenikinciplandakal-

dığısorusundanhareketle,

“kadınıngörünmeyenemeği

yadakadınınkarşılıksız

emeği”olaraknitelendirilen

kadınezilmişliğinemaddite-

melkazandırarakezilmeve

sömürmeilişkisinivurgulayan

yaklaşımoldu.

Eviçiemek,kapitalizm/pat-

riyarka,üretim/yenidenüretim

tartışmalarınıdaberaberinde

getiriyordu.Eviçiemektartış-

malarındafeministlerinbirbö-

lümüyenidenüretim-üretim

ayrımınaşiddetlekarşıçıkıyor,

itirazettikleribunoktayıda

“Marksizminkörlüğü”olarak

nitelendiriyorlardı.Çünküo

günedeğinMarksistçalışma-

larda,“kadınınkonumutop-

lumdageribıraktırılmışolma-

sıylaaçıklanıyor,kadınların

ekonomiksürecekatılımlarıyla

kadınsorunununçözüleceği

ilerisürülüyordu.”

Marksizmi marksizmle ret

BöyleolmaklabirlikteMark-

sizmeyöneltileneleştirilerin

birparadoksukendikavramla-

rınındaMarksistanalizinar-

gümanlarınadayanmaktaol-

masıydı.Nitekimbu,kimife-

ministleraçısındanMarksiz-

miniçinden,onurevizeeden

birteorianlamınagelirken,ki-

mileriiçinMarksizminargü-

manlarıylaamaMarksizmin

reddianlamınagelecekti.

Yenidenüretim-üretimayrı-

mınayapılanbirbaşkaitiraz;

evemeğinindesermayeiçin

artıkdeğeryaratanüretkenbir

emekolduğuvarsayımınada-

yanıyordu.Çünkübuemek,

özelbiremekyaniemekgücü

üretiyordu.Böyledüşünül-

düğündeeviçikapitalistbir

işletmegibidüşünülebilirdi.

Bunedenledeevkadınlarıda

işçisınıfınınbirparçasıydı.

Ancakkarşılığıödenmeyen

emeküretenbirparçası.Bu

saptamanınpolitiksonucu

olarakevemeğininücretlendi-

rilmesitalepediliyordu.Ancak

butalepgenelkabulgör-

müyor,feministlerinbirbölü-

mütarafındaneviçindekiiş

bölümünükalıcıhaledönüştü-

receğiiddiasıylareddiyordu.

Evemeğitartışmalarında

ChristineDelpy,ilerisürdüğü

görüşleraçısındanözelbiran-

lamtaşımaktadır.Delpy’yegö-

re,temelsorunMarksizmin

sınıflarıüretimsürecindeki

yerlerindentüretmesindenya-

tıyordu.Onagörebuyaklaşım,

kadınlarileeviçindeki(kapita-

listolmayan)üretimarasında-

kiözgülilişkilerihesabakat-

mıyordu.

Yine,genellikledeğersizola-

rakgörülenbuemek,ev

emeğininmetakesimindeki

toplumsallaşmışbiçiminden

özselolarakfarklıdeğildi.

Aradakitekfark,çamaşırhane,

lokantaveçocukbakımıgibi

işlerpiyasadagerçekleştiril-

diğindeücretalınırken,ev

kadınlarıtarafındansağlan-

dığındakarşılanmamışol-

masıydı.Dolayısıyla,evli

kadınlar,karşılıksızemekhar-

cayarakbudurumdanyarar-

lananlar,yanikocalarıtarafın-

dansömürülüyordu.Delpyev

emeğiniözgülbirsömürüiliş-

kisinedayananbirüretimtarzı

olarakgörüyor,buradandabir

kadınlarsınıfındanbah-

sediyordu.

Meta/değer üretilmemesi

Evemeğitartışmalarına,

dahadoğruifadeyleev

emeğinindeğerürettiğiar-

gümanınaitirazlariseşunok-

talardaydı:Öncelikleev

emeğininmetaüretimian-

lamınagelmediği,buyüzden

değerüretmediği,budurumda

daartıkdeğerkaynağıoluş-

turmasınınmümkünol-

madığıydı.Aynızamandaev

emeğininsoyutemekolma

özelliğidebulunmuyordu.

Kaynaklar:

Vogel,Lise(1990)MarksistTeoride

Kadın,PencereYayınları;

Savran,GülnurveNesrinTura

(1992)KadınınGörünmeyen

Emeği,KardelenYayınları.

KADININ GÖRÜNMEYEN EMEĞİ 
NURAY ERGÜNEŞ

Kadınların erkekler tarafından ezilmesine maddi zemin gösterebilir miyiz?

Kadın öz gür lük ha re -
ke ti ken din den ön ce -

ki fe mi nist akım lar -
dan gün de me ge tir -
diği tar tış ma lar açı -

sın dan ra di kal bir ko -
puş an la mı na ge li yor -

du. En önem li ise
“özel alan po li tik tir”

de ifa de si ni bu lan ka -
mu sal ve özel alan

ara sın da ki iki liği sor -
gu la yan yak la şım ile
ka dın la rın top lum sal

ola rak ne den ikin ci
plan da kal dığı so ru -

sun dan ha re ket le,
“ka dı nın gö rün me yen

emeği ya da ka dı nın
kar şı lık sız emeği”

olarak nitelen dirilen
kadın ezil miş liğine

mad di temel kazan -
dıran yak laşım ol du. 

K

ÖZGÜRLÜKTOPLUMSAL



21KADINARALIK 2005

Utanç Bitsin! Hatta hemen şimdi!

ırakınşiddetibilfiilyaşamayı,his-

setmeyi,şiddetüzerinedüşünmek

biletravmatiksavrulmalarayol

açabilecekbirdurum.Birşiddetdünyasın-

dayaşıyoruz,amabirileri,birinsancinsi-

nindoğalüyeleri,bundannasibinikasten

dahafazlaalıyorsa,eşitsizlikaçıklamalarını

tereddütsüzsığsulardançıkarmak,suni

tartışmalardanarındırmak,ençokdaper-

vasızlıktankurtarmaklazım.

Kadınayönelikşiddetekarşıbilinçlibir

tepkisellikgeliştirmekiçinpekçokkadının

ciddizararlargörmesiveneyazıkkiölmesi

gerekti.Tarafsızbirbakışaçısıyla;yaniher

insanındoğasındavarolan,engellenmesi

zorbirgüdüvarsayımındanyolaçıkıldığın-

daşiddeti,insanlararasıenkabailetişim

biçimiolarakdeğerlendirmekmümkün.An-

cakbizzaterkeklerineşlerine,sevgililerine,

kızkardeşlerine,kızlarınayadaannelerine

uyguladığıpsikolojikvefizikselşiddet,çok

dahayüksekbiroranıtemsilediyorsa,ta-

rafsızbirdeğerlendirmeyapmanınimkânı

yok.Eğitimliyadaeğitimsiz,gençyada

yaşlı,güzelyadaçirkin,şehirliyadataşra-

lı,parakazananyadakazanamayan,sevi-

lenyadasevilmeyengibihiçbirayrımgö-

zetmeksizinbütünbirkadıncinsineyönel-

mişbuşiddetkastidir;erkekegementoplu-

munkontrolmekanizması,kadınlarıyönet-

me,ezmevesömürmebiçimidir.

Mün fe rit değil, or ga ni ze

Yemeğintuzueksikdiyekafasınatencere

geçirilenkadınlar,annesiniziyaretegittidi-

yeburnukesilenkadınlar,evegeçgeldidi-

yekulağıpatlatılankadınlar,cinselilişkiye

girmekistemediğiyadatecavüzeuğradığı

yada“aldattığı”içinjiletledoğranan,yüzü-

nekezzapatılan,bıçaklanan,boğazlanan,

kurşunlanankadınlar,hiçbirimizinyabancı-

sıolmadığı“vaka”lar…Ancakbuvakalar

kesinliklemünferitdeğil,sondereceorga-

nize,sistematik…Doğrudanbirtoplumsal

hiyerarşiye,bircinsindiğercinsüzerindeki

tahakkümüneişaretedenolgular.

Kadınayönelikbaskıvesindirmepoliti-

kasınınenşiddetlibiçimlerindenbirigeç-

tiğimizgünlerdeAyşeÖzgün’üntelevizyon

programınakatılıpdefalarcababasınınte-

cavüzüneuğradığınıaçıklayanNerminAr-

dıç’ınbaşınageldi:Babasıtarafındanöldü-

rüldü.Babanınhaklılıkadınaarkasına

sığındığımefhum“namus”tu;“Kızımevli

biradamakaçmıştı.”N.Ardıç’ınbubirlik-

telikten14yaşındaoğlu,8yaşındakızıvar-

dır!Cinayetgerekçesiyinebildikbirpsiko-

lojikgerekçeylebütünlükkazanıyor:“Geçen

güntelevizyondakendisinetecavüzettiğimi

söyleyinceçılgınadöndüm.”Hernekadar

buolaylatoplumaverilenmesaj,namusu

korumaadınaçılgınadönüpcinayetişlene-

bileceğiolsadabizlerinokuduğu,yanier-

kektarafındankadınlaraverilenmesaj,cin-

selşiddetinsaklıkalmasıgerektiğidir;aksi

haldevebaliboynuna,sonsuzakadarsus-

turulursun;“Konuşma,yoksabizsusturma-

sınıbiliriz!”tehdidi.

Şid de ti kö rük le yen 
televizyon prog ram la rı mı?

Buciddiolayınardındantartışılankonu

yineKadınınSesi,SerapEzgü’yleBizBize,

AyşeÖzgünHerGüngibikadınayönelikte-

levizyonprogramlarıydı.Uğradığışiddetve

zulmü“70milyonönünde”açığavurduktan

sonraöldürülenilkkadındeğildiNermin,

görünenokisonuncusudaolmayacak.Ka-

nalDyönetimininifadesiyle“sosyalproblem

halinedönüşen”programlarıyayındankal-

dırmakla,kadınlarayönelikzulmündeorta-

dankalkacağınadairsafdilbiriyimserlikta-

şımamızıbekleyenlervardır.İzlersinizyada

izlemezsiniz,formatını,içeriğinibeğenirya

daeleştirirsiniz,ancakpekçokkadınınbu

türprogramlardan“medetumduğu”açık.

Buprogramlarnekadar“fesat”niyetlive

güdükolsadakadınlarınbirnebzekonuş-

masınısağladı;şiddete,baskıyamaruzka-

lantekkadınolmadıklarını,çözümüolan

sorunlarlakarşıkarşıyakaldıklarını,neya-

zıkkifeministörgütlerin,dergilerinulaşa-

madığıçoğukadınahissettirdi.Kadınlarle-

hinekoruyucuönlemleralmayıpsadeceya-

saklaradayanmak,buçerçevede“kadınları

susturalım”anlayışınahizmetetmektir.

Kadınların,maruzkaldıklarıhertürşid-

detveezmebiçiminiifşaetmesini,görünür

kılmasınısağlayacakhiçbirçabayadaola-

nağıkendiadımaküçükgörmüyorum.Ka-

dınlarınyüklendiğisuçlulukveutançduygu-

sunu,bizzatşiddeteveşiddetuygulayana

maledebilmekiçinheryoludenemekge-

rekiyor.Alınanhangiönleminşiddetuygu-

layanı,hangiönleminiseşiddeteuğrayanı

koruduğunutitizlikleayırtetmekgerekiyor.

“Ka dı na kar şı şid de ti şim di 
dur du run!” Dur du ra lım! 

KasımayındaHürriyetgazetesininbir

süredirsürdüğüAileİçiŞiddeteSonKam-

panyasıçerçevesinde,BMNüfusFonu,CNN

Türk,ÇağdaşEğitimVakfıveİstanbulVali-

liği’ninişbirliğiyle“AileİçiŞiddeteSon!

Konferans2005:DünyadanÖrnekler”adlı

uluslararasıbirkonferansdüzenlendi.Bu

konferansaİngiltere,Almanya,İspanyave

İsveç’tenkadınayönelikşiddetleilgiliba-

kanların,yabancısiviltoplumkuruluşları-

nınyanısıraMorİğne,MorÇatı,Ka-Mer,

KadınDayanışmaVakfıgibikadınörgütleri

dekatıldı.Konferansınanatemalarını;

-Farkındalıkgeliştirmekampanyaları,

-Aileiçişiddetlemücadelededevletinro-

lü(destekkanunlar,ulusaleylemplanları),

-Korumavegüçlendirmeamaçlıhizmet

sunumu(sığınaklar,yardımhatları),

-Eğitimçalışmaları(polis,sağlıkperso-

neli,hukukçular,öğretmenler)ve

-Aileiçişiddetlemücadeledeözelsektö-

rünrolüoluşturuyordu.

Kadınlarayönelikşiddetiönlemekiçin

geliştirilenuluslararasıyöntemvekampan-

yadeneyimlerininpaylaşıldığıkonferansta,

Türkiye’dekadınayönelikşiddetiönlemeye

yönelikbirdizieğitimprogramıvekam-

panyasıiçingirişimlerdebaşlatıldı.Bu

kapsamdaorduyla,Diyanetİşleri’yleortak

çalışmaprojeleri,erkeklereveerkekçocuk-

larayönelikeğitimfaaliyetlerideyeralıyor.

Kadınlarınkorkuveutancıarkasınaalıp

sesleriniyükseltebilmesi,yalnızolmadıkları-

nı,ölümtehdidikarşısındadayalnızkalma-

yacaklarınıhissetmesinebağlı.Yasakoyu-

cu/uygulayıcımekanizmaların,polisgücü-

nün,belediye/yerelörgütlenmelerin,medya-

nınvseziciçoğunluğunuerkekegemenzih-

niyetledonanmışerkeklerinoluşturduğudü-

şünüldüğünde,kadınlarlehinekoruyucuön-

lemleralmanınzorluğuaçık.Erkeklerlebir-

liktehareketetmeperspektifitaşıyanproje-

lerinyinedönüpdolaşıperkekegemenzih-

niyetinengellerinetakılmaihtimalinitahmin

etmekiçinkâhinolmakgerekmiyor.

Yerelveuluslararasıdüzeydeyıllardır

sürdürülenkadınmücadelesinerağmen,

kadınayönelikşiddetoranındabirdüşme

yaşanmaması,durumunvehametinidaha

netortayakoyuyor.Buanlamdakadınlarle-

hinehertürgirişimi,biradımolarak

değerlendirmek,ancakerkekleriniktidarla-

rını,ayrıcalıklarınıkorumakvekadınlar

üzerindedenetimkurmakiçinbaştaşiddet

olmaküzerehertürsistematikbaskımeka-

nizmasınıtereddütsüzkullanmayahazırol-

duklarınısürekliteşhiretmekgerekiyor.

Muhtemelenbirsüresonra“Bizkadınları-

mıziçinşunuşunuyaptık”diyerekkadın

sözcülüğünesavunanerkekpolitikacıların

yüzleriyinekızarmayacak.Bağımsızkadın

örgütleriyleişbirliğiiçindeolmaksızın,yerel

yönetimlercekurulup“idareedilecek”ka-

dınsığınmaevleri,birsüresonrakadınha-

pishanelerinedönüşebilecek.Yadakadınla-

rameslekedindirmekurslarıdikişnakışve

bakımhizmetlerinindışınaçıkamayacak.

Şimdi mor renk zamanı!

Feministgündeminbaşlarındayeralan

kadınayönelikşiddetsorunu,erteleneme-

yecek,acilçözümlerüretmeyigerektiren

çokboyutlubirkonu...Şimdibirkezdaha

mevcutkampanyaveetkinliklerdemorren-

gihâkimkılma,alternatifkampanyalarla

erkekegemenliğiniaşındırmayavenihaye-

tindeortadankaldırmayayönelikfeminist

taleplerigündemedahasüratlesokmaza-

manı.Aksihaldekadınayönelikşiddet;

devletin,kamukuruluşlarının,özelsektör

vemedyanınaltınıdeğil,üstünüçizerektü-

kettiğirenklireklamlaravekampanyaadı

altındaşovlaradadönüşebilir.

Eği tim li ya da eği tim siz, genç ya da yaş lı, gü zel ya da çir kin, şe hir li ya da taş ra lı, pa ra ka za nan ya da ka za na ma yan,
se vi len ya da se vil me yen gi bi hiç bir ay rım gö zet mek si zin bü tün bir ka dın cin si ne yö nel miş şid det kas ti dir; er kek ege -
men top lu mun kont rol me ka niz ma sı, ka dın la rı yö net me, ez me ve sö mür me bi çi mi dir.

B
KADER AY

Erkekler, ayrıcalıklarını korumak ve kadınlar üzerinde denetim kurmak için başta şiddet
olmak üzere her tür sistematik baskı mekanizmasını tereddütsüz kullanmaya hazırdır.

Kadına yönelik şiddet, ertelenmeyecek acil çözümler üretmeyi gerektiren bir konu 
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erveKavakçımilletve-

kiliseçilip,başörtüsüy-

leMeclis’egirdiğinde

protestolarlakarşılaşmıştıve

Meclis’tenatılmıştı.Birdahada

Meclis’egirememişti.Oysa

MerveKavakçı’ylaaynıideoloji-

yesahipNecmettinErbakanve

RecaiKutanaynıMeclis’teyıl-

larcabaşbakanlıkyaptılar.Sayı-

sız“İslamcı”,laiklikkarşıtıer-

kekmilletvekiliceylanderisi

sandalyelerekuruldu,laiklerdi-

yarınınbekçileriyleyanyana.

Kimseonlarıkolundantutupat-

madı.ŞimdikiBaşbakanTayyip

Erdoğanda“İslamcı”,onun

partiside“İslamcılarla”dolu.

Amaonaveonlarabirşeyol-

muyor.

Buradanİslamcılarıkolların-

dantutupMeclis’tenatılmaları-

nıönerdiğimfalananlaşılmasın.

Seçilmişler,gelmişler.Yönete-

cekler.Beğeninyadabeğenme-

yin(değiştirmekiçinmücadele

edin),böyle.Sormakistiyorum,

dinci,şeriatçıerkeklerMeclis-

’te,okulda,devletkurumlarında

vekamusalalanlardabulunur-

kenbaşlarıörtülükadınlarne-

denburalardakendilerineyer

bulamıyorlar?

İslamiideolojininesasüretici-

leriveşefleriolanerkeklerparti

başlarındayken,devletiyönetir-

kenkadınlarnedenyöneticiko-

calarınınyanındabalolaradahi

katılamıyorlar?

KendisiniözellikleKemalist

modernleşmeprojesininkarşıt-

lığıüzerindeyürütenveonun

tamkarşısındayeralanİslami

ideolojibiryandandaeleştirdiği

buideolojiningittikçedahaçok

etkisialtınagiriyor.Modernizme

karşıykenbirokadardamo-

dernizmdenbeslenip,onuneko-

nomik,kültürelvbkurallarına

uyuyor.

Aynıtespitiörtünenkadınlar

içindeyaparsakyanılmışolma-

yız.İslamikadıntipieskisinden

çokfarklı.Örtünenkadınların

bugünkamusalalanaçıkmaya

çalışmaları,moderniziminola-

naklarındanfaydalanmaları,

böylebirtaleptir.Ancakkadınlar

bunlarıörtünerekyapmakisti-

yorlar.Kamusalalanaaçılmak

amaörtülüolarak.Çünküböyle-

cekadınbedenlerinierkeksaldı-

rılarınakarşıkorumuşolacaklar.

Ba şör tü lü ka dın lar ve
Müs lü man er kek ler

İslamcıkadınlarınörtülüola-

rakkamusalalanaçıkmalarıiki

açıdanİslamcıerkekleriçin

önemli.Birincisi;erkeksaldırı-

sınakarşıbedenleriniörtünerek

korumayaçalışankadınlarböy-

lecebedenlerinindenetimini

hepolduğugibierkeklerebırak-

mışoluyorlar.İkincisi;laikbir

devletolduğunuiddiaedenTür-

kiyeCumhuriyetisınırlarında

kadınlarınörtülüolarakkamu-

salalanaçıkmakistemelerive

bununsiyasetiniyapmalarıis-

lamcıerkekleriçinrejimekarşı

ellerinikuvvetlendirenbirkoz.

Karşıtlararasındaatılantüm

adımlarelbettekadınlarıvuru-

yor,erkeklerinişineyarıyor.

İslamcılarındevletkarşıtısi-

yasetinintemelayağınıbaşörtü-

süoluşturmadığındanbugün

“Müslümanerkekler”Meclis’te

başörtülükadınlarınatılmasını

okadardaönemsemiyorlar.Da-

nanınkuyruğununkoptuğuyer

İslamisermayediyebaşlayan

cümlelerdesaklı…Üçüncüsü

cinsiyetçilik.İslamcıerkekler

kadınlarısadecepartilerinbina-

larındaveseçimçalışmalarında

görmekistiyorlar.Yönetimor-

ganlarıveMeclis’tekadınların

azlığıbunuaçıklamıyormu?İs-

lamcıkadınlarınuyanışı,tektük

deolsabaşkaldırışlarıbu

adamlarırahatsızediyor.Düşü-

nün,TayyipErdoğan’ıMeclis’ten

atıyorlar.Verilecekreaksiyon

MerveKavakçı’nınatılmasıyla

aynımıolur?Kavakçı’yıMecli-

s’eseçtirenlernedensahipçık-

madılar?Kavakçıiçinerkek

milletvekillerinedenistifaet-

mediler?Mademkibukadarİs-

lamcılar,idealleriiçinbukadar

gözükaralarmeselatümparti

nedenMeclis’iterketmedi?Ya

dabaşkaetkileyicieylemlerne-

denyapmadılar?Örtülükadın-

larıbiryerdensonranedensat-

tılar?

Çağ daş ka dın lar ko ro su

Kemalistlerinbaşörtüsüpoli-

tikasıençokkendilerinivurdu.

Örtülükadınlarıortalıkyerde

görmekistemeyen,gerici-ilerici

ikileminindışınaçıkamayanKe-

malistler,tamdaörtülükadın-

larıeleştirdikleripozisyonadüş-

tüler.Bukadınlarınİslamcıer-

keklertarafındankullanıldığını

söylerkenkendilerinindeKema-

listerkeklertarafındanyönlen-

dirildikleri,kışlasiyasetiyaptık-

larıaçığaçıktı.Örtünmeniner-

kekpolitikasıolduğunuanlat-

mayaçalışırken,çağdaşkadın

giyiminindeerkeklertarafından

kadınlaradayatıldığınıgizleye-

mediler.Batıcılığınnasılövünü-

lesibirşeyolduğundanöteye

akılyürütemeyenKemalistlerin

Kemalizmi,özelalandakadın-

erkekişbölümünedokunmadan

kadınlarıkamusalalandasözde

özgürleştirmekistiyor.Çağdaş-

lıkbaşlığıaltındaverilmekiste-

nenincinsiyetçilikolduğune

kadardabelli.Bizfeministler,

Kemalistlerveşeriatçılararası-

nasıkışmadankendisözümüzü

söylemeliyiz.

Kısmi öz gür lük mü, 
kur tu luş mu?

Elbettekimneistiyorsaonu

giyeryadagiymez.Hiçbirko-

şuldahiçkimse,hiçbirkurum

vedevletinsanlarınkılıkkıyafe-

tinekarışamaz.Zirakarışırsao

insanlarınbedenlerinemüdaha-

leetmiş,kişilikhaklarınasaldır-

mışolur.Hangigerekçeyleolur-

saolsunkadınlarıçalışmaktan,

okumaktan,siyasettenvbmen

edenhiçbirfikir,akımkendini

haklı,makulgösteremez.Bizfe-

ministlerburadaörtünenkadın-

larınyanındayız.Ancakşunları

daörtülükızkardeşlerimizle

paylaşmakisteriz.

Örtülükadınlarpartiveörgüt-

lerindekicinsiyetçilikleyüzleş-

medikçe,yenidenevegönderil-

menedenlerinikurcalamadıkça,

kurumlarıncinsiyetçiideolojile-

rinekarşımücadeleetmedikçe,

onlarakarşıörgütlenmedikçe,

heleheleözelalanlarındakika-

dın-erkekilişkilerinieleştirme-

dikçe,imamnikâhı,çokeşlilikgi-

bikadınlarınezilmesivesömü-

rülmesinenedenolanmeseleleri

ortayaçıkarmadıkça,feminizme

bulaşmadıkçayolalamazlar.

Başörtüsümücadelesianlaşı-

lırbirmücadeledirancakkaza-

nıldığıtakdirdeenfazlakısmi

özgürleşmesağlar.Budagüzel-

diramayeterlimidir?Herbiri-

mizinmaruzkaldığısömürüyü

ortadankaldırma,hayatımızı

sarancinsiyetçiliktenkurtulma

mücadelesiperspektifiyletüm

kadınlarbirlikte,mücadeleye…

BAŞÖRTÜSÜ KADINA,
BAŞBAKANLIK ERKEĞE

GÜLFER AKKAYA

İslamcı kadınların patriyarkayla yüzleşme zamanı gelmedi mi?

Kadın la rı ba şör tü sü mü ca de le sin de yal nız bı ra kan İs lam cı er kek si ya set çi ler ,Mec lis’te yer alır ken ka dın lar bir kez 
da ha ev le re ka pan mak zo run da kal dı lar. Ar tık İs lam cı ka dın la rın ge ri dön me mek üze re İs lam cı pat ri ar kay la yüz leş me 
za ma nı çok tan gel me di mi?

M

Be den le ri ni ör tü ne rek ko ru ma ya ça lı şan ka dın lar, be den le ri nin de ne ti mi ni er kek le re bı rak mış olu yor .
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Ekim’deİspan-

ya’dafarklıül-

kelerdenbir

arayagelendörtyüzMüs-

lümanfeministkadın,üç

günboyuncaMüslüman

feministleringerekyerel

gerekseküreseleksenler-

denelerle,hangibiçimler-

demücadeleedeceklerini

tartıştılar.

“Toplumsalcinsiyetsa-

vaşı”(genderjihad)olarak

adlandırdıklarıçizgilerin-

de;Kuran’ınerkekegemen

yorumdankurtulmasıiçin

mücadeleedeceklerini

açıkladılar.ToplantıdaKu-

ran’ınataerkilliğiyücelten

biranlayışbarındırmadığı-

nı,budurumunerkekege-

mengüçlerinKuranyo-

rumlarınedeniylebuhale

getirildiğinisöylediler.

ToplantıboyuncaKura-

n’ınerkekegemenyoru-

munungünümüzyirmibi-

rinciyüzyıltoplumlarında

artıkgeçerliliğinikaybet-

tiğiveyenidenfeminist

birbakışaçısıylayorumla-

nabileceğivurgulandı.

Bugünekadarkiİslami

feministtoplantılardan

farklıolarakbutoplantıda

Kuran’ınyenidenyorumu

üzerinetartışılmasıbu

platformubenzerlerinden

farklıkıldı.Pekçoğubu-

gün,kapitalistBatıülkele-

rindegöçmenolarakya-

şayanMüslümankadınlar

buülkelerdeyaşadıkları

ayrımcılığınsonaermesi-

ninyanısıraBatıfeminiz-

minİslamifeminizmitanı-

masıiçindebirçağrıda

bulundular.

Toplantıdakonuşulan

konulargenelolarakKu-

ran’ınyorumu,feminizmin

çeşitliliği,İslamvefemi-

nizmilişkisiüzerineydi.

ToplantıyaTürkiye’den

hiçtemsilcikatılmaması

isedikkatçekiciydi.

izkadınlarüzerinde
kurulmakistenenege-
menliğin,kelimelere

yansıyışıolduğunusöylemenin
özgürlüğünüvemutluluğunu
yaşayabilengençkadınlarla
dolubirtoplumunancakçağ-
daşbirtoplumunyansımasıol-
duğunuacabanezamangöre-
ceğiz.
Kadınınbedenivecinselliği

üzerindekurulandenetimve
baskı;baba,ağabey,amcagibi
ataerkilfigürleriaşıpTürki-
ye’debizzat“DevletBaba”ta-
rafındanyürütülüyor.Kadının
bedeniüzerindekidenetimi
meşrulaştırmaçabasıdevlet
eliyleyapılıyor.
SonMedeniKanun’arağ-

men,namuscinayetleriartan

birhızladevamediyor.Aile
meclislerindeverilenkararlarla
onlarcakadınkatlediliyor.Fa-
katneyazıkkisadeceinfazı
gerçekleştirencezaalabiliyor.
Ölümkararıalandiğerailebi-
reylerihiçbirşekildecezalandı-
rılmıyor.Maalesef
XXI.yüzyıldabilehâlâkadın
erkeğinnamusuolarakgörül-
üyor.Kadınınbekaretikıstas
olarakbazalınıyor.
Bekâretkontrolünegötürül-

düğüiçinintiharedenveson-
radan“bakire”olduğuanlaşılan
nicekadınölümlerininsuçlula-
rıkim?Osuçlularnepahasına
olursaolsunörf,adetvegele-
nekleriniyerinegetirenanalar
babalar,osuçlular,toplumun
sessizkalanbüyükçoğunluğu,

köşelerindeyervermeyenya-
zarlarilekızlarınıncinayetleri-
nisokaklarahaykırmayan
analar.Hepsisuçluhepimiz
suçluyuz.
Bugerçeklerbütünvahşetiyle

Türkiye’deyaşanırken,TV
programları,kadınlarınçare-
sizliğindenfaydalanarak,özel
hayatlarınırencideedensözde
kadınprogramlarıyayınlayabi-
liyor.Namuscinayetlerini,ko-
ca-babadayaklarınımagazin-
leştirerekhaberyapıyor.Şidde-
teuğrayankadınınpsikolojik
durumudeğilde,neyaptığı,ne
söylediğiveyanasılgiyindiği
sorgulanıyor.Fiziksel,sözelve
cinselşiddeteuğrayankadınla-
rındışgörünüşünebakılarak
tacizihakedipetmediğitartışı-

lıyor.Kadınprogramları,ka-
dınlarınsorunlarınıdilegetir-
mektenziyadekadınlarınözel
hayatlarınıteşhirediyor.
Kadınlarınbirdiğersorunu-

nundatürbansorunuolduğu
medyaaracılığıylatopluma
inandırılmayaçalışılıyor.Tür-
banıokullardanuzaktutarak
çağdaşlığıveBatılıdeğerleri
yakalayacağımızadairinanç
kafalarımızasokuluyor.Sanki
medeniolmanınölçütükafaya
takılanbezparçasıymışgibi.
Acabasiyasiİslamhareketin

içerisindeyeralankadınlarte-
melindesavunduklarıkadınla-
rınbedenivegörüntüleriüze-
rindekişeriatkanunlarının
gerçekleşmesihalindegerçekten
özgürkılınacaklarınainanı-

yorlarmı?
Bütünbutartışmalarda,

kadın,önceliklekendinibu
söylemleriçerisindebirnesne
olmaktankurtarmalıvebiröz-
nehalinegelmeli.Kadın
sorunuiçeriklitartışmalar
kadınlartarafından,kadın-
larınsaptadığısorunsallarçer-
çevesindeyürütülmeli.
Kadınınbaskıyavezulme

uğradığıeylemlerleortayakon-
malıvemeclistekadınmillet-
vekilleribukonuyailişkin
fikirlerinisöylemeli.Medya
türbanmeselesihakkında
değil,kadıngerçekleriüzerine
yazmalı.
Sonsözolarak;bizkadınlar

kimseninnamusuolmakis-
temiyoruz.

Müslüman feminist kadınlar, Kuran’ın
ataerkil yorumuna karşı toplandılar

ASLI ÖZDEN - MERVE ÇAĞŞIRLI
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OKUR MEKTUBU Top lum sal Öz gür lük okuru Mediha  Gülenç

B

1) İs la mi fe mi nizm Ku ran’da ki ege men cin si yet çi yo ru -

ma al ter na tif ola rak or ta ya çık mış bir ger çek lik tir.

2) Bu tür bir fe mi nizm Ku ran’ dan doğ muş tur ve Ku ra -

n’ın ata er kil liği doğ ru la ma dığı fik ri ne da ya nır.

3) İs la mi yet ka dın la rı öz gür leş ti re bi lir ve ka dın la rın sü -

re ge len du rum la rı nı değiş ti re bi lir. Fa kat bu nun için Ku -

ran’ın XXI. yüz yıl top lum la rı nın ger çek liği bağ la mın da

ye ni den yo rum lan ma sı ge re kir.

4) Ka dın la ra kar şı ay rım cı lık uy gu la yan ya sa la rın

değiş ti ril me si ne yar dım edil me li dir.

5) Er kek le rin koy duğu ku ral lar şe ri atın ge nel hü küm le -

riy le ka rış tı rıl ma ma lı dır.

6) Er kek ler de ka dın la rın eşit hak ka za nım mü ca de le si -

ne ka tıl ma lı  dır.

7) Her tür lü ay rım cı lık kar şı tı mü ca de le için bü tün top -

lu luk lar da des tek aran ma lı dır.

8) Ka rar alı cı ku rum la ra ka dın la rın ka tı lı mı da ha çoğal -

ma lı dır.

9) Ka dın la rın mülk edin me hak la rı nın, ki şi sel öz gür lük -

le ri nin ve eko no mik bağım sız lık la rı nın İs lam ge le neği -

nin te me lin de var ol duğu  ka nıt lan ma lıdır.

10) Ca mi ye gi riş im kâ nı Müs lü man ka dın la rın hak kı

ola rak sağ lan ma lı dır.

11) Ba tı lı ül ke ler de, göç men Müs lü man ka dın la ra bü -

tün va tan daş lık hak la rı ve ril me li dir. Göç men ai le ka nun -

la rı değiş ti ril me li dir.

12) Kü re sel fe mi nist ha re ket, kri ter le rin çe şit li liği nin

göz önün de bu lun dur ma lı ve İs la m’ın fark lı yo rum la rı nı

meş ru laş tır ma lı dır.

13) Müs lü man ol ma yan fe mi nist le re, İs la m’ın cin si yet çi

ve ge ri ci olan ke sim le ri nin yo ru mu nu, İs la mi ye tin ola bi -

le cek tek yo ru mu buy muş gi bi, ka bul et me me le ri için

çağ rı da bu lu nul ma lıdır.

14) Tek ve et no sent rik (et no mer kez ci) bir fe mi nist söy -

le min var lığı da ha faz la ka bul edi le mez. Şim di fe mi -

nizm LER üze ri ne ko nuş ma za ma nı dır.

15) Fe mi nizm da ha kap sa yı cı ol ma lı dır ve ka dın la rın

ye rel ve ulus la ra ra sı ek sen ler de sü rege len mü ca de le le -

ri nin meş ru luğu ka bul edil me li dir. Ka dın ha re ket le ri nin

fark lı ol ma hak la rı na ve ken di le ri ne öz gü ya pı la rı na

say gı gös te ril me li dir.

16) Ya zı lı me tin ler den edin diği miz bil gi le ri pay laş mak

ve yay mak için bir bil gi ağı kur ma lı yız. Bu bil gi le rin tüm

ka dın la ra ula şa bil me si için stra te ji ler ge liş ti ril me li yiz.

17) Ça tış ma dan ka çın mak için, di ya log or ta mı oluş tur -

ma lı yız. Pay la şıl mış bil gi den, kar şı lık lı bil gi len dir me ye

doğ ru yol al ma lıyız.

TOPLANTI SONUNDA ALINAN KARARLAR

İslamcı feministler, “top lum sal cin si yet sa va şı” (gen der ji had) ola rak ad lan dır dık la rı çizgilerinde; Ku ra n’ın egemen
güçler tarafından dayatılan, er kek ege men yo rum dan kur tul ma sı için mü ca de le ede cek le ri ni açık la dı lar.

ÖZGÜRLÜKTOPLUMSAL
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- Ön ce lik le ka dın la rı Mol do -
va’dan Tür ki ye’ye ge ti ren se bep -
ler ne ler?

EnönemlisebepMoldova’da

işimkânlarınınpekolmaması

vegeçimsıkıntısınınçokfazla

olmasıdır.İnsanlarTürkiyeve

benzeriülkeleregiderekişbul-

mayaçalışıyorlar.İşsizlikvege-

çimsıkıntısınıntemelinde1991

yılındayaşananrejimdeğişikliği

var.Bununarkasındanülkede

hemsosyalhemdeekonomik

açıdandurumçokkötüleşti.

Komünistrejimvarkentarım

kolektifolarakyapılıyorduve

hasattanherkeseeşitpayveri-

liyordu.Eğitim,sağlık,haber-

leşme,ulaşımhizmetleridevlet

tarafındançokucuzaveriliyor-

duveherkesinsigortasıvardı.

Rusya’danayrıldıktansonra

durumçokdeğişti.Devlettara-

fındanverilenhizmetlerinhepsi

özelşirketlerebırakıldı.Yabancı

şirketlerpekçokişkolundafa-

aliyetgöstermeyebaşladı.Ör-

neğintelekomİtalya,suİspan-

ya,havaalanlarıiseTürkşirket-

lertarafındanişletiliyor.

Özelşirketler,buhizmetlerin

fiyatlarınıçokartırdı.Amaçalı-

şanlarınücretleriniartırmadığı

gibipekçokkişiyiiştençıkardı.

İşealdığıinsanlarıçokdüşük

maaşlarlavesigortasızçalış-

tırmayabaşladı.Herkesetop-

rakverildiamateknikaltyapısı

olmadığındankimsetarımya-

pamıyor.Fiyatlarçokyükseldi.

Enflasyonarttı.İnsanlarınalım

gücüdüştü.Ekonomikvesosyal

açıdanbüyükbirbunalımve

kargaşayaşandı.Ciddianlamda

birikiseneaçlıktehlikesiya-

şandı.Pekçokailedağıldı.İşte

buyüzdeninsanlarçareolarak

yurtdışınagitmeyibuldular.

Başka ülkelere göç ediyorlar

- Han gi ül ke le re gi di yor lar?

Genellikleortayaşlılarİtalya,

Portekiz,Almanyaveİspanya’yı

tercihediyorlar.Çünküyüksek

gelirvedahakonforlubirhayat

istiyorlar.Gençleriseazemekle

çokparakazanabilecekleri,ula-

şımıucuzolanülkeleritercih

ediyorlar.Türkiye,İtalya,Yuna-

nistangibi.

- İş siz lik çok yay gın ama Tür ki -
ye’ye iş bul mak için ge len ler
çoğun luk la genç ve ka dın bu nun

se be bi ne dir?

ÇünküTürkiye’dedahaçok

hizmetçilik,çocuk-hastayada

yaşlıbakıcılığı,dansözlükgibi

işlerdeçalışıyorlar.Erkekler

pekbuişlerdeçalışmıyorlar.Bu

nedenlekadınlargeliyor.Türki-

ye’yigençkadınlarıntercihet-

mesininsebeplerindenbiride

ulaşımındiğerülkelerdendaha

ucuzolması.

- Ba kı cı lık ya  da hiz met çi lik
yap mak üze re Türkiye’ye ge len
ka dın lar fu hu şa na sıl bu la şı yor?

GenellikledahaönceTürkiye’

deçalışmışolankızlaryada

Türkiye’dekifuhuştüccarlarıyla

bağlantılıkişilergençkadınların

fuhuşlabağlantısınıkuruyor.

Tabiikiçoğuzamanzorkullanı-

larakvekandırarakbuyapılı-

yor.Buişiyapankişilerinyasal

açıdanherhangibirsorunyaşa-

mamalarınısağlayanişbirlikçi-

lerivar.Bunlargümrüklerdeça-

lışankişilerdenpolisekadar

uzananbirzincir.Yasadışıolan

birçokdurumvar.Amaherza-

manbunoktalardakadınlar

mağduroluyor.

Kızların yaşları büyütülüyor

- Bi raz da ha açık lar mı sın?

ŞöylekiMoldova’danTürki-

ye’yegenellikleturistolarakge-

liyorlar.Yaşıküçükolankızların

Türkiye’yegelmedenönceyaş-

larıbüyütülüyor.Türkiye’yegi-

rişteherMoldova’lıturistinya-

nındakalacağısüreboyunca

masraflarınayetecekkadarpa-

rabulundurmasıgerekiyor.Bu

miktarbiraylıksüreiçinyakla-

şıkolarak1500dolar.Aynı

1500dolarıneldenelegeçirile-

rek100kadargençkızıngüm-

rüktengeçirildiğinetanıkol-

dum.Paragümrükgörevlileri-

ningözününönündeeldenele

dolaştırılıyordu,amakimsebu-

nasesçıkarmadı.

Havaalanlarındasırfbuiş

içinbekleyenkişileroluyor.Tür-

kiye’degümrükkapısınıgeçtik-

tensonraherşeydeğişiyor.Ka-

dınlarınpasaportlarıellerinden

alınıyordoğrudan,fuhuşazor-

lanıyorlarveköleolarakçalıştı-

rılıyorlar.Türkçebilmeyen,

Türkiye’yitanımayanbirçokka-

dındahahavaalanındaykenara-

cılarınmarifetiylemafyanıneli-

nedüşüyorveneolduğunuan-

lamadansatılıyor.Balalayka fil-

mindeanlatılanlarabenzerşey-

leryaşanıyor.(Birkeresinde

benbilekaçırılmatehlikesiya-

şadım.Silahlatehditedildim.

Yaoteldeçalışmayıkabuletme-

miyadaMoldova’danbaşka

kızlargetirmemiistediler.Türk-

çebiliyorolmamvebirTürk’le

nişanlıolmamsayesindekendi-

Bilindiği gibi Türkiye 18 Mart 2003 tarihinde “sınır aşan örgütlü suçlara karşı Birleşmiş Milletler sözleşmesine ek insan
ticaretinin, özellikle kadın ve çocuk ticaretinin önlenmesine, durdurulmasına ve cezalandırılması”na ilişkin protokolü
imzalamıştır. Palermo Protokolü olarak bilinen bu protokol ile, kadın ve çocuklara özel önem verilerek, insan 
ticaretini önlemek ve mücadele etmek; bu tür ticaretin mağdurlarını, onların insan haklarına bütünüyle saygı 
göstererek korumak ve onlara yardım etmek; bu amaçlara erişebilmek için taraf devletler arasındaki işbirliğini
geliştirmek amaçlanmaktadır. Bu yazıda Moldova-Türkiye arasında faaliyet yürüten bir turizm şirketinin Moldovalı
tercümanıyla Moldova’dan iş bulmak amacıyla Türkiye’ye gelen ve fuhuşa zorlanan kadınlar hakkında yaptığımız 
sohbet var. Kendisi de bir şekilde risk altında olduğu için ismini saklı tutacağız.

TÜRKİYE’DE NATAŞA
MOLDOVA’DA GELİR KAPISI

Bakıcılık ve hizmetçilik için geliyorlar, fuhuşa zorlanıyorlar...

Röportaj: AYNUR HACIOĞLU

Türkiye’deki fuhuş tüccarları ile bağlantılı kişiler genç kadınların fuhuşla bağlantısını 
kuruyor. Tabii ki çoğu zaman zor kullanılarak ve kandırarak bu yapılıyor.  Bu işi yapan
kişilerin yasal açıdan herhangi bir sorun yaşamamalarını sağlayan işbirlikçileri var.
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mikurtarabildim.Karakolaşi-

kâyetçioldumamahâlâsonuç-

lananbirşeyyok.Diğerleribe-

nimkadarşanslıdeğil.)

- Kan dı rı lan ya da ka çı rı lan ka -
dın lar ne re de tu tu lu yor lar?

Kadınlarıgenelliklesaklanma

koşullarıdahauygunolduğu

içinbüyükşehirmerkezlerinde

yadatatilyerlerindeevlerdeya

daotellerdetutuyorlar.Tabiiki

ucuzvebakımsızoteller.Her-

hangibiryakalanmadurumun-

daturistolduklarınısöyleyebil-

mekiçinotellertercihediliyor.

- Ka dın la rı fu hu şa na sıl ra zı
edi yor lar?

Öncekıyafetmakyajmalze-

mesivbgibialışverişyapılıyor.

Bualışverişintutarıveyolpara-

sıgenelliklekarşılayankişitara-

fındanödeniyor.Ancakkadınla-

rabununçokbüyükbirparaol-

duğusöyleniyor.Butürmalze-

melerMoldovaiçinsonderece

lüksvecezbediciolduğundan

onlarainanıyorlar.Bukişilere

borçluolduklarınıdüşündükleri

içindekadınlarçalışmayamec-

burkalıyorlar.Budurumarazı

olmayıpkaçmayakalkışanlarsi-

lahlatehditediliyor,bazenöldü-

rülüyorlar.Çoğuzamanvizesü-

relerigeçmişveoturmaizniol-

madanyasadışıbirşekildeülke-

debulunduklarındankadınlar

boyuneğiyorveyalansöylemek

zorundakalıyor.Boyuneğmeyip

öldürülençok.Ancakülkedeka-

çakolarakbulunduklarıiçinta-

kibiyapılamıyor.

Paralarını bile alamıyorlar

- Ka dın la rın bu du rum da  pa ra
ka zan ma şan sı var mı?

Aslındapekyok.Kızlarile

müşteriarasındaparaalışverişi

olmuyor.Parayıaracılaralıyor.

Çoğunluklabüyükmiktarlarda

paralarbunlar.Kızlarlaanlaş-

mayapılıyor.Enazaltıayçalış-

makarşılığında1000-1500do-

larteklifediyorlar.Moldovaiçin

buçokbüyükbirmiktar.Gide-

cekyerivebaşkaçaresiolma-

yankızlarbudurumarazıgeli-

yor.Sonuçtaaltıaylıksüredol-

madankadınlarıçalıştırankişi-

leronlarıpoliseihbarediyorve

kadınlarkaçakolarakbulun-

duklarıiçinsınırdışıediliyorlar.

Çalıştıklarıparayıalamadan

çoğuzamanhamileyadahas-

talıkkapmışolarakülkelerine

dönüyorlar.

Türkiye’denMoldova’yagiden

kadınlardaAIDSçokyaygın.

Hamileliklerdegenelliklekürtaj

yapılıyor.Moldova’da7aylık

çocuklarbileparakarşılığıkür-

tajlaalınabiliyor.Kürtajiçin

Moldova’yagidenleriarkadan

paragöndereceklerinisöyleye-

rekkandırıyorlar.Defalarcabu

işiyaptırankadınlarvar.

Çeşitlisebeplerlesınırdışıedi-

lenkadınlarMoldova’dapara

karşılığıkimlikvepasaportlarını

değiştirerekyenidenTürkiye’ye

gelebiliyorlar.Bugibidurumlar-

dagümrüktekarşılaşılansorun-

larrüşvetleaşılıyor.

Ayrıcareşitolmayankızlar

var.Birkısmıyaşıbüyütülerek

yurtdışınaçıkarılıyor,birkısmı

isebuişlemyapılamadığında

Moldova’dabulunanözelbazı

otelleresatılıyor.Buradayurtdı-

şındangelenmüşterileresatılı-

yorlar.Böylebirişdışındabaş-

kakızlarıngirmesimümkünol-

mayanotellerbunlar.

- İn san ta cir le ri nin eli ne dü şen
ka dın la rın ai le le riyle iliş ki le ri
na sıl et ki le ni yor?

Türkiye’deMoldova’daaşağı

yukarıaynışeyleryaşanıyor.Ya-

şamkoşullarıbiryerdekadınla-

rıfuhuşazorluyor.Ancakbuka-

dınlarhemkendiülkelerinde

hemdekaldıklarıdiğeryerlerde

dışlanıyorlar.Örneğingetirdikle-

ridövizMoldovaekonomisiiçin

çokciddibirmiktar.Amanasıl

Türkiye’de“Nataşa”denilerek

dışlanıyorlarsaMoldova’dada

benzerşeyleryaşıyorlar.Yani

Türkiye’deerkeklerbukadınla-

rıncinselliğinden,Moldovaeko-

nomisiisekazandıklarıparadan

yararlanıyor,amaherikiülkede

detoplumonlarıdışlıyor,hor

görüyor.Evlilikleribitenyalnız

kalançoksayıdakadınvar.Ba-

zılarıdahaiyibiryaşamkurma

şansıyakalıyor.OnlarMoldo-

va’yadönmüyorlar.Çocuklarını,

aileleriniterkediyorlar.

- Ya ni hem Türkiye’de hem Mol -
do va’da genç ka dın lar fu huş kıs -
ka cın da. Bu du ru mu  ön le mek
için ne ler ya pı la bi lir? 

EğerMoldova’daişimkânları

olsaydıbusorunlarınçoğuya-

şanmazdı.1991’ekadarböyle

birsorunyoktu.1991’denson-

rayaşananlarbuülkeyivebu

ülkehalkınınyaşantısınıaltüst

etti.Bunedenleenönceyapıl-

masıgerekenşey,Moldovahü-

kümetininkendihalkıiçiniş

imkânlarıyaratması,insanların

yenidensosyalgüvencekapsa-

mınaalınaraktoplumdayaşam

standardınınyükseltilmesidir.

Ayrıcasarsılantoplumsaldeğer

yargılarınınvedayanışmaduy-

gusununyenidenhayatageçiril-

mesigerekiyor.

Neler yapılabilir?

Bununyanısırafuhuşasü-

rüklenmişyadabuaçıdanteh-

ditaltındakikadınlarınyardım

alabileceklerivekorunabilecek-

leriyerlerolmalı.Vebuyerlerin

tanıtımınınçokiyiyapılmasıge-

rekiyor.Özelliklesınırkapıların-

dabuamaçlıbilgilendirmeve

yönlendirmemerkezlerikurula-

bilir.Ayrıcasığınmaevlerive

çeşitlidestekmekanizmaları

sayesindehayatlarınınormal-

leştirmelerineyardımcıolunabi-

lir.

- Türkiye’de bu lu nan 157 hat tı
mağ dur ka dın la ra ula şıp yar -
dım cı ol ma da et kin ola bi li yor
mu?

Türkiye’de157hattıvar.Mol-

dova’dadabunabenzerbirhat

var.157hattısayesinde

Türkiye’de90gençkızkurtarıl-

dı.Ancakbinlercegençkızın

geldiğidüşünülürseçokdaha

çabaharcamakgerektiğiortaya

çıkıyor.Meselabuhatdahayay-

gınlaştırılabilir.Televizyonka-

nallarındatanıtımıyapılabilir.

Kızlargenelliklekapalıyerlerde

tutulduklarıiçintelevizyonsey-

rediyorlar.Herkanaldabuhattı

veyardımalabilecekleriyerleri

tanıtanprogramlaryapılırsa

birçokgençkızkurtarılabilir.

Ayrıcabuişeonlarızorlayanlar

kendilerinielevermemeleriko-

nusundakızlarabaskıyaptıkları

içinkızlarlailetişimkurmakçok

zor,buyüzdentelevizyonyayın-

larıyönlendiriciolabilir.

Cezai yaptırım yok

Fuhuşunbukadaryaygınve

gözönündeyapılabiliyorolması-

nınbirsebebidebuişiorganize

edenlerekarşıherhangibircezai

yaptırımuygulanmıyoroluşudur.

Bukişileryasalboşluklardanda

faydalanarakkendilerinikurtarı-

yorlar.Yeniyasaldüzenlemeler-

deotellerkarakollarabağlı.Otel

kayıtlarısağlıklıbirşekildetu-

tulduğundahiçkimseninyasal

olmayanbirkonumdaburalarda

kalmasımümkünolmaz.İnter-

netüzerindentakipyapılabilir.

Amabunlarapekuyulmuyor.

Şehringöbeğindekarakolunçok

yakınındaağzınakadarkadınla

doluotellervarvehiçkimse

buralarıdenetlemiyor.

Soh be ti mi zin ba şın da söz ko nu -
su et tiği miz Pa ler mo Pro to ko lü
as lın da bu so run la ra iliş kin
önem li ya sal dü zen le me ler ge ti -
ri yor.

Evetamaasılönemliolan

bunlarınuygulanabilmesidir.

Yasalardaendoğruşeyler

yazılıyorolabilir.Ancakuy-

gulamadadikkatealınmıyorsa

yadamuhataplarınınbudüzen-

lemelerdenhaberleriyokisebir

hakaramadansözedemeyiz.

Türkiye’de “Na ta şa” de ni le rek dış la nı yor lar sa Mol do va ’da da ben zer şey ler ya şı yor lar. Ya ni
Türkiye’de er kek ler bu ka dın la rın cin sel liğin den, Mol do va eko no mi si ise ka zan dık la rı pa ra dan
ya rar la nı yor, ama her iki ül ke de de top lum on la rı dış lı yor, hor gö rü yor.

ÖZGÜRLÜKTOPLUMSAL



26 ARALIK 2005KADIN

AŞK BİZİ KÖLELEŞTİRMEDEN

“Aşk...eyaşk...sennelereka-

dirsin”

ylesineabartılıdırki

buolgubizkadınların

içinde.Tümömrümüz

boyuncaözlemini,kaygısını

duyarakyaşarız.Kadınlarcep-

hesindenicehayalkırıklığı,ni-

cegözyaşıamamutluluk,ya-

kalananbelkimutlubirkaçan-

danibarettiraşkınöyküsü.Ne-

denbukadarsancılıvezordur

aşkbizleriçin.

Kadınların varoluşu

Birçoğumuzyetişirkendahi

büyüktoplumsalamaçlarımız

yoktur.Biliminsanıolmak,si-

yasetçiolmak,mühendisol-

mak,hayallerimizarasında

pekyeralmaz.Olsadahiasıl

bizikoşullandıranbirincilbaş-

kabiramacımızvardır.Bütün

kadınlar“büyükbiraşk”dü-

şüyleyetişmiştir.Bizisevecek,

bizikendimizingözündeyüce-

leştirereksevecekbirerkek...

Büyülümasallardarastlanan

cinstenbiraşk...Yanikadınla-

rınhayatıkendinitümvere-

ceği,teslimedeceğibirerkeği

bulupvarlığımızıböyledoğru-

lamaktır.

Oysaerkeklerböylemidir?

Eveterkeklerdeâşıkolur,se-

ver.Amabuonlarındünyasın-

dayeralandeğerlerbütünün-

densadecebiridir.Yaşamları-

nınamacıdeğildir.Oyüzden

erkeknekadarseversesevsin,

bütünvarlığınıteslimetmez.

Kendinceönemliolanlarıya-

şarken,aşkınıdayaşar.

Kadınlarınhayatınıadadığı

böylesinebiraşkınkarşısında

aslındanekadardaazyaşarız

aşkı.Koca,çocuk,yuva,boş

gururveçekişmelerartıkacı

birzevkedönüşmüştür.

Erkek tanrısallaştırılırken

Kendivaroluşumuz,varlık

amacımızıerkeğitanrısallaştı-

rarakbulurkenbizitaşıyacak

erkeğingüçlüolmasınıisteriz.

Vehemenhemenbütünkadın-

larınkafasındabuvardır.“Be-

nimerkeğimgüçlüolmalıdır.”

Amaneyamançelişkidir,ka-

dınlarbağımlılığıylazayıfken,

güçlüolduğunudüşündüğüer-

keğindekendinebağımlıol-

masınıister.Bumümkünmü?

Değildir.Zatençoğukadınaş-

kınbüyüsübozulduğundaçe-

lişkilerağındakavrulur.Yaşa-

mıngerçeğindenedüşler,ne

masalperileri,nebeyazatlı

prenslervardır.Amakadınlar

bunuçözenekadarişişten

geçmişitir,yaşadığıserüven

bütüngücünütüketmiştir.

Oysabütünvarlığınıbirine

veren,nekadarsıkıcıdır.Pa-

ramparçaolansıkıntılıruhuy-

la,kölesiolduğukişiiçinta-

şınmazbiryükolacaktır.Erkek

debundansıkılabiliramayine

dekadınınkendisiniteslimet-

mesiniistemektenvazgeçmez.

Aşk özgürleştirmelidir

“Gerçekaşkikiayrıözgür-

lüğünkarşılıklıtanınmasıte-

melineoturmakzorundadır.

Sevenkadındaerkekdeoza-

manhemkendivarlığınıhem

dekarşısındakininvarlığınıdu-

yacaktır.Hiçbirikendiniger-

çekleştirmektenvazgeçmeye-

cekdolaysıylakendinisakatla-

mayacaktır.İkisideüzerinde

yaşadıklarıdünyadabirtakım

değerlerveamaçlarbulupor-

tayaçıkacaklardır.Herikisiiçin

deaşkkendiniveriştebenliğini

tanımak,evrenizenginleştir-

mekbiçiminegirecektir.”(1)

Bir dünya var önümüzde

Kliks...Rüyalarınızason

verin.NeerkeklerbirTanrıne

desizkölesiniz.Dahabağımlı

olmamakiçin,dahafazlagöz-

yaşıdökmemekvekalpağrısı

çekmemekiçinkeşfedilecek

birdünyaveyapılacakçokiş

var.

Haydikendinigerçekleştir-

meye!

(1)SimonedeBeauvoir

SERAP SALKAYA

Sanabüyükbirsırsöyleyeceğimkorkuyorumsenden
Korkuyorumyanınsıragidendenpencereleredoğruakşamüstü
Elkoloynatışındansöylenmeyensözlerden
Korkuyorumhızlıveyavaşzamankorkuyorumsenden
Sanabüyükbirsırsöyleyeceğimkapatkapıları
Ölmekdahakolaydırsevmekten
Bundandıriştebenimyaşamayakatlanmam
Sevgilim

LouisARAGON

Bü tün var lığı nı bi ri ne ve ren, pa ram par ça olan ru huy la, kö le si ol duğu ki şi için ta şın maz bir yük ola cak tır.

“ELSA'YA ŞİİRLER”den

Rüyalarınıza son verin. Ne erkekler bir Tanrı ne de siz kölesiniz. Daha bağımlı olmamak için, daha fazla gözyaşı 
dökmemek ve kalp ağrısı çekmemek için keşfedilecek bir dünya ve yapılacak çok iş var. 
Haydi kendini gerçekleştirmeye!

Ö
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ugünlerdeideolojiüze-

rinetartışmalarherke-

simdendergilerdesü-

rüpgidiyor.

Butartışmalardabizimde

birtuzumuzolsunistedik.

Buyazıdakarmaşıklıkpara-

digmasıüzerinekurduğumuz

teoriileideolojininbireleştiri-

siniyapmayaçalışacağız.

TürkDilKurumusözlüğünde

verilenideolojininkarşılığıile

başlayalım;

“Siyasiveyatoplumsalbir

öğretioluşturan,birhüküme-

tin,birpartinin,birgrubun

davranışlarınayönverenpoli-

tik,hukuki,bilimsel,felsefi,di-

nî,moral,estetikdüşünceler

bütünü.”

BunaMarksistlerinyaptıkları

eklemedeaşağıdakigibiözet-

lenebilir;

“Bubütünsistemlere,dolayı-

sıylasınıflaraaittir.Budina-

miklersınıfınyaşamınısürdü-

rebilmesiiçinsistemiçindeön-

lemleralır.Aydınlarise,ideolo-

jininhâkimiyetiiçinbudina-

miklerezamansalevrimiçinde

yönlendirmelerdebulunurlar.”

Duyarlı düzensizlik

Aydınlanmaideolojideinsani

sistemlerini(toplumları)dağıl-

mayakapalıkarmaşıksistem-

lerolarakkabuletmiş,diğer

taraftandaideolojiyiyaşattığını

kabulettiğitoplumundinamik-

lerini(hareketlenmeyiveilerle-

meyi)moderniteparadigmaları

(evrendemevcut“altınhare-

ketleri”metaforolaraktaklit

edenmetodoloji)ilesınırlamış-

tır.İdeolojikavramıiledüzen-

sizdinamiklerintoplumunyapı-

lanmasında(değişimdevedö-

nüşümde)katkısıolamayacağı,

aksineyeniyapıyıhâkimsınıf

(iktidar)adınadüzenlidinamik-

lerinyapıyıbelirleyeceğivur-

gulanmıştır.Yani,düzensizdi-

namiklerideolojiyiyaratantop-

lumsalsüreceyönverenpoli-

tik,hukuki,bilimsel,felsefi,di-

nî,moral,estetikdüşünceler

bütünündışındatutulmuştur.

Ayrıcaideolojiortayaçıkışla-

rınbütünüolarakkabuledilme-

sinekarşın,ideolojidebuorta-

yaçıkışlarınaydınlartarafından

biçimlendirilebilme(doğrusal-

laştırılabilmevenormalleştiri-

lebilme)özelliğiolduğukabul

edilmiştir.

Karmaşıklıkparadigması

üzerinekurduğumuz“Düzensiz

DuyarlıİnsaniDavranışlarDi-

namiği(DDİDD)”kuramınagö-

re;insaniveekolojiksistemler

karmaşıksistemlerdirvebu

sistemlerdekaossüreciduyarlı

düzensizinsandavranışlarıdi-

namiklerininbütünüiçindeba-

rınır.Busistemlerdeyeniden

yapılanmayısağlayacakolan

ortayaçıkışlarbukaossüreci-

nin,altınkaosun(altınkaosta-

nımınımoderniteninkaostanı-

mındanayırmakiçinkullanıyo-

ruz.)bireşiğevarması(fazdö-

nüşümü)sonrasıolabilir.Yani

DDİDDkuramınagöre,ancak

buözelliğesahipolanortaya

çıkışlartoplumuyaşatır,toplu-

munyaşamasıiçingereklideği-

şimevedönüşümenedenolur,

toplumungereğindeevrimleş-

mesinisağlar.

Altın kaos süreci

Buortayaçıkışlarıngerçek

kaynaklarıolanduyarlıdüzen-

sizdavranışlarbugünmevcut

olanideolojilerinyaşatılması

vetoplumahâkimolmasıiçin

iktidarlartarafındangeliştiril-

mişolanküreselsimülasyon

mekanizmalarının“arızalıveya

sapkın”dedikleriürünleridir,

moderniteninaydınlanmave

ilerlemeparadigmalarıbunları

öngöremez,bunlaranalitikçi

yöntemveindirgemecidüşünce

metaforlarınınkaplamaalanları

dışındadırlar.Altınkaossüreci

budinamiklerinbütünüiçinde

barınır.Vekaoseşiğinekendi-

liğindenulaşmabunlardanher

hangibirisiileolabilir.One-

denlealtınkaossürecindeher

duyarlıdüzensizinsanidavra-

nışınönemiaynıdır.Bunlarara-

sındahiyerarşikurulamaz.

Oranorantıyoktur.Biridiğeri-

negöreyoksayılamazveyaih-

maledilemez.DDİDDkuramı

ilevardığımızbusonuçtanay-

dınlanmaveilerlemeninideolo-

jikavramıileanarşininilişkili

olamayacağıanlaşılmaktadır.

Ayrıcabusonuçlardan“yeşil

anarşi”yolundangidilereköz-

gürlüğevarılamayacağınıöngö-

rebiliyoruz.

Özgürleşme ve devrim

İdeolojininilişkiliolduğuyık-

mavekurmaeylemlerindeki

“köhnemişolanıyıkanyeniyide

kurar,kurucularancakyıkar”

şeklindekiMarksistayrımcılığı

daDDİDDkuramındaanlamsız-

dır.ÇünküDDİDDkuramında

özgürleşme(yıkma)vedevrim

(kurma)birbirlerininkarşıtıdi-

namiklerdeğildir.Toplumun

yaşamasınısürdürmesiiçines-

kiyapıdankurtuluşu(özgürleş-

me)veyenibirdüzenegeçişi

(devrim)düzensizduyarlıinsan

davranışdinamiklerininbütünü

içindebarınankaosun(altın

kaos)bıçaksırtısonrasıolabi-

lir.Bugeçişanınıöngörmemiz

vebugeçişinbütüniçindehan-

gidüzensizdavranışınürünleri

sonucuolduğunudabelirleme-

mizmümkündeğildir.

Bugeçişinortayaçıkmasını

arzulayanlarınyapmasıgereken

iseaydınlanmanınyapısalcıda-

yatmalarına(ideolojilerine)kar-

şıçıkarak,hiçbirayırımyap-

maksızınsistemiçin“aykırı”

ürünlerverebilecekdüzensiz

duyarlıinsandavranışlarıdina-

miklerinesahipçıkmak,onların

yaşamasınıveçoğalmasınısağ-

lamaktır.Yerinekurulanın(dev-

rimin)yapısınıaltınkaosson-

rasıkendiliğindenortayaçıka-

cakolandüzenbelirleyeceğin-

denöncesindebirbeklentiiçin

kolektifbirhareketlerdebulun-

manın,ortayaçıkışiçintoplu-

mabiçimlervermenindehiçbir

gereğiyoktur.Bilinmelidirki

toplumunyenidenkurucusuol-

magibibirbeklentiiçinegiren

birdinamikvebirarayageliş

(düzenliörgütlenme)oansis-

temiçindedüzensizduyarlıbir

dinamikolmaözelliğiniyitirir.

Sistemtarafındandüzenlibir

durumagetirilirlerveözgürleş-

meyenedenolacakolanaltın

kaosakatkılarıolamaz.

Değişimitoplumbiçimlendir-

meyerineyüzyüzeileötekisi

arasındasalınımyapmasında

arayan,toplumunyap-bozların-

danbekleyenBatınınenradikal

aydınları,özgürleşmeyetekno-

lojilerinyıkılmasıilevarılabile-

ceğinidüşünenBatıeksenli

“yeşilanarşist”düşüncesimo-

derniteninBatıuygarlığınında-

yatmasıolanbirideolojiduru-

munageldiğinisöylerlerken,bu

ideolojiyiaşacakyeniarayışlar

içinegirerlerken,Batıuygarlığı

evrenselliğininbirideolojiola-

rakgörülmesindesessizkal-

maktadırlar.

Modernite ideolojisi

Kolonyalistaydınlanmave

bilgiteorileridayatmaları(E.

Said’inbirparadigmaolarak

kavramlaştırdığıoryantalizm)

soğuksavaşlabirliktebugün

BatıUygarlığıgerçekleriüzerine

kurulmuşolanpartiler,lobiler,

dernekler,çeşitliformattave

renktesiviltoplumörgütlerigi-

bidenetleyiciküreselsimülas-

yonmekanizmalarınadönüş-

müştür.Dahaöncekidenemele-

rimizde,özellikleBüyükOrta-

doğuProjesindekiişlevlerini

tartıştığımızbumekanizmaların

herDoğuülkesinin(özellikle

Ortadoğuülkeleri)kendiger-

çekleriüzerindengüçlenmesini

oülkeninaydınlarışekillendir-

mektedir.Teorimizegörebuay-

dınlartarafındanbiçimlendiri-

lenideolojilerartıkküreselsi-

mülasyonmekanizmalarının

güvenliğiiçindir.Bunlardeğişi-

mi,dönüşümüveevrimiortaya

çıkartabilecekkaoseşiğini

kontrolaltındatutmakiçindir.

Duyarlıdüzensizdinamikleriile

altınkaosuiçindehalabarındı-

randünyadakienderülkelerden

birideTürkiye’dir.Örneğin

farklıideolojitaraftarlarıolsa-

lardaAttilâİlhan,MuratBelge

veYalçınKüçükdüzensizdina-

miklerinayarcılarıolarakteori-

mizaltındafarklıgörülmezler.

YanibunlarDDİDDteorisiiçin

moderniteküreselsimülasyon

mekanizmalarınınürettiğiger-

çeküstüFukuyamacıklardır.Za-

manınönündedüşünüyormuş

gibigözüküpgerçektesisteme

pregoklukyapmaktadırlar.

Bilimdemodernite

ideolojisininendinamikbir

parçasıdır.Batıuygarlığının

hegemonyasınıgüçlendirmek

içingeliştirdiğiküresel

simülasyonmekanizmaların

diğerinceayarcılarıdabilim

adamlarıdır.BiryandanBatı

uygarlığınınmoderniteideolo-

jisinizorasokabilecekmetafor-

ların“saçmalıklar”diyeavaz

avazbağırıpönünükeserler;

diğertaraftanmodernite

paradigmalarınınenson

alametiharikasıolanEinstein

merkezlievrenteorisininbir

metaforuolandüzenlibüyüme

vebunusonsuzakadarsürdür-

menin,yenidünyadüzeni,

küreselBatıuygarlığıiktidarı

içinenmükemmelyapıolarak

ülkelerinedayatılmasınıgör-

mezliktengelirler.Örneğinetki

tepkiilkesinegöretoplumları

yönlendirmekmümkündürde

kaoskuramıilesosyalsistem-

lerdeyeniarayışlariçindeol-

mak“amacınıaşansaçmalık-

lardır”.

Postfizikçinin görevi

Döktüklerimasumkanlar

yanında,küreselmekaniz-

malarıileheralandaharekete

geçenBüyükOrtadoğuProjesi

saldırganlığınınbaşınıalıpgit-

tiğibugünlerdebiliminrolünü

sorgulamakyerineküreselleş-

meninyakın-mitolojikkah-

ramanıEinstein’ınyılınıtehdit

altındakiOrtadoğuülkelerinde

böylesinezilçalınarakkutlan-

masıyukarıdakısacasöy-

lemekistediklerimizesomutbir

örnekdeğilmi?

Batıuygarlığınınküreselteh-

didialtındaolanülkelerde

yapılacakolan,modernite

ideolojisindenözgürleşmeyi

sağlayacakheralandayeni

arayışlaragirmektir.Bunu

başlatacakolanlardapost-

fizikçilerdir.Bunlarfizikçi

kadarfizikbilenamafizikçigibi

düşünmeyenlerdir.YaniEins-

tein’adilçıkartabilenlerdir.

*İs tan bul Üni ver si te si Fi zik Bo lü mü
ve Lon don Scho ol of Eco no mics
and Po li ti cal Sci en ce Cen ter for
Phi lo sophy of Na tu ral and So ci al
Sci en ces www.ge di zak de niz.com 

GEDİZ AKDENİZ*

KARMAŞIKLIK
Düzensiz duyarlı insan davranışları dinamiğini 

anlamada yeni bir paradigma arayışı -VIII
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PSİKOLOJİ-PSİKANALİZ VE TARİH
sikoloji-psikanalizileta-

riharasındakiilişkiyiele

almadanönce,birçok

yanlışanlamayayolaçtığıiçinta-

rihüzerinekısabiraçıklamayap-

mayıyararlıgörüyorum.Şusoru-

yusorarakkonuyagirişyapalım:

Acabatarih;biyoloji,fizikgibibir

bilimseldisiplinmidir?Birbaşka

ifadeyleacabatarihbirbilimmi-

dir?

Busorununyanıtınıverebilmek

içintarihinnasıltanımlandığına

bakmakgerekir.Klasiktarihçiler,

tarihigeçmiştekiolaylarınkayde-

dilmesi,açıklanmasıveyorum-

lanmasıolarakdeğerlendirirler.

Özellikletarihdeninceilkokul-

danitibarençocuklaraöğretilen

kronolojiktarihaklagelir.Malaz-

girtSavaşıfilantarihteyapıldı,

Atatürk,falantarihteöldügibi

olaylarıntarihsırasıyla(kronolo-

jik)kaydedilmesitariholarak

değerlendirilir.Buhaliyletarih,

olaylarınveşeylerinnedenvena-

sılolduğusorularınayanıtver-

mez.

Öteyandangeçmiştekiolaylar

açıklanmayagirişildiğindeçok

çetrefildurumlarortayaçıkar.

Bugündengeçmişedoğrubakıl-

dığından,herbakanınkendibakış

açısı,metodolojisişeylerinve

olaylarınelealınışınısakatlar.He-

leheleişolaylarınyorumlanması-

nagelincedurumdahadaiçinden

çıkılmazhalegelir.

Öyleysetarihbirbilimdeğilmi-

dir?Özellikleinsanınbaşından

geçenlerdeneyselalanauygula-

namayacağınagöre,tarihnede-

recebirbilimolarakkabuledile-

bilir?Bunaolumsuzyanıtverip,

tarihbirbilimdeğilolsaolsabir

“bilgikoludur”diyenlerinsayısı

hiçdeazdeğildir.

Öznellik ve tarih yazımı

Oysainsanınvedoğanınbaşın-

dangeçenlergerçektir.Gerek

doğadagerektoplumdahernes-

nenin,herolayınbirgeçmişi(ta-

rihi)vardır.Uydurmabirolayıele

almıyorsakeğer,herşey,herolay

neden-sonuçzincirininbirhalka-

sıdır.Dolayısıylayazımındakiöz-

nellik,tarihinbilimselbirdisiplin

olmasıgerçeğiniortadankaldır-

maz.Üstelikbu“öznellik”daha

düşükdüzeydedeolsadeneysel

doğabilimlerindedevardır.

Biyoloji,kelebeğielealabilmek

içinonunşuankiorganlarını,

anatomisinielealmaklayetine-

mez.Enindesonundakelebeğibir

küçüktırtılındönüşümüsürecin-

de,sonundadakelebeğicanlılar

âlemindekiyerindevegeçmişinde

bulmakzorundadır.Budaeninde

sonundabirsüreçlerzincirinin

açıklamasınadönüşür.Aksitak-

dirdeinsanınanlamavedeğiştir-

mesürecinekatkıyapmayanyalı-

tılmış,durdurulmuşvedonmuş

açıklamalarveuygulamalaryığını

olmaktankurtulamaz.

Demekkigerekdoğanıngerek

toplumunmalzemesideğişerek,

başkalaşaraksüreçlerzinciriola-

rakilerlemektedir.Dolayısıylahe-

menherşeybirtarihkonusuna,

malzemesinedönüşür.Buhaliyle

tarihbirsüreçlerbilimidir.

Herolayın,hernesneninsüreci

başkasüreçlerdenbağımsızve

tekbaşınagerçekleşmez.Hersü-

reç,birbaşkasüreçtarafından

belirlenir,etkilenir.Eğerbiran

içingeçmişegidipcanlılarınyada

toplumunsüreçlerinemüdahale

edebilseydik,bugünherşeybam-

başkaolurdu.Demekkisüreçle-

rinçokluğuna,görünüştekifarklı-

lığınavebağımsızlığınarağmen

ortadabirmonizm(teklik)bulun-

maktadır.Üstelikeğerbulabilir-

sekbumonistakışöncedende-

termineedilmiştir.

İştetümbunedenlerletarih,

insanınbaşındangeçenlerlesınır-

landırılmış,bağımsızbiralanası-

kıştırılmışbasitbiraçıklamalar

yığınıdeğil,bilimlerinbilimiol-

makgibibirvasfasahiptir.Onun

içintarihselmaddeciliğinkurucu-

ları(Almanideolojisi)“Bizbirtek

bilimtanırız,odatarihbilimidir”

demişlerdir.

Biyoloji,fizik,kimyagibibilim-

seldisiplinlerinbağımsızlığıve

özerkliğigörecelidir.Bunlarinsa-

noğlununkendinivedoğayıanla-

maçabasınıkolaylaştırmakiçin

yaptığısınıflandırmalardanbaşka

birşeydeğildir.Geçmiştebilginin

dahasınırlıolduğuzamanlarda

herbirifelsefeninalanıiçindeka-

lırdı.İnsanoğluhenüztamanla-

mıylaüstesindengelemediğiher

konudafikiryürütmekdurumun-

daolduğundan,bubilimseldisip-

linleröncefelsefeydi(doğafelse-

fesi).Tarihbiliminindeöylebir

aşamasıvardır(tarihfelsefesi).

Tarihin determinizmi

Gerektarihbiliminingerekse

diğerbilimseldisiplinlerinfelsefe

düzeyiniaşmayanbuilkaşama-

sındabilgibiriktirilmekte,tanım-

lamaağırbasmaktadır.Bumeta-

fizikaşama,şeylerinveolayların

zamaniçindedurdurulmuş,me-

kâniçindeyalıtılmışaçıklamaları-

nıiçerir.Bubirzorunluluktur.Bil-

CİHAN ATEŞ

Tarihi bir bilim olarak ne derece kabul edilebilir?

Psikoloji ve
psikanaliz bakımından

tarihte determinizmi
ortadan kaldıran temel

iddia, tarihte kişinin
rolü üstüne

oturtulmuştur. Buna
göre şöyle söylenmek-

tedir: Tarihi yapanlar
insanlardır. İnsanlar

psikolojik yaratıklardır
ve onların psikolojileri

olayları belirler.
Buradan yola çıkılarak

“psikohistoir”
(psikolojik tarih)

yazımına
kalkışılmıştır.
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giyeterincebirikmedenyenibir

kaliteyeatlayamaz.

Birikimyenibirkaliteyeatla-

dığındatasnifsürecinegirilir.

(Klasifikasyon)Buaşamanınka-

rakteristiközelliği,şeylerinve

olaylarınyalıtılmış,durdurulmuş

açıklamalarınınötesinegeçip,on-

larısüreçhalindeilerlerkeneleal-

maktır.Buaşamadaşeylerinve

olaylarınakışınıdetermineeden

kanunlaraulaşılır.

İnsanınbaşındangeçenlerhan-

gikanunlaratabidir?İnsanınba-

şındangeçenleranlamında,tarih-

tebirkanunvarmıdır?

Birikimbilimiolarakklasikta-

rih,olaylarıtesadüfisayar.Klasik

tarihçoğukeztarihtegeçmişbir

olayı(yadaolayları)kahramanlık-

lar,ihanetler,beceriksizlikler,şans

yadatalihsizliklergibibelirsiz,

köksüzvesübjektifkavramlar

çerçevesindeaçıklar.Tarihtebir

determinizmbulunması,helehele

belirlikanunlarçerçevesindeve

birbütünlükiçindeakmasısaçma

biriddiadır.

Tarihselmaddecilikbukonuda

sonnoktayıkoymuşvetarihinde-

terminizminiçokaçıkbirbiçimde

ortayaçıkarmıştır.Bunagörein-

sanınbaşındangeçenlerbirkör

dövüşü,tesadüfengerçekleşmiş

olaylaryığınıdeğildir.Tarih,belirli

kanunlarçerçevesindeilerleyen

süreçlerbütünlüğüdür.

Tarihinilerleyişindeinsanınba-

şındangeçenleridetermineeden

temelkanunnedir?Tekkelimeyle

söylemekgerekirse;üreticigüç-

lerdir.Üreticigüçdeyinceonu

dörtayrıbaşlıktatoplamakmüm-

kündür:1-İnsan2-Teknik3-Ta-

rih4-Coğrafya.Tarihinmotoru

(kanunu)buüreticigüçlerdir.Bu-

nagöreinsanoğlu“belirligeçmi-

şindenkalmagelenek-görenekler-

le,içindeyaşadığıbelirlicoğrafya

veiklimşartlarınagöre,belirlibir

tekniğevemetodadayanarak

yaptığıyaşamagüreşinde,gene

belirliseviyeyeulaşmışkolektif

aksiyonla”(TarihTezi)ilerler.

Tarihselsürecinakışındaüretici

güçlerdenbazenbiri,bazendiğeri

aktifroloynar.Örneğintekniğin

çokyavaşgeliştiğimodernçağ

öncesi(tarihöncesindeveantik

tarihte)insanüreticigücüdiğerle-

rindendahaetkinbirroloynamış-

tı.Modernçağdaisetekniküretici

gücüdahabaşatbirroloynadıve

burolünüsürdürüyor.Üretici

güçlerinbufarklıetkilerinerağ-

menenindesonundatarihin

başaktörüinsandır.Tekniğibile

sontahlildeinsanrealizeeder.

Üreticigüçlerbahsibaşkabir

yazınınkonusunuoluşturacakka-

dargenişbirçalışmaalanıdır.Fa-

katburadaüstündedurmayaçalı-

şacağımşey;tarihselmaddeciliğin

ortayaçıkışındanberi,karşıtezle-

rinhepbugerçeğitersyüzetme-

yeçalışmalarıdır.Hattasosyoloji

denilenucubeyaratıkbilebuça-

banınürünüdür.Butemelgerçeği

(kanunu)gizlemek,sulandırmak

bakımındanyapılangirişimler,sırf

sosyolojiucubesindenibaret

değildir.Psikolojiden,doğabilim-

lerinekadarhemenhertürlübi-

limseldisiplinçarpıtılarakbuse-

ferberliğedavetedilmişlerdir.

Tarihselmaddeciliğekarşıher

allahıngünüzaferüstünezafer(!)

kazananbuaçıklamalarıburada

elealmaksayfalardolusuyer

tutacağındanayrıntısınagirmeyip,

yazınınbaşlığındakipsikoloji-psi-

kanalizvetarihilişkisinideğer-

lendirmeyegeçebiliriz.

Psikolojivepsikanalizbakımın-

dantarihtedeterminizmi

ortadankaldırantemelid-

diatarihtekişininrolüüs-

tüneoturtulmuştur.Buna

göreşöylesöylenmektedir:

tarihiyapanlarinsanlardır.

İnsanlarpsikolojikyaratık-

lardırveonlarınpsikolojile-

riolaylarıbelirler.Olayların

öyleyadaböylegelişmesi

zamanzamanbirkralın

psikolojisiolabileceğigibi,

bazendebiruluspsikoloji-

siyadakolektifpsikoloji-

ninsonucudur.Buradanyo-

laçıkılarak“psikohistoir”

(psikolojiktarih)yazımına

kalkışılmıştır.

Öncelikleşunubelirte-

lim;psikolojibilimiinsanların

davranışlarını,davranışlarınınar-

kasındakitemelsaiklerivesebep-

leriinceler.Psikolojibuçabayı

yürütürkentektekinsanlardan

yolaçıkarveinsanıtoplumsaliliş-

kilerindenbirmiktarsoyutlayarak

ilerler.Buçabanınbirçokolumlu

sonuçyarattığını,tarihselsüreci

açıklamayabüyükkatkılaryaptığı-

nıgörmezliktengelemeyiz.Fakat

toplumsalakış,tektekinsanpsi-

kolojilerininbirtoplamıdeğildir.

Hattadurumuntamtersiolduğu-

nu,herbirinsanpsikolojisininza-

maniçindedeğişip,başkalaşarak

gelentoplumsalyaşamdankaynak

aldığını,ön-belirlendiğinisöyle-

mekgerekir.Genelolarakpsikolo-

jiveözelolarakpsikanalizbireyi

zamaniçindeduralattığı,mekân

içindeyalıttığıiçinmetafizikaşa-

madadır.Psikolojivepsikanaliz

butemelzaafınedeniyletarihsel

maddeciliğinepistomolojikçerçe-

vesiiçinetamolarakgirmez.Ge-

nelolarakpsikolojiveözelolarak

dapsikanaliztarihsizveköksüz

bir“birey”inpeşindedir.

Psikolojininveözelolarakda

psikanalizinbuzaafıgiderilebilir

mi?Acabatarihselmaddeciliğin

insanı,olaylarıaçıklamaçabasın-

dapsikanalizinbirkatkısından

sözedilebilirmi?

Önceşunubelirtelim;Tarihsel

maddeciliküreticigüçleryasasını

gözebatırırken,insanıedilgenbir

yaratıkolarak,selekapılmışsü-

rüklenmekteolanbiryaprakmi-

salielealmaz.Tarihselmaddeci-

lik,“kaderciliği”kapıönüneko-

yarken,aslolanşeyindünyayı

açıklamaklayetinmeyiponu

değiştirmekolduğunubelirtir.

Soruşudur:İnsandüşünen,ya-

ratan,etkileyenbiryaratıkolarak

dünyayınasıldeğiştirebilir?Bu

sorununyanıtı,“Tarihinakışdiya-

lektiğiyönünde,determinizmin

kanununauyarakilerlersedeğişti-

rebilir”şeklindeverilmiştir.Ohal-

de“İnsanneyaparsayapsın,tarih

vetoplumyinedebildiğiniokur”

diyenler,tarihselmaddeciliğiya

hiçanlamamışlardıryadaçarpıt-

mayaçalışıyorlardır.Budurumda

insanınnemenembirşeyolduğu-

nu,zihinselsüreçlerininnasılişle-

diğini,psikolojisininnedenöyle

değildeböyleolduğunuaçıklaya-

bilecekherçabanın,eksikliklerine

vehattayanlışlarınarağmendün-

yayıdeğiştirmekadınahemge-

rekliliğihemdeyararıvardır.Bu

açıdanbakınca,yazımızınözelko-

nusunuoluşturanpsikanalizineni-

neboyunaeleştirilmesivevarsa

yararlarınıngösterilmesigerekir.

Psikanalizintemeltezi,insanın

zihinselsüreçlerininçelişkiliol-

duğudur.Yaniinsanınbilinçle

yaptığınıdüşündüğüherdavranı-

şınarkasında,kendisininfarkında

olmadığıbilinçdışısüreçlerol-

duğunuilerisürer.Butez,tarih-

selmaddeciliğinbilgikuramının

birparçasınıoluşturandiyalektik

kavrayışın,“şeylerçelişkilerin

birliğidir-sentezidir”şeklindeki

temelteziyleuyumiçindedir.Psi-

kanaliz,buçelişkilivaroluşunbir

enerjiye(libido)yolaçtığını,bu

enerjinintoplumsalengellemeler

nedeniylebiryüceltimeuğradığı-

nı,enerjinindışdünyadakinesne-

lerevetoplumabağlanmasının,

toplumunoankiengelbiçimine

(kavrayışına)görekabuledilebi-

lirdavranışlaryarattığınıilerisü-

rer.Psikanalizegöreherbi-

reyindoyumpeşindekoşan,

hazilkesiyleçalışandeğiş-

mezbirdoğasıvardır(id).

Buarzu,bilinçdışınınkay-

nağınıoluştururvetoplum-

salengellemelernedeniyle

gerçekleştirilemez.Dolayı-

sıylaonunyerinebirbaşka

şeyinikameedilmesigere-

kir.Temelyüceltmemeka-

nizmasıbudur.

Psikanalizmekanizmanın

benlik(ego)tarafındandü-

zenlendiğini,toplumsalsü-

reçleriniçselleştirilmesiyle

de(süperego)zihinselsü-

reçlerinüçlübirsacayağı

üzerineoturduğunuiddia

eder.Butezlerteorininkurucusu

Freud’aaittirvetopoğrafikkişilik

kuramıadınıalır.Freud’unbutezi

tamamlayanepeycebirkuramı

olmaklabirlikteyerimizindarlığı

nedeniylebunlarınayrıntısınagir-

meyeimkânyok.Fakatbuhaliyle

bilekuramıntarihselmaddecilik

adınaneifadeettiğinekısaca

dokunmaktayararvar.

Bilinç-bilinçdışıtezihemen

hemenherkestarafındankabul

görmüşbirtezdir.Amabununay-

rıntılandırılmasında,hiçdedoğru

olmayanbirtakımvarsayımlaror-

tayaçıkar.Birkereinsanın

“değişmeyendoğası”,“değiş-

meyenbilinçdışı”kavramları,

sabitolanhiçbirşeyikabulet-

meyentarihselmaddeciliğintemel

kavrayışıylaçelişir.HomoSapien-

sinilkortayaçıkışındanberi

değişmedenkalanbirbilinçdışı

kavramıtoplumunveinsanın

süreklideğiştiğigerçeğineters

düşer.Bukavrayışagöretarihön-

cesiinsanda,şimdikiinsanda

aynıdır.

Budurumdabilinç-bilinçdışı

diyalektiğinireddetmekmi

gerekir?Kesinliklehayır.Önceşu

gerçeğiortayakoymakgerekir:İn-

sanınbilincide,bilinçdışıdatop-

lumsalbirolgudur.İnsandoğanın

safçocuğuykenkendiliğindenve

doğalolarakvarolanzihnide

diğerherşeygibigelişimsüreci

içindedoğadankoparılıpalınmış-

tır.Tıpkı,birdoğaparçasının

üzeineyolyapılmasısuretiyle

doğadankoparılıpalınmasında

(toplumsallaştırılmasında)olduğu

gibi,doğanındolaysızbirdevamı

niteliğindekiinsanzihnindedeay-

nısüreçyaşanmıştır.Doğadan

alınıp,toplumsallaştırılaninsan

anlağı,sürekligelişerekve

değişerekbugünleregelmiştir.

Dolayısıylainsanınhalihazırdaki

bilincide,bilinçdışıdadoğalol-

maktanötetoplumsalbirvarlıktır.

Herçağıninsanıiçinnasılkibilin-

ciaynışeyolarakkalmamışsa,

bastırılanda(bilinçdışıda)birve

aynışeyolarakkalmamıştır.İn-

sanınçelişkilivaroluşubuaçık-

lamaylakafasıüzerindedururken

ayaklarıüstüneoturtulmuşolur.

Freud’untarihsiz,köksüz,yalıtıl-

mışvesabitlenmişolanzihinsel

süreçkavrayışıböyleortaya

konulduğundaönümüzdehareket

edebileceğimizgenişbiralanaçıl-

mışolur.

Bugenişalandazihinselsüreç-

lerinoluşumundan,zihinselsüreç-

lerietkileyentoplumsalsüreçlerin

nasıliçselleştirildiğine,insanın

bireyolaraktoplumsalsüreçlere

nasılbağlandığına,birey-toplum

diyalektiğinekadarçokgenişbir

alandaçalışmaimkanıdoğmuş

olur.Birdergiyazısındabualan-

larlailgilidahafazlabilgialmayı

vebaşkatartışmalaraçmayıbek-

lememekgerekir.Bunlarıdabir

başkayazıdaelealmayıvebu

alandayenitartışmalaraçmayı

umuyorum.

Tarihsel sürecin akışında üretici güçlerden bazen biri, bazen diğeri aktif rol oynar. Örneğin tekniğin çok yavaş geliştiği
modern çağ öncesi (tarih öncesinde ve antik tarihte)  insan üretici gücü diğerlerinden daha etkin bir rol oynamıştı.
Modern çağda ise teknik üretici gücü daha başat bir rol oynadı ve bu rolünü sürdürüyor. Üretici  güçlerin bu farklı 
etkilerine rağmen eninde sonunda tarihin başaktörü insandır. Tekniği bile son tahlilde insan realize eder.

Psikanaliz, ta rih siz/kök süz “bi rey”in pe şin de dir.

ÖZGÜRLÜKTOPLUMSAL
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- Ön ce lik le, ya yın mü ca de le sin -
de ba şa rı lar di le riz. Ye ni bir öğ -
ren ci ya yı nı çı kart ma ih ti ya cı nı
ne den his se ti niz?

ToplumsalÖzgürlükçüGenç-

likolarakgençlikalanındabir

iddiamızvar.Gazetemizi,mü-

cadeleyiderinleştirme,yayma

anlamındabiraraçolarakta-

nımlıyoruz.Üniversitedekiyapı-

saldönüşümleri,gençliğinso-

runlarını,eğitimdekisorunları

dilegetirmekveçözümekavuş-

turmakiçinyolaçıkıyoruz.Bi-

zimhattımız,alternatifiarama

veonugençliğemalolmuşbir

şekildeyaratmaisteğinden

doğmuştur.Buarayışdevrimci,

yeniyeaçıkbirtemeldeolacak

vekendinidiğermücadele

alanlarıylabuluşturacak.Tüm

bunlarınbirihtiyaçolduğunu

düşünüyoruzvegazeteyleadı-

mımızıatıyoruz.

- Üni ver si te ler, li se ler, ge nel ola -
rak eği tim ve öğ ren ci kim liği
na sıl bir dö nü şüm ge çi ri yor?

Budönüşümlerdenşöyle

bahsedebiliriz.Sermaye,

70’lerdebaşlayanuzundalga

krizindençıkışiçinneoliberal

politikalarçerçevesindeher

alanasınırsızcagirişyapmak

istiyor.Busüreç,şuanda,sa-

deceülkemizlesınırlıkalmaksı-

zın,dünyaçapındakamusal

alanıntasfiyesiolarakyaşanı-

yor.Eğitiminparalılaştırılması,

sağlıkaynışekilde,belediye

hizmetlerigibiuygulamalar

bunlaraörnekolarakverilebilir.

Eğitimin,piyasayaaçılması,

liselerehattailkokullarakadar

sıçrıyor.Devlet,eğitimhizmet-

leriniveöğrencilerisermayeye

adetapazarlıyor.

Üniversitelerdekisermayeye

uyarlanmasürecidahadagöz-

lerönünde.Yemekhanelerin,

kantinişletmelerininözelşir-

ketleredevri,teknokentlerde

bilgininşirketlerepazarlanma-

sı,bunlarıyaparkenöğrencile-

rinucuzemekgücüolarakkul-

lanılması,üniversitebünyesin-

deaçılanparalıkurslarbudö-

nüşümlerinsadecebirkısmını

oluşturuyor.Girişimciüniversi-

temodelininsonunakadaruy-

gulanmayaçalışıldığınıgörüyo-

ruz.

Bunlarınyanında,bilimsel

içerikdedönüşümeuğruyor,

tekdüze,sermayeninihtiyaçları

doğrultusundaverilenbireği-

timsistemigelişiyor.Kocaeli

Üniversitesi’nde,Toyotamotor-

larınınderslerdeöğretilmesi

bununçarpıcıörneğidir.Yine,

sosyolojibölümününartıkpek

birçekiciliğininkalmamasıan-

cakOrtadoğusosyolojisigibi

derslerüzerindedurulması,

sermayeninyönelimlerinibiz

öğrencileregöstermekisteyen

zihniyeteörnekolabilir.Cinsi-

yetçi,yasakçı,şovenistbireği-

timsözkonusu.Dünyaaçısın-

danbüyükönemesahipFransız

İhtilali’ninFransızlarTürkleri

anlatmıyordiyeanlatılmaması.

Bütünbuyaşananlarla,reka-

betçi,kariyerist,arkadaşının

kuyusunukazan,geleceğika-

rartılarakzehirlenenbirtür

gençlikyaratılıyor.Sistemiyice

konumlandığıyerdenveapoli-

tik,çevresineduyarsızgençliği

iyicedejenereederektoplumun

içinesalıveriyor.

- Eği tim de ki bah set tiği niz ya pı -
sal dö nü şüm cen de re sin den na -
sıl çı kış ya pı la bi lir?

Şüpheyokkibunlarkapita-

lizminsonucuortayaçıkandu-

rumlar.Tepkileroluşmuyor

değil.Özelleştirmelerekarşıdi-

reniştohumlarıatılıyor.SE-

KA’dakiönemlidirenişbunun

birörneği.

İşsizlikolgusu,gençliğin,

gırtlağınakadargelmişdurum-

da,bıçakkemikte,gelecekkay-

gısıelimizikolumuzubağlıyor.

Paralıeğitim,eğitimdeayrımcı-

lıklakuşatılanbizöğrencilere

depresyonyadaÖzkanŞişman

arkadaşımızınintiharıgibi,se-

çeneksizlikdayatılıyor.Buan-

lamdaÖzkanŞişman’ınkatili

debellidir,sermayeveYÖKdü-

zenidir.Mühendislikyasasıyla,

fenedebiyatfakültelerinde,eği-

timbilimlerindeişsizliğeitil-

meylekarşıkarşıyayız.Buralar-

dabirikengerilimkendinigös-

terecektir.Yine,yoksulluğun

derinleştiğivaroşlarda,uyuştu-

rucubatağına,mafyaya,kap-

kaçaitilengençlerdekigerilimi

deunutmamalıyız.

Diğeryanda,üçsaatliksınav

sonucubütünbirgeleceğibelir-

lenenliseliler,politikalanınor-

tasınadoğruçekiliyor.Buradaki

gençlerdekendimücadeleçiz-

gisiniatmalıvetaleplerini

açığaçıkarmalıdır.

Mücadelehattınınözgünbir

şekildeaçığaçıkacağı,hatta

sıyrılıpgeleceğiortada.Kurtu-

luşutümbuobjekifdurumun

içindençekipçıkarmamızgere-

kiyor.

- Bun la rı göz önün de bu lun dur -
duğu muz da, genç lik top lum sal
öz gür lük ve kur tu luş mü ca de le -
si nin ne re sin de du ru yor?

Gençliktebunlarısöylemek

içinerkentabii.İşçisınıfınınta-

rihselmisyonuyerinikoruyor.

Ancakfilizlenmeninolduğunu

dasöyledik.Ayrıcaülkemizdeki

veOrtadoğu’dakisavaş,kapita-

lizminsaldırılarıisteristemez

gençliğitoplumsalözgürlük

mücadelesineçekiyor.Bubir

adımdır.

Eskidenaydınmisyonuylata-

nınan,toplumayönverenbir

gençliksözkonusuydu.Şimdi

budüzeydebirörnekçıkara-

masakdabellibirmevzimizde

yokdeğil.Ayrıcagençliğinay-

dınkarakterindekifarklılaşmayı

datespitetmekgerekir.Genç-

lik,sermayetarafındankuşatıl-

mışveiplerinisermayeyekap-

tırmışdurumda.Dolayısıylaön-

celiklegençliğinkendiözgürlük

mücadelesivar.Özgürlüğünü

ellerinealmışdurumdadeğil.

Kapitalizm,üniversitesinde,li-

sesinde,mahallesindegençliğin

ensesindesolumaktadır.

Buradatabiikiöncebirdina-

mikondansonraöbürüdina-

mikgeliyorgibimekânikyakla-

şımdayok.Bunlarbirbiriyleiç

içegeçmişdurumda.

Söylediklerimdiğeralanlariçin

degeçerli.Heralanınkendiöz-

gürlüğünüelinealmasürecin-

deyiz...KamuemekçileriniAn-

kara’dagördük.İşçisınıfında

kıpırdanma,silkinişvar.Dene-

melerle,direnişlerle,bozarak,

düzelterek,yerineyenisiniya-

parakbirdirenişhattıkurulu-

YOLA, ÖZGÜRLÜK İÇİN ÇIKTIK
Toplumsal Özgürlükçü Gençlik Gazetesi Yazıişleri Müdürü Emrah Arıkuşu ile görüştük

Gençlik, sermaye tarafından kuşatılmış ve iplerini sermayeye kaptırmış durumda. Dolayısıyla öncelikle gençliğin kendi özgürlük
mücadelesi var. Özgürlüğümüzü ellerimize almış durumda değiliz. Kapitalizm, üniversitesinde, lisesinde, mahallesinde gençliğin

ensesinde solumaktadır. Gençliğin ve diğer toplumsal kesimlerin de kendi özgürlüğünü ellerine alma sürecindeyiz.

“Emekçilere ve halka sır tı nı dö nen bi lim an la yı şı nın ters yüz edil me si te mel gün de mi miz dir.”

İşsizlik olgusu, gençliğin, gırtlağına kadar gelmiş durumda, bıçak kemikte,
gelecek kaygısı elimizi kolumuzu bağlıyor. Paralı eğitim, eğitimde

ayrımcılıkla kuşatılan biz öğrencilere, depresyon ya da Özkan Şişman 
arkadaşımızın intiharı gibi, seçeneksizlik dayatılıyor. Bu anlamda Özkan

Şişman’ın katili de bellidir, sermaye ve YÖK düzenidir. 

Röportaj: ERKAN GÖKBER

ÖZGÜRLÜKTOPLUMSAL
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yor.Diğerkesimlergibi

gençliğindekendiözgün

devrimcitalepleriadım

adımoluşuyor.Bunuderin-

leştirme,teorikarkaplanını

vebunlarıyaymagöreviyle

yüzyüzeyiz.

- Öğ ren ci ha re ke ti için de ki
diğer po li tik id di alar la na sıl
iliş ki le ni yor su nuz?

Baştadabelirtmiştim,bir

arayışsözkonusu...Buara-

yışıyapmakisteyenlerleve

yenilenmeyiisteyenlerleas-

garizeminimizvar.Ciddibir

iddiamızolsada,yaklaşımı-

mızşuanşöyledeğil;biz

herşeyinmerkezindeyiz,her

şeyibizbelirlerizgibi...

Diğeröznelerleetkileşime

açığız.Bununkıstaslarıda

varelbette.Gerek6Ka-

sım’da,gerekseşovenizme

karşıeylemlerde,ittifakyak-

laşımlarımızlabunlarıgöste-

riyoruz.Öğrencihareketinin

parçalıdurumunugözönün-

debulundurarakpolitik

odaklarıyaratmakiçinde

elimizdengeleniyapıyoruz.

Eylemselveilkselzeminde

geliştirdiğimizortaklıklarla

veyürüttüğümüztartışma-

larlabellibirdilortaklığını

yakalayarak,bazıesneme

paylarınıdaeldenbırakma-

dangençlikhareketiüzerin-

dekiölütoprağınıkaldırma

yolundailerlemeliyiz.İçimiz-

dekisekteranlayıştankur-

tulmalıvegafletuykusundan

uyanmalıyızgerekiyor.Bunu

yaparkendeğerlerihiçleştir-

medenvetasfiyeciliğedüş-

medenyapıcıtemeldehare-

ketetmekgibibirsorumlu-

luğundaomuzlarımızdaol-

duğununutmamakgerekir.

Gençliğindinamizminisi-

yasetimizdeuygulamadan

olmaz.NitekimToplumsal

Özgürlükorganlarıiçinde

koyduğumuzgençlikkotası

dabunaişaretetmektedir.

Ancakbuyaklaşımlarlaso-

nucaulaşabiliriz.

- Genç lik ha re ke ti ta ri hi ni
na sıl sa hip le ni yor su nuz?

Kendimizibirgeleneğin

birçizginindevamıolarak

koymuyoruz.Yenidönemin

çıkışınıyaratmalıyız.Türkiye

devrimcihareketinde

üçüncübirkuşağınçıkış

yapması,üçüncübirsayfa-

nınaçılmasıgerekiyor.

Ancaktabiiki,tarihbizim

tarihimizdir.Sahipleniyoruz.

Devrimcigençlikönderleri

bizleremirastır.Mahir’i,

İbo’su,Deniz’iyle.Gençliğin

devrimcikalkışmasıolan

DEV-GENÇbizimyolumuzu

aydınlatıyor.Bugün,otarih-

selmirastanbesleniyoruz.

12Mart’tayaraalan,78’ler-

leşahlanangençlikmücade-

lesiumudumuzuyükseltiyor.

Tabii,12Eylül’leciddi

sekteyeuğratılanbirsüreci

degörüyoruz.Faşizminüni-

versitedekimaşasıYÖK,sal-

dırılarınıyoğunlaştırdığısı-

rada85’lerveanti-YÖKmü-

cadelesiüzerindengelişen

mücadeleyle,bukaranlık

dönemdebilegençlikkimse-

ninkendisineengelkoyama-

yacağınıyinegöstermiştir.

Derneklerleçatlatılanka-

bukla,faşizmekarşıdireniş

ruhunubugünleretaşımıştır.

Sermaye-statükoortaklığı-

nıngeliştiğiticarileşmesü-

recininbaşlangıçdönemin-

de,harçlarkarşıtımücadele

eksenindegelişençıkışınadı

olanöğrencikoordinasyon-

larındadakendiizimizigö-

rebiliyoruz.Budönemde

gençlikkendiözgüntaleple-

riniaçığaçıkaracakadımlar

atmıştır.28Şubat’agiden

süreçteetkisinikaybetsede

öğrencikoordinasyonlarıda

bizimbeslendiğimizdamar-

dır.Mücadeleyiyükselmeye

kararlıykenbutarihsellikleri

sahiplenenyerdençıkışiçin

kendimizihazırlamalıyız.

- Göz lem le ye bil diği miz ka -
da rıy la da ha çok üni ver si te
ağır lık lı bir çer çe ve hâ kim...
Bu nu diğer genç lik alan la rı -
na na sıl yay ma yı dü şü nü -
yor su nuz?

Sermayenintümgençliğe

saldırısıvar,eğitimesaldırı-

sıvar.Liselerehattailkokula

kadarpolitikleşmeinmişdu-

rumda.Konuşmalarımızda

geçti,meslekliseliler,teknik

liseliler,düzliselilergenel

olaraktümliselileresayfala-

rımızıaçacağız.Buralardaki

dinamiğinaçığaçıkarılıpge-

liştirilmesiyleonlarındaöğ-

rencihareketinininşaasında

yeralmasınısağlayacağız.

Kenditalepleriniaçığaçıkar-

makiçinözneleşmeyeçağı-

racağız.İşteozamanliseli

arkadaşlarımızdahasağlam

birtemelde,bizimleilişkiyi

kendileritanımlayacaktırza-

ten.Tıpkıbirfilmdedediği

gibi,“Bensanasadecekapı-

yıgösterebilirim,oradangi-

recekolansensin!”

Liseliarkadaşlarlailişki-

mizomuzomuzamücadele

vermeçizgisindedir.Tabiiki

bubizimonlaradeneyimak-

tarmayacağımızveolanca

gücümüzledestekolmaya-

cağımızanlamınagelmiyor.

- Şim di öğ ren ci ha re ke ti nin
te mel za af la rın dan bi ri ola -
rak gö rü len “me zun ola na
ka dar mü ca de le et mek ve
son ra sın da ha ya tın ger çek le -
ri kar şı sın da tes lim ol mak”
ko nu sun da ne dü şü nü yor su -
nuz?

Evetöylebirdurumne

yazıkkivar.Buçokçarpıcı

birolgu.Geçmiştenbugüne

sıkıntılarınıçekiyoruz.Öğ-

rencilerintoplumsalkurtu-

luşparadigmasıylailişkilen-

meproblemindenkaynakla-

nıyorbudurum.Neticeiti-

bariylekendisınıfsalkonu-

mudaküçükburjuvadır.Bu

durumundiğeracıyanıda

bizdenöncekikuşaklarınbi-

zeaktaracaklarıdeneyimle-

rinsekteyeuğratılmasıdır.

Busomutkoşuldandersler

çıkararakyaklaşımımızıona

görebelirliyoruz.

Bukonudabizimyaklaşı-

mımızısorarsanız,Toplum-

salÖzgürlük’ünbizeapaçık

birkatkısıolarak,hayatın

heralanındamücadeleçizgi-

siyaratmafikriyatıbizeyol

gösteriyor.Enbaştadasöy-

lediğimgençliğidiğeralan-

larlabuluşturmasizinsor-

duğunuzbusoruylazorunlu-

lukkazanıyor.

- Son ola rak söy le mek is te -
diği niz bir şey var mı?

Gençliğinkurtuluşukendi

ellerindedir.Umudumuzuyi-

tirmedeninançlamücadele

bayrağınıdahadayukarılara

taşımalıyız.Ayrıcasizete-

şekkürediyorum.Toplumsal

Özgürlük’ünbizimyolumuzu

aydınlatanışıkolduğunubil-

meniziisteriz.

- Biz de si zin ta lep le ri ni zin
ta kip çi si ola cağı mı zı be lirt -
mek is te riz ve birinci sa yı nı zı
me rak la bek le diği mi zi ifa de
ede riz.

Top lum sal Öz gür lük çü Genç lik
ga ze tesi öğ ren ci  so run la rı na 
na sıl yak la şım bir ge ti re cek ?

Eği tim ala nı fark lı lık la r içe ren bir alan
ha li ne ge li yor. Bir yan da fark lı çı kar
odak la rı nın he def tah ta sı ha li ne gel miş
du rum da. Diğer yan da ezi len ke sim den
öğ ren ci le ri de kim se dü şü nmü yor.
Okul la rın ka pı sı emek çi ço cuk la rı nın yü -
zü ne ka pa tı lı yor. Top lum da ki ya rıl ma,
ge lir dağı lım la rın da uçu rum la şan den -
ge siz lik öğ ren ci le ri de doğ ru dan et ki le -
ni yor. Öğ ren ci kim liği ni oluş tu ran as ga ri
or tak lık lar fark lı la şı yor, öğ ren ci ler da ha
yoğun şe kil de ai le si nin sos yal sı nı fı na
gö re ta nım la nı yor. 

Or ta sı nı fın ço cuk la rı baş ka tür lü et ki -
le ni yor. Tek nik li se ler den ge len ler tek nik
eği tim fa kül te le ri ne hap se di li yor, mes lek
li se le ri nin önü ka pa tı lı yor. Ders a ne ye gi -
de me yen öğ ren ci ler bü yük üni ver si te le -
re gi de mi yor, do la yı sıy la taş ra üni ver si -
te le ri yok sul öğ ren ci ler le do lar ken, diğer
üni ver si te ler de ise or ta sı nıf ve bur ju va
sı nı fın ço cuk la rı oku ya bi li yor. Ya ni bü -
tün sel bir öğ ren ci kim liği yok.

Bu ra da bi zim yö ne lim i miz, tüm bu ke -
sim le rin fark lı lığı nı gör me ke baş lı yor.
Her kesi min öz gün so ru nu na yer ve re -
ceğiz. Ta bii te mel so run la rın da iş len -
me si bü tün sel bir öğ ren ci ha re ke ti için
ge rek li olan bir şey... Bu nun ör neği ni de
ver mek ni ye tin de yiz. 

Ka pi ta lizm her ke si mah kûm eden,
her ke si ezen bir dü zen. İş te biz de eği -
tim ve öğ ren ci le rin gün de mi ni, nab zı nı
tu ta cak bir ga ze te he def li yo ruz. Tüm
bun lar la bir lik te ga ze te mi ze şe kil ve re -
cek te mel kıs tas lar da var. Te orik ar ka
pla nı mız, po li tik du ru şu muz çer çe ve sin -
de ola cak bu de dik le rim... Bu kıs tas lar -
sa, halk için eği tim, pa ra sız eği tim le fır -
sat eşit liği nin sağ lan ma sı, ana dil de eği -
tim me se le si nin ke sin şe kil de çö zül me -
si, cin si yet ay rım cı lığı na son ve ril me si,
eko lo jik bir bi lim sel an la yış ge liş ti ril me -
si gi bi... Bu te mel nok ta lar ga ze te mi ze
de rin lik ka zan dı ra cak. 

Üni ver si te le rin top lum dan ko pa rıl ma -
sı na yö ne lik emek çi le re ve halk ke sim le -
ri ne sır tı nı dö nen bi lim an la yı şı nın ters
yüz edil me si te mel gün de mi miz dir. Ay -
rı ca sa nat ta dog ma tik ka lıp la rı yı kmak
için say fa la rı mız da ça ba sarf ede ceğiz.
Kül tür ve sa nat değer le ri miz an cak öz -
gür bir sa nat an la yı şı nın ge liş ti ril me si,
dev let çi TRT ka lıp la rı nın ter k e dil me siy le
müm kün...

Bi rey sel öz gün lük le rin tek tip leş ti ril -
me si ne kar şı öz gür lük çü bir te me lin ge -
liş ti ril me si gi bi yak la şım la rı mız ga ze te -
mi ze bi çim ve re cek. Ya şa mın her ala nı -
na nü fuz eden ay nı za man da ya şam dan
bes le nen bir an la yış la çı kar ma yı
hedefliyoruz. Tüm bun lar ışığın da al ter -
na ti fi ya rat ma ara yı şı mız say fa la rı mı za
yan sı ya caktır.Özgürlükçü Gençlik 0. sayısında YÖK’ü gündemine almıştı.

Top lum da ki ya rıl ma, ge lir dağı lım ın daki 
den ge siz lik öğ ren ci le ri de doğ ru dan et ki li -
yor. Öğ ren ci kim liği ni oluş tu ran or tak lık lar

fark lı la şı yor, öğ ren ci ler yoğun şe kil de
ailesinin sos yal sı nı fı na gö re ta nım la nı yor.
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ümdünyanınekolojikdengesini

altüstedenvebütündoğalgü-

zellikleriyokedenvahşikapita-

lizmkendikurallarınıbilehiçdüşün-

medençiğniyor.Ülkemizdevedünyada

yediğimizürünlerden,soluduğumuz

havayakadarherşeyibirerbireryok

edensistem,herkoldaninsanlığave

doğayasaldırmayadevamediyor.

Genetiğideğiştirilmişorganizmalar-

dan,oksijenaldığımızormana,ağaçla-

ravarıncayakadarherşeyidahafazla

kâretmekiçinyıkankapitalizm,nein-

sananededoğayaacıyor.Biryandan

tarımıvehayvancılığıtüketensistem

biryandandaburalardangeçiminisağ-

layançiftçilerievsiz,topraksız,gele-

ceksizbırakıyor.Kapitalizmintarım

üzerindekipolitikaları;kırsaldayaşa-

yaninsanlarıişçileştirme,büyükşehir-

lerezorlagöçettirme,ucuzişgücüya-

ratmavedoğalolmayantarımsalüreti-

miyapanABveABDpatentlifirmala-

rınparakazanmasısağlamak.Bütün

dünyadadevamedenvetabiatıolum-

suzetkileyenbutarımpolitikalarınabir

yenisidahaeklendi:Yıllardırbinbir

türlüacı,inkâr,katliam,sömürüvean-

tidemokratikuygulamalaraterkedilen

Dersim.

Derinleşen ekolojik talan

Aslındaiçindeyaşadığımızşusistem

varolduğugündenbuyanaheranlam-

dayozlaşmayı,yalnızlaşmayıvetüket-

meyidayatıyor.Buyozlaşmavetüket-

medediğimizsaldırılarsadeceDersim’

eözgübirşeydeğil,genelanlamıyla

ekonomikvesiyasibirsaldırıdır.Gün-

celolansorunlarüzerindekapitalizmin

teşhiriniyapmakveasılyüzünügöster-

mekgerekiyor.Güncelveyakıcıbirso-

runolandoğanınyokoluşu,kimiçev-

relercebasitalgılansadayadaüzerine

düşünmeningereksizliğindenbahsedil-

sedebizleraçısındandoğanınönemi

çokbüyük.Çünküheranlamdadoğaya

bağlıolancanlılardoğaolmadanyaşa-

yamazlar.Birdüşünün,doğabuşekilde

talanedilmeyeveyokolmayadevam

edersedevrimyapacakbirdünyakal-

mayacakyadatersindenkapitalizm

açısındantalanedecek,yokedecekbir

doğaolmayacak,kısacasıyaşayacak

birdünyaolmayacak.Bubakımdan

önemlibuluyoruzekolojimeselesini.

Güncelolaylarışığındakapitalizmin

teşhiriniyapmakgerekirsebenceen

güncelolaylardanbirtanesidirDersim

(Tunceli).Sonolaraksiyanürlealtınçı-

karmaolayıylagündemimizegiren

Dersimbundanbirkaçyılöncedebaraj

yapımımeselesiylegündemimizegir-

mişti.Busaldırılaröncesinebakarsak,

dahaçoksiyasigerekçelerleDersim’e

saldırıolmuşvebusaldırılardayine

doğaüzerindengerçekleştirilmiştir.Or-

manlarınveevlerinyakılması,geçimini

topraktansağlayaninsanlarınbüyük

şehirlerezorlagöçettirilmesi,bununla

beraberbarajprojelerivesiyanürleal-

tınçıkarmameselesiileDersimbölge-

siniinsansızlaştırmak,obölgeyi,doğa-

yı,tabiatıtecritediphayaletbirkent

halinedönüştürmekistiyorlar.Pekibu

birgereklilikmidiryoksasiyasiyada

ekonomikbirçıkarmıdır?

Barajlar projesi

Buprojegenelolarakkapitalizmin

kâretmekiçinhemdoğayahemde

oradayaşayanhalklarayönelikyaptığı

birsaldırıdır.Barajlarekolojikdengeye

zararverecek,tabiatıvecanlılığıolum-

suzetkileyecek.Bunlarınyinekendiül-

kemizdeörneklerivar;AtatürkBaraj

Gölü’ndesututulmadanöncevarolan

canlıtürlerindenvantuzlubalık-iğneli

balık-mayabalığı-bıyıklıbalıktürleri

yokolmuştur.KebanveSeyhanBaraj

göllerininetkisiyleiklimolumsuzyönde

değişmeyedevamediyor,barajlarara-

sındanbulunanFıratNehriveFırat

Kanyonuartıkyok,bitkiörtüsündeniç-

sucanlılarına,yabanhayvanlarınata-

rihselköklerekadarbirçokşeyyok

edildiveçoğusularaltında.

Bunlarınyanısırabirdebarajlar

projesihalkaişolanağıolarakyutturul-

mayaçalışılıyor.Barajlardaçalışacak

insansayısıbelli,barajlarınyokede-

ceğievlerarazilerbelli;meselabunun-

lailgilibirörnekdahavar;yabancıbir

ülkede(adınıhatırlamıyorum)kapita-

listlerinyapacaklarıbarajlarprojesine

halktepkigösteriyor.Kapitalistlerde

oradakiişsizlerordusunubildiğiiçin

onlaraenacilsorunlarıüzerindenbir

kandırmacayapıyorveişolanağısağ-

layacağınısöylüyorvenitekimdesağlı-

yor.Şöyleki,450kişiyeişolanağısağ-

lamışbunakarşılık57bininsanınevle-

rinikaybetmesinevesalgınhastalıkla-

ranedenolmuştur.Budakapitalizmin

adaleti.

Ülkemizdedekapitalizminçıkarıiçin

yapılanbubarajlarprojesininbirbaşka

amacıisebölgehalkınınmuhalifveasi

oluşuylaalakalıdır.ÇünküDersimher

zamanbaşkaldırının,mücadeleninve

isyanınkentiolmuştur.Delivehırçın

akanMunzurSuyu’ndan,başıdik,gör-

kemliveasildağlarına,kardaaçan

kardelenlerinekadarhemdoğasıyla

heminsanıylavehemdetarihiylebir

mücadeleabidesiolarakkendinigöste-

riyor.Bubakımdanbarajlarprojesini

BİZE HAYAT VEREN BİR CANDIR MUNZUR
BİZ DE MUNZUR’A BİR HAYAT BORÇLUYUZ
Dersim’de ka pi ta liz min çı ka rı için ya pı lan ba raj lar pro je si nin bir baş ka ama cı ise böl ge hal kı nın mu ha lif ve asi olu şuy -
la ala ka lı dır. Çün kü Der sim her za man baş kal dı rı nın, mü ca de le nin ve is ya nın ken ti ol muş tur. Bu ba kım dan, ka pi ta -
lizmin, eko lo jik ta lan ve eko no mik çı kar ekseninde geliştirdiği saldırı bu nun ya nı sı ra si ya si bir an lam da taşımaktadır.

Dersim’in toprağı ve suyu yağma edilmek isteniyor

CEM ÇEKİL

T

Der sim, hır çın akan Mun zur su yun dan, ba şı dik, gör kem li dağ la rı na, kar da açan kar de -
len le ri ne ka dar hem doğa sıy la hem in sa nıy la bir mü ca de le abi de sidir.

Barajlar projesi gerçekleşirse: Mer can, Pü lü mür ve Mun zur va di leri göl ha li ne ge le cek
ik lim den ge si deği şe cek, kı şın kar yağış la rı aza la cak ve do la yı sıy la da yeral tı su la rı 
bes le ne me ye cek ve kay nak lar ku ru ya cak. Mun zur Dağ la rı’n da bi li nen 1518 bit ki tü rü var.
43 çe şi di dün ya da sa de ce Mun zur’da bu lu nuyor. Bu türler yeryüzünden silinip gidecek.
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Ma den ci lik baş lı ba şı na su
hav za la rı nı ve top rağı yok
eden bir fa ali yet tir. Bir  de bu -
na çe şit li kim ya sal lar ek le nin -
ce za ten yok edi ci olan bu fa -
ali yet ler di rekt ölüm ça lış ma -
la rı ha li ni alı yor.

En baş ta da de diği miz gi bi
adı nı Ber ga ma’dan duy duğu -
muz bu kim ya sal mad de, sırf
al tın çı kar mak için kul la nı la cak
bir mad de değil ay nı za man da

ha ya tı can lı lığı ve ta bi atı
olum suz et ki le ye cek bir ze hir -
dir. Eğer Der sim ’de bu nu dur -
du ra maz sak bin ler ce hek tar lık
alan  son daj ça lış ma la rı son ra -
sı de rin ve bü yük çu kur lar ha -
lin de ka la cak. Dağ lık bir böl ge
olan Der sim ’de bu ça lış ma lar
yak la şık ola rak 1 ile 5 mil yon
ton  ka ya nın par ça la nıp toz
ha li ne gel me si ne ne den ola -
cak tır. Bun la rın ya nı sı ra en

bü yük teh li ke olan si ya nür ad lı
kim ya sal zeh rin ön ce top rağa
son ra  da su ya ka rış ma sı na
ne den ola cak, bu top rak ve
su  da bütün can lı lığa ölüm ge -
ti re cek.

Bu dün ya bi zim, 
on la ra kal ma ya cak

Şim di bu ba raj la rın ve al tın
ara ma ça lış ma la rı nın teh li ke si -
ni ve cid di ye ti ni göz den ge çi -

rip bun la ra kar şı mü ca de le et -
me nin ge rek li liği ni kav ra yıp
bir an ön ce ya pı lan la ra dur
de me li yiz. Ber ga ma’da ya şa -
yan in san lar bu olay la rın cid -
di ye ti ni kav ra mış ve halk ola -
rak or tak bir tep ki ge liş ti rip
çe şit li ey lem lik ler le bu sal dı rı -
la rı ge ri püs kürt müş tür. 

Der sim ki ta ri hi bo yun ca
mu ha lif, asi ve mü ca de le ci
ira de si ni ko ru muş, gü nü mü ze

tüm değer le ri ni ta şı ya bil miş se
ay nı mü ca de le az mi ile bu sal -
dı rı la ra ta rih te yap tığı gi bi
ses siz kal ma ma lı dır.

Sa de ce Der sim’i değil bü tün
dün ya yı teh dit eden vah şi ka -
pi ta liz me kar şı bü tün in san lar
ola rak in sa ni değer le ri mi zi,
doğa yı ve ta ri hi mi zi ko ru mak
için mü ca de le et me li, dur di -
ye bil me li yiz. Çün kü bu dün ya
bizim, on lara kal mayacak.

ekolojikbirtalanveekonomikbirçıkar

olarakyapankapitalizmbununyanısı-

rasiyasibiranlamyüklüyorbusaldırı-

sına.

Barajlarprojesigerçekleşirseneler

olacak?Buprojeülkeninenerjiaçığını

kapatmaküzereyapılmışbirhamleol-

madığıiçinhalkaveülkeyezararvere-

cektir.Çünküülkemizdevarolanbaraj-

larzatentam(yüzde20)kapasiteyle

çalıştırılmıyor,bunabağlıolarakMun-

zur’dayapılacakolanbarajlaralüzum

yok.

MeselasonolarakTürkiye-İtalya-

RusyaarasındayapılanMaviAkım

doğalgazboruhattıanlaşmasısonucu

olarak,Samsun’daaçılışıyapılanproje

kapsamında16milyarmetreküpkapa-

sitelibirdoğalgazanlaşmasıyapıldıve

bukapasiteKaradenizüzerindenikiz

birhatönerisiyle30milyarmetreküpe

çıkarılmayaçalışılıyor.

Kısacasıvarolanbarajlartamkapa-

siteyleçalıştırılmıyor.Çünküyabancı

sermayelerleyapılandoğalgazlaelekt-

riküretensantrallarveyapılmışuzun

sürelianlaşmalarvar.Dolayısıylabu

halkahizmetdeğilemperyalistserma-

yeyepeşkeştir.

Bu pro je ger çek le şir se

1)Bölgeninyıllıksupotansiyelinin

yüzde37.3’übubarajgöllerindetutu-

lacak.Mercan,PülümürveMunzurva-

dilerigölhalinegelecek,iklimdengesi

değişecek,kışınkaryağışlarıazalacak

vedolayısıyladayeraltısularıbeslene-

meyecekvekaynaklarkuruyacak.

2)MunzurDağları’ndabilinen1518

bitkitürüvar.Bunların43çeşididün-

yadasadeceMunzur’dabulunanende-

miktürler.Bubitkilerindoğalalanları

değişecekveyokolacaklar.

3)Çengelboynuzlukeçi,bezuarkeçi-

si,ürkekliğiveyalnızcaMunzur’daya-

şayankırmızıpullualabalıkyokolacak.

Bölgenintarımavehayvancılığadayalı

ekonomisitamamenaltüstolacak.

4)60’tanfazlaköysularaltındaka-

lacakvetoplam84köyzorunluolarak

göçettirilecek.Dersimlilerefsanelerini,

kültürlerinioluşturanMunzurSu-

yu’ndan,köklerindenayrılacaklar.

5)Barajlarulaşımıetkileyecekve

merkez,ilçelerdentecritedilecek.Bu

toprakların,OHALpolitikalarsonucu

ençokgöçverenbölgesiinsansızlaştı-

rılacak.

6)Yıllarsonrabubarajlarıngölalan-

larıbataklığadönüşecekvesalgınhas-

talıklarmeydanagelecek.

Yukarıdakimaddeler,araştırmalar

sonrasındaortayaçıkanveresmiso-

nuçlarolarakkabuledilenverilerdir.

Dersim’de hayatın yok olmasına
HAYIR!

GeçmişdönemdeadınıBergama’da

duyduğumuzsiyanürlüaltınçıkarma

olayınışimdilerdeDersim’deduyuyo-

ruz.RioTintoadlımadenşirketiher

yerdeadıkatileçıkmışbirkurumdur.

Sadeceülkemizdedeğildünyanındört

biryanındabölgehalklarınavedoğa

tahribatınayolaçançalışmalarıylaken-

dinidoğayaveinsanlığakarşıacımasız

birkatilolarakduyuranRioTintoaynı

zamandaçalıştırdığıişçisayısınıazal-

tıpişçibaşınaişyükünüarttıransağ-

lıksızkoşullardaçalışmayazorlayan,

üretimdetamkontrolüsağlayabilmek

içintoplusözleşmeyapmayanvesen-

dikalaşmayı,cinayetevaransertlikte

yöntemlerleengellemeyeçalışanbir

klasiksömürgecilikanlayışıtaşıyor.Bu

şirket,katilyüzünügizlemekiçingittiği

bölgelerdetaşeronfirmalarlaanlaşıyor

yadakendiiçindealtşirketkurarak

kanlıyüzünümaskelemeyeçalışıyor.

Dersim’dedeböylebirtaktikgelişti-

riyor.ÜlkemizdebulunanYamaşadlı

şirketleanlaşıponunismiileDersim’-

deçalışmalarınabaşladı.Tuncelimer-

kezileOvacıkarasında82binhektar-

lıkalandabakırvealtınyatağıarama-

yaSinveKızılviranköylerindesondaj

çalışmasıyaparakbaşladı.

Si ya nür le al tın ara ma pro je le ri ger çek le şir se ne ler ola cak?

Eğer Dersim’de siyanürle
altın çıkarılmasını 
durduramazsak, binlerce
hektarlık alan sondaj
çalışmaları sonrası derin
ve büyük çukurlara
dönüşecek. Dağlık bir
bölge olan Dersim’de bu
çalışmalar yaklaşık 1 ile 5
milyon ton kayanın
parçalanıp toz haline
gelmesine neden olacak.
Bunların yanı sıra en büyük
tehlike olan siyanür, önce
toprağa sonra da suya
karışcak, toprak ve su da
bütün canlılığa ölüm
getirecek.

Munzur’un doğasına ve değerlerine, “Munzur özgür akacak” diyerek, başta Dersim’liler ve ekolojistler sahip çıkıyor.

ÖZGÜRLÜKTOPLUMSAL
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KENT LE RİN KU RU LU ŞUN DAN 
GÜ NÜ MÜZ ŞE HİR LE Rİ NE-II

Tartışma zemini için
çözüm önerilerimiz:

erçekçivekalıcıçö-

zümlerüzerinde

yoğunlaşılmalıveuy-

gulamagücü,teşkilatlılığıoluş-

turulmalıdır.Konu,herkesi

kapsayarak,günümüzüvegele-

ceğinyaşamınıilgilendirmekte-

dir.

Çözüm,rantiyecişehirciliğin

toplumlavedoğaylauyumlu

birşekildeyenidenyapılandı-

rılmasındadır.Buanlamda:

1-Masterplanıçerçevesin-

de,bütünyapılaşmalarınen-

vanteriçıkarılmalıdır.Öncelik-

leverimliarazilerüzerinde

olanlartespitedilmelidirki,

günümüzdebutoprakların2

milyonhektaraulaştığıtahmin

edilmektedir.Tarımaelverişli

arazi,Türkiyeyüzölçümünün

aşağı-yukarı1/3’ü,yani27

milyonhektarolduğunagöre,

amaçdışıkullanılanarazi,ve-

rimlitoprağımızınyüzde

7,5’unadenkgelmektedir.Ve

bumiktar,bağ-bahçe,sebze

vezeytinlikleriçinkullandığı-

mız(4milyonhektar)toprağın

yarısıkadardır.Ayrıca,göçha-

reketleriyleşehiretrafındaki

verimlitarımarazileriarsaya

dönüştürülmeyedevamedilir-

ken,göçleboşalankırlarımız,

“kaderine”terkedilipçölleş-

mektedir.Neyazıkki,yapılaş-

maileyanlışkullanılanbuara-

zilerimiz,gerikazanılamamak-

tadır.

2-Konutlarındepremedaya-

nıklıkları,yaşlarıveyaşamael-

verişlilikleritespitedilmelidir.

3-İkincilkonutlarveyıllık

kullanımsüreleritespitedil-

melidir.

4-Yeraltı-yerüstüetütlerya-

pılıp,haritakadastroçalışma-

larıtamamlanmalı,yenilenme-

liveyeniyapılaşmaalanları

tespitedilmelidir.

5-Yeniyapılaşmaalanları

tespitedilirken:

a)Depremsellik,

b)Verimlitarımarazilerinin

kesintisizliği(parçalanmama-

sı),

c)Temizsukaynaklarınaya-

kınlık,suyuntoprakaltındave

üstündeakışyönü,

d)Sıcaksukaynaklarından

hertürlüyararlanma,

e)Selvetaşkınlar,arazi

kaymaları,heyelan,toprak

çökmeleri,

f)Atmosferiközellik,rüzgâr

yönüvehızı,rüzgârenerjisin-

denyararlanım,havabasıncı,

g)Meteorolojikkarakter,(ik-

limkoşullarınınelverişliliği),

güneşenerjisindenyeterince

yararlanma,

h)Ormandevamlılığıveor-

manlarauzaklık,

ı)Havakirliliğietkilerine

uzakolma,

j)Gelişimeelverişlilik,doğal

topografya,deniz-dağ-gölsı-

nırlamaları,

k)Diğerbölgeleredoğalge-

çişveulaşımkolaylıkları,

l)Arkeolojikeserlerinveta-

rihseldokununkorunması,

yeraltımağaralarınauzaklık,

m)Hammaddevemaden

cevherlerineyakınlık,

n)Görüntükirliliğiniönle-

mekaçısından,yükseklik-al-

çaklıkkodlarıhesaplanıp,yer-

yüzüpeyzajınauyumözellikle-

ribütünolarakdeğerlendiril-

melidir.

6-Yeniyerleşimyerlerinin,

hertürlüaltveüstyapıları,iş,

eğitim,sağlıktesisleriöncelik-

letamamlanmalıdır.Toplum-

daşlarımızınhertürlüihtiyaç-

larıbulunduklarıyerlerdekar-

şılanmalı,hizmetveinsanıta-

şımakülfetindenkurtulunmalı-

dır.Yaşamkolektifleştirilmeli,

çocukkreşleri,anaokulları,

huzurevleri,aşevleri,bulaşık

veçamaşırhaneler,spor,kül-

Ya şam ko lek tif leş ti ril me li, ço cuk kreş le ri, anaokul la rı, hu zu rev le ri, aşev le ri, bu la şık ve ça ma şır ha ne ler; spor, kül tür,
eğ len ce-din len ce, alışve riş, ile ti şim mer kez le ri, sa nat ev le ri, kü tüp ha ne ler ku rul ma lı dır. Dep rem ön cel liğin den baş la -
na rak, ya şa ma el ve riş siz lik, bi na la rın ya şı ve ve rim li ara zi ler üze rin de bu lu nuş la rı na gö re, es ki ran ti ye ci yer le şim bi rim le -
ri sö kü lmelidir. Yapılacak yeni binalarla in san lık, doğal afet ler den ve bun la rın kor ku suy la ya şa mak tan kur tu la caktır.

MÜSLÜM ERDOĞAN

G

Ye ni yer le şim yer le ri nin, her tür lü alt ve üst ya pı la rı, iş, eği tim, sağ lık te sis le ri ön ce lik le ta mam lan ma lı dır. Top lum daş -
la rı mı zın her tür lü ih ti yacı bu lun duk la rı yer ler de kar şı lan ma lı, hiz met ve in sa nı ta şı ma kül fe tin den kur tu lun ma lı dır.
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tür,eğlence-dinlence,alışve-

riş,iletişimmerkezleri,sanat

evleri,kütüphanelerkurulma-

lıdır.

Kont rol ve otokont rolle
bürokrasi ortadan kalkacak

7-Depremöncelliğinden

başlanarak,yaşamaelverişsiz-

lik,binalarınyaşıveverimli

arazilerüzerindebulunuşlarına

göre,eskirantiyeciyerleşim

birimlerisökülüp,yüzbinkişi-

yekadarbirimlerhalinde,ku-

zeyrüzgârlarınakapalı,dağla-

rıngüneyvebatıyamaçlarına

yapılmış,güneyevebatıyaba-

kankonutlarataşınmalıdır.

Böyleceinsanlık:

a)Depremenönemlisiol-

maküzeredoğalafetlerdenve

bunlarınkorkusuylayaşamak-

tankurtulacak,

b)İnsanlık,çokkatlıkapita-

listveçokgenişderebeyzih-

niyetlisosyalolmayanbeton

yığınlarıyla,yaşamaelverişsiz

varoşvegettolardan,bunların

ruhvebedenhastalıklarına

sebebiyetindenkurtulacak,

(Bunlar:Başağrısı,başdön-

mesi,uyuşukluk,uykubozuk-

lukları,yorgunlukhissi,

boğazdayanmavekuruluk

hissi,kasağrıları,romatizma,

eklemvekemikhastalıkları,

fastfood,hazıryiyecekveiçe-

ceklerdendolayı,kanser,sin-

dirimhastalıkları,alerji,as-

tım,migren,karaciğerbüyü-

mesi,samannezlesi,egzama,

solunumyoluhastalıkları,

bronşit,derialerjileri,derive

ciltkanserleri,duymabozuk-

lukları,stresebağlısinirlilik,

uyumbozukluğu,endişeve

depresyonvb.)

c)Zaman,enerji,emekve

doğalkaynaktasarrufundan

dolayı,birimzamandaüretim

vekaliteartacak,hayatucuz-

layacakvekolaylaşacak;insan

zamanınıdahaçoksosyalliğe

ayıracak,kendine,toplumave

doğayayabancılaşmasısona

erecek,yaratıcılığıartacak,

d)Eğitim,sağlık,kültür-sa-

nat,spor,ulaşım,tatilvd.ola-

naklarıartacakvebunlara

herkesücretsizkolaycaulaşa-

rak,yararlanabilecek,

e)Toplumdaşlarınbirbirleri-

nitanımalarıkolaylaşacak,

bundandolayıkontrol/otokon-

trolmekanizmalarıişleyecek,

militarizmvebürokrasininda-

yanaklarıortadankalkacak,

f)Tamdemokrasiileseç-

me-seçilme,kontrol,referan-

dumvegeriçağırmailebu

yerleşimyerlerininyaşam

şartlarınıntümtoplumdaşlar-

cabelirlenmesisağlanacak;

böylecehertürlümaddi/ma-

nevirantiye,toplumavebire-

yekarşısuçönlenecek,

Her tür lü ay rı ca lık ve 
ay rım cı lık or ta dan kal ka cak

g)Enönemlisi,kolektifya-

şamlainsanavemalatapınç

sonbulacak,hertürlüayrıca-

lıkveayrımcılıkgeridönüle-

mezceortadankalkacaktır.

Bureorganizasyonugerçek-

leştirmekiçin,iradigüçhariç,

hertürlüinsan,teknik,doğal

kaynakvemaddiimkânımız

mevcuttur.Sonikisiiçin,ce-

haletleve/veyakasıtlıdavra-

nılarakolumsuzlukbahaneleri

önesürülmektedir.Mesela,

yukarıdadeğindiğimtarikat,

sosyalizmintemelkontrolüve

otokontrolüolannamusluma-

tematikveistatistikmetodun-

danyoksunolduğundan,top-

rakdarlığınıönesürmektedir.

Oysa,gerçeklikbaşkadır,

görelim:Önümüzdeki25-30

yılda,Türkiyenüfusununl00

milyonaulaşacağıvedengeye

kavuşacağıtahminedilmekte-

dir.Bunüfusuntamamına,4

kişilikbirimlerhalindeevyap-

tığımızıdüşündüğümüzde,25

milyonkonutetmektedir.Bu

konutlarıdikeyolarak5kat

üzerineinşaettiğimizde,5

milyonkonutlukalanaveya-

tayolarakda100metrekare

üzerindenhesapladığımızda,

500milyonmetrekarealana

ihtiyacımızvardemektir.Bir

bukadaralanada,yukarıda

değindiğimizprensiplerdoğ-

rultusunda,şehirciliği,inşaet-

memiziçingereksinimimizol-

duğunudüşünürsek,toplam

yerleşimalanı,1milyarmet-

rekareyeulaşır.Türkiyeyüzöl-

çümü:783,5milyarmetrekare

olduğunagöre,yerleşimalanı

toplamın783,5’indebiriola-

caktır.Şuandaise,kullana-

cağımıztoplamyerleşimala-

nının20katıvehepsi1.sınıf

verimliarazisadeceyerleşim-

dekullanılmaktadır.Diğer

amaçdışıkullanımlarhariç.

Ayrıca,Türkiyeyüksekve

engebeliaraziyapısındando-

layı,(gölvebataklıklardahil)

ormanveçayır-meraolarak

dakullanamadığı13,3milyar

metrekaretoprağasahiptirve

bizimamacımızdamümkün

olduğunca,şehirlerimizibu

alanlaraçekmektir.

Bir le şik, sos ya list 
yö ne tim er ki

Maddikaynak(sermaye)sı-

kıntısınagelince:Bu25mil-

yonkonutlukşehirlerimizin

maliyeti,enyüksekrakamlar-

labirimfiyatı40binYTL’den

olmaküzere,Toplam:1tril-

yonYTL’dir.VeTürkiye,çapul-

cu,militaristvebürokratik

diktasınıngeridönülemezce

gaspettiğikaynağınındışında;

yılda75milyardolarınıiçve

dışfaize,90milyardolarını

davatandaşharbindekullan-

maküzerebeslediği“sivil”fa-

şistçetelerevediğerbesle-

melerineakıtmaktadır.165

milyardolarıbulansadecebu

ikikaynak,halkımızınkonuile

ilgiliihtiyacınaharcandığında,

(karşılığı,yıldatoplam220

milyarYTL’dir)5yıldabuso-

runonyıllarasirayetedecek

birşekildeçözülecektir.Uygun

alanlarda,özellikle2000yılın-

dansonra,depremstatiğine

uygunolarakyapılanlarveya-

pılmaktaolanlardahesaba

katıldığında,halklarımızınbu

sorunu,kalıcıbirşekildeor-

tadankaldırılmışolacaktır.

Yeterki,başımızdakioligar-

şikdiktayıalaşağıederek,

halklarımızın,birleşik,sosya-

listyönetimerkinikurabilelim.
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İn san lık, çok kat lı ka pi -
ta list ve çok ge niş de -
re bey zih ni yet li sos yal
ol ma yan be ton yığın la -
rıy la, ya şa ma el ve riş siz
va roş ve get to lar dan,
bun la rın ruh ve be den
has ta lık la rı na se be bi -
ye tin den kur tu la cak...
Za man, ener ji, emek ve
doğal kay nak ta sar ru -
fun dan do la yı, bi rim za -
man da üre tim ve ka li te
ar ta cak, ha yat ucuz la -
ya cak ve ko lay la şa cak;
in san za ma nı nı da ha
çok sos yal liğe ayı ra -
cak, ken di ne, top lu ma
ve doğa ya ya ban cı laş -
ma sı so na ere cek, ya -
ra tı cı lığı ar ta cak...
Eği tim, sağ lık, kül tür-
sa nat, spor, ula şım, ta -
til vd. ola nak la rı ar ta -
cak ve bun la ra her kes
üc ret siz ko lay ca ula şa -
rak, ya rar la na bi le cek...
Toplumdaşların
birbirlerini tanımaları
kolaylaşacak, bundan
dolayı kontrol-
otokontrol
mekanizmaları
işleyecek, militarizm ve
bürokrasinin
dayanakları ortadan
kalkacak...

Çok katlılık ve aşırı hız yanda
görüldüğü gibi lunaparklar gibi
ortak eğlence mekânlarını ve
kültürünü de belirliyor.

ÖZGÜRLÜKTOPLUMSAL
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AMATÖR TİYATRO GELENEĞİ 
ÜZERİNE BİR KAÇ SÖZ

stanbulÜniversitesi

KültürŞenlikleri,İstan-

bulAmatörTiyatro

Günleri,BoğaziçiAmatörTi-

yatrolarŞenliği,Metropol

AmatörTiyatrolarŞenliği,Ga-

latasarayLisesiTiyatroŞenlik-

leri,İstanbulLiselerarasıTi-

yatroŞenliği,ODTÜŞenlikleri,

İstanbulBelediyesiGençlik

Günleri...

Özellikle1980ile1990yılla-

rıarasındadüzenlenenbu

şenliklereTürkiye’ninfarklı

bölgelerindenyüzlerceamatör

toplulukkatıldıveyüzlerce

oyunsergilendi.Binlerceseyir-

ciyeulaşıldı.BitmeyenKavga,
Fizikçiler,KurallaKuralDışı,
BaharNoktası,Hizmetçiler,
Bohça,BirazGelirmisin,Carrar
Ana’nınSilahları,ÖlüCanlar,
FaşizminKorkuveSefaleti,Göl-
geUstası,Sömürge,BirŞeyYap
Met,Barış,555-K,Jacquesyada
Boyuneğme,Sığıntılar oynanan

oyunlarınburadasayabile-

ceğimçokazbirbölümü.

Şenliklerdesergilenenoyun-

larındramaturji,sahne,ışıkve

kostümtasarımı,müziğive

sahnelenmesigibitemelöge-

lerinintümü,oyunlarısergile-

yenamatörgruplarcagerçek-

leştirildi.1984yılındaİÜTiyat-

roTopluluğu’nunoynadığıSen
GaraDeğilsinadlıoyununu

HarbiyeMuhsinErtuğrulŞehir

Tiyatrosu’ndaseyredenve

ayaktaalkışlayanAzizNesin,

buoyununilkdefabukadar

“farklı”sahnelendiğinidilege-

tiriyordu.AzizNesin’in“farklı”

kelimesiyleyorumladığısahne-

lemetarzınaveoyunyorumu-

na,odöneminamatörtiyatro-

cuları“deneysellik”adınıver-

mişti.

Tiyatroda amatör kavramı

Buradatiyatrodaamatör

kavramıüzerindebirazdur-

makistiyorum.Amatörtiyatro

deyinceilkakla,hevesinigi-

dermek,asıluğraşındanarta

kalanzamanıdeğerlendirmek

isteyenvebuyoldaçabalayan

insangrubugelmektedir.Ama-

törlüğeyüklenenbueksikta-

nımlamayıdeğiştirmekiçin,

kenditarihselliğiiçindeama-

törtiyatronunhatırısayılıbir

çabasıvardır.Amatörtiyatro

sanatımetaolarakgörmediği

veortayakoyduğuyapıtlayani

oyunlagişeilişkisikurmadığı

içinherşeydenönceözgürdür.

Mevcutolanısürdürmekten

yanaolmadığıiçintoplumbili-

miiyikavramayaçalışırvese-

yircidengelenetkileşimeher

zamanaçıktır.Kendisideyük-

selebilmekiçinseyircisinines-

tetikbeğenidüzeyiniyükselt-

mekzorundadır.Buonakendi

seyircisinioluşturmafırsatı

sağlar.Bunedenleamatörti-

yatrocularıntiyatrosanatına

karşısorumluluğuödeneklive

profesyoneltiyatrolardandaha

fazlavedahaağırdır.Yani

“amatörtiyatroculuk”becerik-

sizlikbilgisizlikanlamınagel-

memektedir.

Ülkemizdeamatörtiyatro

geleneği1960’lıyıllardaHalk-

evlerivebelediyelerinbünye-

sindekurulantiyatrotopluluk-

larıylailkadımlarınıatmıştır.

Halkevlerivebelediyetiyatro-

larıodönemdegönüllülükte-

melinde,kazançkaygısıgüdül-

medentiyatrooyunlarınınüre-

tildiğikurumlaroldu.Profes-

yonelveödeneklitiyatrolarda

yıllarsonraizleyeceğimizsa-

natçılarınbirkısmıbukurum-

lardanyetişip,geldiler.Yada

bukurumlardakiinsanlara

destekolmakamacıylabirdö-

nemeğitmenlikyaptılar.70’li

yıllaragelindiğindeülkedeyük-

selendevrimcimücadeleyeko-

şutolarakamatörtiyatroda

sergilediğioyunlarla,mevcut

ilişkilerindeğişmesindenyana

olantiyatroolarakyerinibelir-

lemişti.

Oyuncu-seyirci diyalektiği

12Eylül1980askeridarbesi

ülkemizdebütünalanlarda

yükselendevrimci-demokratik

hareketveörgütlülüğünönünü

kestiğigibi,sanatçılarında

önünükesti.80’liyıllardati-

yatroylailgilenmeyebaşlayan-

larciddibirbilgierozyonuyla

karşılaşıyorlardı.Amatörtiyat-

ro,ilkgruplarınabirbiriardın-

cakurulanüniversitevefakül-

tetopluluklarındakavuştu.

Üniversitetopluluklarınınüye-

lerivarolantiyatrokaynakla-

rınıtekrartekrareldengeçir-

di,teorikeğitimveoyunculuk

eğitimçalışmalarınıoluşturdu.

Bunuyaparkenamatörtiyatro

geleneğineyakınkişileraranıp

bulundu,seminerlereeğitim

çalışmalarınadavetedildi.

Bilgiliilgisizlerileilgilibilgisiz-

lerarasındabirbilgiakışısağ-

landı.

Amatörtiyatronunoyun-

oyuncu-seyircidiyalektiğini

oluşturmasıveoyunyerini

toplumbilimselbirlaboratuvar

halinedönüştürmesi,geçmiş-

tenaldığıdeneyimleribiradım

yukarısıçratması,amatörti-

yatronunbirgelenekolarak

tartışılmasınısağlaması80ile

90yıllarıarasındakibuçaba-

larlagerçekleşmiştir.Amatör

tiyatrocular,gideceğiyolubi-

len,deneyselliğiileyaratıcıça-

basınıkitlelerebenimseten

mevcutödenekliyadaözelti-

yatrotopluluklarındandaha

ciddi,dahatutarlıtopluluklar

oluşturdular.

Amatör Tiyatro Çevresi

Ayrıcabudönemdeyerleşik

amatörtiyatrotopluluğu-çevre

seyirciilişkisikonusunda

önemlideneyimlerkazandılar.

SarıyerHalkEğitimMerkezi

TiyatroKolu,KartalSanatİş-

liğiveÇağdaşSanatAtölye-

si’ninZeytinburnuçalışması

bölgeseltiyatroçalışmasına

verilebilecekdeğerliörnekler-

dir.

Amatörtiyatronunonlarca

tiyatroşenliğiylesomutlanan

enverimlidöneminde,ülkede-

kisanatsalsüreceörgütlene-

rekmüdahaleetmeşiarından

yolaçıkılarakAmatörTiyatro

Çevresi(ATÇ)kuruldu.1984

yılındailkadımlarıatılanATÇ,

düzenlediğietkinliklerleama-

törtiyatronunetkialanınıge-

nişletmeyeçalıştı.1988yılında

ATÇ’ninyayınorganıReplik
dergisiçıkarılmayabaşlandı.

ATÇ’ninenönemlietkinlikleri

arasındayeralanSarıyerHalk

EğitimMerkezi’ndeyapılanve

tümATÇtopluluklarınıkapsa-

yantiyatrolaboratuvarıçalış-

masıgerçektenülkemizdebir

ilkolmaözelliğinitaşımakta-

dır.TümATÇtoplulukları10

kısaoyundakarmaçalışma

gruplarıoluşturarakhertiyat-

rogrubununkendideneyimini

diğergrubaaktarmasınısağla-

mıştır.(Oluşturulançalışma

grupları,10oyununherbirin-

defarklıgörevaldı.Biroyunda

ışıkçıolandiğeroyundaoyun-

cu,birdiğerindeyönetmen

oluyordu.)

Deneysel tiyatro

Yıl2005,amatörtiyatro

gruplarıveATÇhâlâ varlığını

sürdürüyor,ancaktiyatroala-

nındasöylenensözlerkulakla-

raçokfazlaulaşmıyor.Ama-

törtiyatroşenlikleri,birsürü

tiyatraletkinliğiniçindensıyrı-

lıportayaçıkmıyor.Oysaki,

amatörtiyatronunüzerinde

yapılandığıdeneyseltiyatro-

nunbuşenliklerebugünher

zamankindendahafazlaihti-

yacıvar.

Amatörtiyatroveamatörti-

yatroculukbirseçenek.Mec-

burkalınanbirdurum,bilgi-

sizlikhalideğil.Mevcutama-

törtiyatroyapılarınınkendi

seyircilerinioluşturma,dene-

yimaktarımlarınıgerçekleştir-

mevebirliğisağlamayolunda

enönemliaraçlarındanbiri

olanamatörtiyatroetkinlikle-

rindeenkısasüredebuluşmak

dileğiyle.

HİKMET SARIOĞLU

Amatör tiyatro ve amatör tiyatroculuk bir seçenek. Mecbur kalınan bir durum, bir bilgisizlik hali değil. Mevcut amatör 
tiyatro yapılarının kendi seyircilerini oluşturma, deneyim aktarımlarını gerçekleştirme ve birliği sağlama yolunda en
önemli araçlarından biri olan amatör tiyatro etkinliklerinde en kısa sürede buluşmak dileğiyle.

İ

İ.Ü. Tiyatro Topluluğu, Sen Gara Değilsin, 1984, 
Harbiye Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu
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arisvaroşlarındadüne

kadarbirisyandalgası

kolgeziyordu.Serma-

yenintarihiboyuncakâbusu

olan“açsınıfınlaneti”,Fran-

sa’dayaşayangöçmengençle-

rinöfkesiylebirliktebirkez

dahagerçeğedönüşmüşdu-

rumdaydı.Fransa’dagöçmen-

ler,işsizler,yoksullargenellikle

hepaynıkişiler.Kapitalistsis-

tem,dünyanınheryerindeol-

duğugibiFransa’dadaeşitsiz

biçimdeişliyor;eşitsizlikleri

yenidenüretiyorvederinleşti-

riyor.Sermayebirikimibirileri

içinmuazzamölçüdezenginlik

yaratırken,çoğunluğuişsizbı-

rakıyorvegittikçeyoksullaştı-

rıyor.

MatthieuKassovitz'in

1995’teçektiğiLaHaine(Öf-

ke)filmininüzerindenonyıl

geçti.FilmTürkiye’deProtesto

adıylagösterilmişti.Yabancı

filmleregenellikleverilenuy-

durmayerliadlardanfarklı

olarak“Protesto”,birikenöf-

kenindışavurumunuifadeet-

mesiaçısındanfilmegerçek-

tenyakışmıştı.Protesto’daan-

latılanlarbirkehanetdeğildi;

sömürüye,dışlanmaya,aşağı-

lanmayamaruzkalmanınya-

rattığıöfkenindolaysızifade-

siydi.Paris’invaroşlarındaya-

şananlarbufilminbiryeniden

çekiminiteliğindeydi;tekfark-

lakigittikçebüyüyenöfkebir

kurgudeğil,realite.

Protesto,Paris’invaroşların-

dayaşayanüçarkadaşınhaya-

tından,belgeselbirfilmeyak-

laşangörüntülerlekesitler

sunmaktadır.Filmprotesto

gösterileriylebaşlar.KuzeyAf-

rikalıbirgöçmenolanAbdel’in

polistarafındanöldüresiyedö-

vülmesivehastaneyekaldırıl-

masınınardından,yüzkadar

gençkarakolönündeoturma

eyleminebaşlamış;polisgenç-

leridağıtamayıncaortalıkka-

rışmıştır.Çıkançatışmadabir

polissilahıkaybolur.Filmde

çatışmanınardından,Abdel’in

arkadaşlarındanbirArapgöç-

meniolanSaid,Yahudibir

gençolanVinzveAfrikalıbir

göçmenolanHubert’in24sa-

atlikyaşamıanlatılır.Filmin

kapağındayazdığıgibi,bu

gençlerinişleri,planlarıvege-

leceğedairumutlarıyoktur.

Gerçek protesto başlıyor

Paris’teyaşananlarfilmdeki

hikâyedençokdafarklıdeğildi.

Olaylar27Ekim2005Perşem-

begünüParis'invaroşlarından

Clichy-sous-Bois'daliseligenç-

lerinyaptığıfutbolmaçısonra-

sındabaşladı.Maçınardından

15yaşındakiMaliliBoanau

Traoréve17yaşındakiTunus-

luZyedBenna'nınpolistenka-

çarkenelektriktrafolarına

sığınmasıveburadacanver-

mesiylebaşlayanolaylar(ki21

yaşındakiTürkiyeliMuhittin

Altundaciddibirbiçimdeya-

ralanmıştı),dizginlenemezbir

halalmıştı.Paris'inAfrikalı

göçmenlerindenolanbuiki

genç,olaydanikigünsonra,

CumartesigünüClichy-sous-

Bois'daörgütlenenprotesto

yürüyüşünekatılanlarıngiy-

dikleritişörtlerdeyazdığıgibi,

“hiçbirşeyiçinölmüşler”di.

27Ekim'inardındanbinlerce

araçveonlarcabinayakıldı,

binlerceinsangözaltınaalındı,

yüzlercekişiyaralandı.İsyan

Paris'tenLille,Rouen,Dijon,

Toulouse,Rennes,Niceve

Marsilyagibikentlereyayıl-

maklakalmadı,Almanyave

Belçika’yadasıçradı.Ancak

budurumParisaçısındanel-

bettekiyenibirşeydeğil.Pa-

riskapitalizmintarihiboyunca

birçokönemliayaklanmayata-

nıklıketmiştir.1789burjuva

devrimininpatlakverdiğişehir

Paris’tir.1848’deAvrupa’yısa-

ran(veKomünistManifesto’da

“Avrupa’dabirhayaletdolaşı-

yor:komünizmhayaleti”diye

selamlanan)devrimdalgaları

yineParis’tebaşlamışvediğer

şehirleresıçramıştır.1871Pa-

risKomünüdeneyimiegemen

sınıflarınbugünbilekorkulu

rüyasıdır.1968olaylarınında

merkeziolanParis,bugünyeni

birprotestoylagündemegeli-

yor.

Paris’teveFransa’nındiğer

şehirlerindegerçekbir“pro-

testo”yükselmişti.Filmdebir-

kaçkezgösterilenbirreklam

panosundayeralan“Dünyasi-

zinellerinizde”yazısınıfilmin

sonlarınadoğruSaid’inufak

birdeğişikleyeniden-yazdıyı

yazıyıhaklıkılarcasına:Dünya

bizimellerimizde…

Yoksulluk ve dışlanma

AyaklananlarFransa’nınva-

roşlarındayaşayangöçmenler-

di.Fransanüfusununyüzde

8'inioluşturanbu5milyonin-

sanınyüzde35'iCezayir,yüzde

25'iFas,yüzde10'uTunus

asıllı.İşgüvenceleri,gelecek

beklentileriyok.İşsizlikoranı,

bugrupiçinde,Fransızasıllıla-

rınbirbuçukkatıdüzeyinde.

Güngeçtikçeyoksullukartıyor

veyaşamkoşullarıkötüleşiyor.

Zamanzamandillendirilen

“entegrasyonpolitikaları”da

mevcuteşitsizliklereişaretet-

mektenöteyegeçemeyenboş

hayallerolarakkalıyor.Kaldıki

sorunbasitpolitikalarladüzel-

tilemeyecekdenliyapısalbir

nitelikarzediyor.Fransa’da,

kapitalistbirikimineşitsizişle-

yişindenençokzarargörenler

göçmenler.Enkötüişlerereva

görülenler;üstelikaşağılanan

vehorgörülenlerdegöçmen-

ler.Bugünonlaraayaktakımı

diyeseslenenİçişleriBaşkanı

NikolasSarkozy’ninsağcıpoli-

tikalarıgündemegetirirken,

biryandanda“PozitifAyrımcı-

lık”politikasınınmimarıolma-

sıhiçşaşırtıcıdeğil;yığınları

yoksullaştıran,ezenveköle-

leştirenkapitalizmindebir

(sözde)özgürlükvaadininol-

masıgibi.Böyleceeğitim,iş-

sizlik,konutkonularındagöç-

menlereöncelikveayrıcalık

tanımayıvaatedenbu

politikalarıngerçekyüzüde

açığaçıkmışoluyor.

Fransa’dayükselenisyan

dalgasıbirkaçhaftanınardın-

danyavaşlayaraksönüşegeç-

ti.Olaylar,Fransa’dagöçmen

politikasınıniflasettiğinigös-

teriyordu.Hükümetolayların

önünükesmekiçinbirdiziön-

lemebaşvurdu.Sarkozy,"zor

koşullardagörevyapanpolis-

leriçabalarındandolayı"kut-

ladı.Pekçokbölgedegeç

saatlerdebüyükleriolmadan

dışarıyaçıkmakisteyen18

yaşındanküçükleriçinsokağa

çıkmayasağıkararıalındı.İç

GüvenlikZirvesi'ndeveardın-

danBakanlarKurulu'nunyap-

tığıolağanüstütoplantıda

sokağaçıkmayasağıilanı

veyaolağanüstühaleilişkin

önlemlerresmenuygulamaya

sokuldu.

Çokyenibirgelişmeolarak

Fransa’dayeniTerörle

MücadeleYasasıMecliste

kabuledildi.Senatoyasayı

kabulederse,kameralıizleme

yaygınlaşacak,gözaltısüresi6

güneçıkacak.

YALNIZCA BİR FİLM DEĞİL 

PROTESTO

Pro tes to’da an la tı lan lar bir ke ha net değil di; sö mü rü ye, dış lan ma ya, aşağı lan ma ya ma ruz kal ma nın ya rat tığı öf ke nin
do lay sız ifa de siy di. Pa ris’in va roş la rın da ya şa nan lar bu fil min bir ye ni den çe ki mi ni te liğin dey di; tek fark la ki git tik çe
bü yü yen öf ke bir kur gu değil, re ali te...

P
MELDA Y.

Paris’te başlayan is yan, Lil le, Ro uen, Di jon, To ulo use, Ren nes, Ni ce ve Mar sil ya gi bi kent le re
ya yıl mak la kal ma dı, Al man ya ve Bel çi ka’ya da sıç ra dı.

ÖZGÜRLÜKTOPLUMSAL
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utbolunefendilerinin

diktatörlerlekolkola

gezdiğidünyakupasıydı.

Televizyonunrenksizgörüntüleri

arasındahatırlardakalankar

gibiyağankonfetileraltındakal-

mışsahadaArjantin’inHollan-

da’yıyenerekyaşadığıkupase-

vinciydi.ArjantinveHollanda.

Biridiktatörlüğünpençesinde

kıvranan,diğeriysedemokrasi-

siyleövünenikiülke.Hayatbu

ikiülkeyibirdünyakupasıfina-

lindekarşıkarşıyagetirirkeniyi

miyapıyorduyoksakötümübi-

linmezamaTotalFutbolefsane-

sinin78kupafinalinetaşınan

yüzüyleMenotti’nindiktatörlük-

letartışmalıtakımıobeyazlar

arasındayeşillerigörünensaha-

dakarşıkarşıyagelmişlerdi.

Bilenlerbilir,DünyaKupa-

sı’nınArjantin’deoynanacağının

belirlenmesindençoksonra

1976’dagenerallerülkedebir

darbeyleyönetimeelkoymuş-

lardı.İkiyılsonradüzenlenecek

DünyaKupasıisebukanlıdikta-

larınıdünyagözündemeşrukıl-

makiçinbulunmazaraçtı.Fİ-

FA’nındadesteğinialdıktan

sonraişkencevekatliamtezgâ-

hıolarakkullanılanstadyumlar

eldengeçirilerekmaçlarahazır

halegetirildi.Stadyumlaragi-

denyollarüzerindekigecekon-

dularyıkılıp,duvarlarlagöz

önündenkaldırıldı.(Gerçibu

duvarlarınçokdauzunömürlü

olmadığındanbahsediliyor.Ge-

celeriçalınantuğlalaryenige-

cekondularacanvermiş.)Ülke

sankihiçaskerirejimolmamış

gibiyenibirmakyajladünyanın

önüneçıktı.Bukadarimajaise

birşampiyonlukyaraşırdı.Dik-

tatörlüğünülkeiçinevedışına

karşıkendinigüçlügöstermesi-

ninkaçınılmazsonuydubuku-

pa.Generallerbununiçinbile

ellerindengeleniardlarınakoy-

madılar.Arjantin’inbaşarısıiçin

hertüryolmübahtıveoyolda

Peru’yuyenmekiçingerekli4-

0’lıkskorkarşılığıhibeedilen

tahıl,silahveaçılankrediler

dostPerugeneralleritarafından

coşkuylakarşılandı.NeyseAr-

jantin’inkupayıalmasıiçinher

şartoluşturulmuştuamabunun

içinherhaldeenbüyükşansCe-

sarLuisMenottiidi.Takımıku-

palarınenbüyüğünükazanmış,

törendediktatörVidelatektek

oyuncularıveteknikheyetikut-

larkenonunelinisıkmayıredde-

dentekkişiydiMenotti.

Fut bol bir şen lik tir

Futbolfelsefesinikazanmak

yerinegüzelfutbolüzerineku-

ranMenotti,savunmafutbolunu

dadiktatörlüklerinözgürdü-

şünceyeketvurmasınabenzeti-

yordu.ButespitsonucuMenot-

ti’nintakımısahayaserbestfut-

boloynamakiçinçıkıyor,Tan-

gonunateşinivetutkusunusa-

hayayaymakiçinelindengeleni

ardınakoymuyordu.

Kendindensonramillitakımın

başınageçenCarlosBilardo’nun

aksinekazanmakiçinheryolun

mübaholmadığıbirfutbolanla-

yışınısavunmaktaydı.Bilardo’

nunfutbolfelsefesinderakibe

tükürmekten,onunözelhayatın-

dakiaçıklarınınsahadakulağına

fısıldanmasınakadarhertürfır-

satıenaşağılıkbiçimdekullan-

makmeşruydu.Maradona’nın

meşhureliancakBilardo’nun

gölgesindeTanrınınEli’nedönü-

şebiliyordu.Menottiisesahip

olduğudünyagörüşüçerceve-

sindesağınvesolunfutbolanla-

yışlarınıkendinceşöyleifade

ederkenbufelsefedennekadar

kopukolduğunugösteriyordu.

“Sağınfutbolu,butoplumda

geçerliolandünyaanlayışlarını

yenidenüretmektevedestekle-

mektedir.Butürfutboldayal-

nızcaparakonuşurveparatüm

yollarımeşrukılar.Saltultra

savunmacıbirtaktik,kârhırsı

vespekülasyonyanında...Akla

gelebilecekherçeşitkokuşmuş

numaralarabaşvurulması...

“Oysasolunfutbolu,birya-

şambelirtisiolarak,zekânınen

önsırayıaldığıvegalibiyetin

ancakogalibiyetineldeediliş

biçimioranındadeğerliolduğu

biryetenekişidir.İnsanların

duygularınasaygılıdır...Solun

futbolusüreklikaliteiçinuğra-

şır...Yanisolunfutbolundabir

tekkazanmakiçinoynamıyoruz,

dahaiyiolmak,sevinçduymak,

birşenlikyaşamak,insanola-

rakgelişmekiçinoynuyoruz.”

Sirk may mu nu

Günümüzünfutbolcusunu

“sirkmaymunu”düzeyinedüşü-

renbirtoplumsalsistemden

bahsedenMenotti“Futbolcualt

tabakayıeğlendirsinvesonra

usulusulkafesinedönsün.Oyun

alanıdışındaonuheryerde,top-

lumsalyükselmeninörneğiola-

rakgöstermek,yanisistemi

haklıçıkarmakiçinkullanırlar”

diyor.Bunakarşıfutbolculara

toplumunbütünleyiciöğlerinden

olduklarınıhatırlatarakpolitik

alanındışınaitilmemeleriniöne-

riyor.

“Futbol,birinsanınkendisini

insanolarakkanıtlayabileceği

veyürüyebileceğibiryoldur.

Amaaynızamandaegemenkat-

manlarındöşediğituzaklarla

dolubiryoldur.Futbolunsahibi

sıradanhalktır,çünküfutbolu

sıradanhalkyaratmıştır.İşçisı-

nıfınınbütündeğerleriniiçerir.

Budeğerlerinsanabirçıkışyolu

sunan,onuadaletlivesevinçli

birbiçimdeyaşamayaözendi-

rendeğerlerdir.”

“Futbolsporuvaroluşunu,

emekçihalkaborçludur.Futbo-

lun,mülksüzvehaklarıelinden

alınmışinsanlararasındadoğ-

masınıntemelbirnedenivar:

Ucuz,neredeysebedavaoluşu.

Buoyunuyoksullarbuldularve

onakarakteriniverdiler...Söz

söylemeveözgürcekonuşma

hakkıelindenalınmışolansıra-

danhalk,oparasızeğlencede

birifadebiçimi,biryaşamiçe-

riğibulmuştu...Oyunsevinci

içinde,yaratıcıyeteneklerinige-

liştirmedekendileriniözgürhis-

settiler.Oradakendiyetenekleri-

ninfarkınavardılar,zekâlarını

kanıtlamaolanağınakavuştular

veböylecebirkimlikedindiler.

Futbolsayesinde'birisi'oldular...

“

“Olayaböylebakıldığında,

futbol,sanatındiğeranlatımbi-

çimleriyle,iyibirfilmle,iyibir

şarkıyla,iyibirşiirle,iyibirre-

simleaynıişlevesahiptir.Diğer

birdeyişlebizidahaiyi,daha

adaletliveinsancılbirdünyaya

hazırlayabilecektir.”

Menottibunlarısöylemese

78’incuntatorpilliteknikdirek-

törüolarakkalacaktı.

Birdünyagörüşünüsahalara

yansıtmakArjantingibibizimki-

nebenzeyenülkelerdeoldukça

güçtür.Diktatörlerinhertürça-

basıolmasa1978’inArjartin’io

kupayıkazanabilirmiydi?Bilin-

mez.Okupanınbütünfutboldı-

şıolaylarınarağmenMenot-

ti’ninaslakabuletmediğitek

şey,şampiyonluğugeneraller

içinkazanmadığıoldu.Hafı-

zalaramızdaMenotti’ninelikan-

lıkatillerleçekilmişsarmaş

dolaşresimleriyerinebugüzel

sözlerikaldı.

“ARJANTİN ŞAMPİYON
VİDELA’YA ÖLÜM!”

Futbolu sadece
mahalle arasında

topun peşinde
koşturanlar bile kendi

karakterlerini ister
istemez yansıtırlar

topa vuruşlarına.
Mahallenin en hırslı

sağa sola bağıran
golcüsünden Fatih

Terim’in milli
takımına kadar

sahaya yansıyan
özünde bir anlayış

yumağıdır. Üst düzey
takımlarda bu yumak

oynatanın ve
oynayanların dünya

görüşleriyle
harmanlanınca güzel

desenli bir kazağa
bile dönüşebilir.

(Bazen de yumağı
sökmek Gordion

düğümünü çözmekten
zorlaşabilir.) Hazır

gündem Terim’in milli
takımla sahaya

yansıttığı anlayışı
masa üstüne

yatırmışken bizde bu
konuda başka bir

örnekten bahsedelim. 

Menotti

Videla

Kanlı bir diktatörlük Dünya Kupası’yla meşrulaştırılabilir mi?

HALUK KOŞAR

F

Dün ya Ku pa sı’nın Ar jan tin’de oy na na cağı nın
be lir len me sin den çok son ra 1976’da ge ne ral -
ler dar bey le yö ne ti me el koy muş lar dı. İki yıl
son ra düzenlenecek Dün ya Ku pa sı ise kan lı
dik ta la rı nı meş ru kıl mak için bu lun maz araç tı.
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emdinliardıardına

patlayanbombalarla

birbilinmezedoğru

sürükleniyor.Ensonbombayı

atanlartelaşsızolaymahallin-

denayrılırkenhalkpeşlerine

takılıyor.Birlinçkarmaşasın-

dabombayıatanellertered-

dütsüzceptenAğar’ıarıyor.Ne

kadarbenziyordeğilmi?Daha

birkaçayönceTürkmillitakı-

mıteknikdirektörübuduruma

benzemeyenbirlinçgirişimiy-

leköşeyesıkıştırılmışkenkur-

tarıcıolarakbaşkaeller

Ağar’ıncandostunuaramış-

lardı:KurtarbiziTerim!

Millifutboltakımınınbaşına

getirilenErsunYanal’ınilkişi

eskioyuncularlabirkaçveda

maçıyapıpyerineyenijeneras-

yondangençvegelecekvaade-

denfutbolcularımonteetmek

oldu.FakatilkeldenisyanFet-

tullahcıolduğunuAKPiktidarı

altındaartıksaklamayanHa-

kanŞükür’dengeldi.Kendisi-

nintakımdankesilmesiniulu-

salbirmeselehalinegetirerek

iktidaripiyleYanal’ısallandır-

dıktansonrahiçbirkulüpteiş

bulamayanTerim’indeönü

açılmışoldu.Takımbaşınage-

lirgelmezartıkkomediprog-

ramlarınıntaklittipleriarasına

girmişoçokbildikmimikleriy-

leaçıkladığımillitakımkadro-

sundaHakanŞükürbaştaol-

maküzereneredeyseaskerar-

kadaşıdiyebileceğimizbirçok

futbolcugünükurtarmaadına

hazırolageçtiler.ZatenAlman-

ya’dakifinalleregidememek

adınanevarsabueskitüfek-

lerdengeldiyaneyse.Futbol

bu,yenmekdevaryenilmek

de...Biziilgilendirenesasme-

sele,sahaiçindevesahadışın-

dayaşananşumeşhurolaylar

veaklanmaçalışmaları.

Tekme atan kahramanlar

Futbolunbuenbüyükpazarı

olanDünyaKupası’nagideme-

medüşüncesiilkİsviçremaçı

sonrasıpaçalarıtutuşturmuş

olacakkiTerimveonuntetik-

lediğimedyabaşladılaruluma-

ya.Millimarşınıslıklanmasın-

danbasıntoplantısıyapılan

odanınkapısıönündebeşda-

kikabeklemeyekadarpekçok

meseleylekazankaynatılmaya

başlandı.İkincimaçınoynan-

dığıgünöncesindevesonra-

sındayaşananlarlaÇorum,

Maraş,Sivaskatliamlarınıo

kadarçokandırıyorduki,bir-

kaçsağduyuluseseyvahde-

diysedepekduyulduğunusan-

mıyorum.Dahamaçbaşlama-

danmillimarşlarınsöylendiği

sıradafutbolcuların(özellikle

bazılarının)suratlarındanya-

şanacaklarokunabiliyordu.Sa-

haiçindegereksiztekmelerin

devamınıkarşılaşmasonunda

esirgemedenrakibevuranlar

acabasahayahangifutbolfel-

sefesiniyansıtıyorlardı?Bu

felsefebuvataniçinkurşun

atanında,tekmeatanındaya-

nındaydı.Futboleğerbuman-

tıklaoynanıyorsasoyunma

odalarınakaçanİsviçrelileri

herhaldekendineyolaçmak

içintekmeliyorduAlpay.Milli

takımısafdışıbırakanesaset-

kenİstiklalMarşı’nınıslıklan-

masındançokAlpay’ınbiriba-

riz,ikihatasıdeğilmiydi?

Çiller iktidarının prensi

Karşılaşmasonrasındagüzel

birhalklailişkilerçalışması

gördük.Amahâlâkafalarda

soruişaretlerimevcut:Butakı-

mınsahayayansıttığıfelsefe

gördüğümüzünötesindeneydi?

Terim’iTerimyapanen

önemliözelliğiÇilleriktidarının

prenslerindenbiriolmasıydı.

Çiller’inönemlisaçayakların-

danbirisideTerim’di.Sahip

olduğuanlayışıeniyiAğar,Çil-

lerTürkiyesiifadeedebilir.Za-

tenbaşarılarınınpekçoğunu

dabudönemlerdeeldeetmişti.

BuyazınınamacıTerim’intari-

hideğilamabunlarifadeedil-

medendeİsviçremaçlarında

yaşananlaranlaşılamaz.Yoksa

buülkeLetonyakarşısındada

kaybetti.AmaŞenolGüneşyö-

netimindemillitakımböylebir

yolutercihetmemişti.

Kâ bus İtal ya’da

IrkçılıkAvrupasahalarında

gezmeyedevamediyor.Birkaç

sayıöncefutbolsahalarında

ırkçılıküzerineyazmıştık.Yaz-

dıklarımızabirörnekgeçtiği-

mizgünlerdeİtalya’dayaşandı.

HemdeİntergibiZapatistala-

rayardımıesirgemeyen,Irak

işgalisırasındatribünlerinden

savaşkarşıtıpankartlarıeksik

etmeyenyerdengeldi.SerieA

maçındaMessinailekarşılaşan

İntertaraftarlarındanbirgrup

rakibinFildişiSahillifutbolcu-

suZoro’yahertopgeldiğinde

ırkçıaşağılamalarınıoderece-

yevardırdılarki,Zoromaçın

ortasındatopuelinealıpsaha-

yıterketmeyekalkıştı.Futbol-

cuvehakemleriniknasısonu-

cusahadakalanZoro’nunhafı-

zalardatopkolundaağlayarak

gittiğigörüntükaldı.

Faşistler ve Dünya Kupası

ÖnümüzdekiyazAlmanya’da

DünyaKupasıdüzenleniyor.Ve

bukupayaAfrikaveAsya’dan

takımlarkatılıyor.SanırımHa-

ziranAlmanya’daoldukçası-

cakgeçecek.Avrupa’nınher

tarafayakınülkesiAlmanya,

baştaneonazilerolmaküzere,

pekçokülkeninırkçıgrupları-

nınmerkezihalinegelipAs-

yalılaraveAfrikalılarasaldır-

manınzeminiolacakgibi.

Umarımyanılıyorumdur.

“TERİM’İN ASKERLERİ”
VATAN İÇİN TEKME SALLAYANLAR

Terim’i Te rim ya pan en önem li 
özel liği Çil ler ik ti da rı nın prens le rin den 
bi ri ol ma sıy dı. Çil ler’in önem li sa ca yak la -
rın dan bi ri si de Te rim’di. Sa hip ol duğu 
an la yı şı en iyi Ağar, Çil ler Tür ki ye si 
ifa de ede bi lir. Za ten ba şa rı la rı nın 
pek çoğu nu da bu dö nem ler de el de 
et miş ti. Bu ya zı nın ama cı, Te rim’in 
ta ri hi değil ama bun lar ifa de edil me den 
de İs viç re maç la rın da ya şa nan lar an la şı la -
maz. Yok sa bu ül ke Le ton ya kar şı sın da da
kay bet ti. Ama Şenol Güneş yönetimin de
mil li takım böy le bir yolu 
tercih etmemişti.

Türk milli takımı köşeye sıkışmışken kozunu sonuna kadar oynamak istedi

HALUK KOŞAR

Ş

Dün ya Ku pa sı, bu yaz Al man ya’da dü zen le ni yor. Ve ku pa ya Af ri ka ve
As ya’dan ta kım lar ka tı lı yor. Sa nı rım Ha zi ran Al man ya’da ol duk ca sı cak
ge çe cek. Av ru pa ’nın her ta ra fa ya kın ül ke si Al man ya, başta neona zi ler
ol mak üze re, pek  çok ül ke nin ırk çı grup la rı nın mer ke zi ha li ne gelecek.
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Bir tarih öğretisi

NUSRETTİN YILMAZ

a ris li le rin ken di se lef le ri
say dık la rı Yu nan lı lar, dış -
la rın da ka lan dün ya yı da -

ima ya ban cı (bar bar), ken di le ri ni
me de ni say dı lar. Böy le ce, çü rü -
müş ka dim sı nıf lı top lum la rı nı,
eşit-öz gür-yiğit bar bar top lum la -
rın dan üs tün gör me has ta lığıy la
in me len di ler.

Bar bar lar, me de ni le rin bu
komp leks le ri ni hiç dü şün me den,
çü rü ye rek in san lığın ba şı na mu -
sal lat olan bu me de ni yet leş le ri ni,
ön le ri ne çık tık ça, ta rih sel dev rim -
ler zin ci riyle te miz le me den yol la rı -
na de vam ede me di ler. Bu ta rih sel
dev rim ler zin ci ri, ta ki yer yü zün de
hiç bir bar bar top lum kal ma yın ca ya
dek sür dü. Ne var ki bu gi diş, ba -
sit ye ni den üre tim li be zir gân eko -
no mi si çer çe ve si ni bir tür lü ya ra -
ma ya rak, in san lığın ta ri hi bir te -
ker rür ola rak al gı la ma sı na yol aç tı. 

Çün kü bar bar lar, fe thederek içi -
ne gir dik le ri me de ni ye tin hır sız lık
ve ya lan la rı nı bil me dik le rin den/bi -
le me dik le rin den, top lum yö ne ti mi -

ni bı rak tık la rı me de ni ler ce fe thedi -
le rek ye nil di ler. Bu “fe sat çem be ri”
bü tün yer yü zü ne ya yıl dığın da, in -
san lık, Ka ra  Av ru pası’n da, 1789
Fran sız bur ju va dev ri mi ne ka dar,
200 yıl lık Or ta çağ ka ran lığıy la kar -
şı kar şı ya kal dı. Bu se fer yo lu eşit -
lik-öz gür lük-kar deş lik şi ar la rıy la
yi ne bar bar lar; ya ni “don suz lar!”,
(mal sız-mülk süz ler) ama bir fark la,
içe ri den aç tı. Za ten dev rim  de bu
“don suz la ra” ge rek ti; yak sa bu
ölüm-ka lım sa va şı na kim, ni ye gi -
riş sin di.

Bur ju va zi nin yu ka rı da ki şi ar lar la
pe şi ne ta ka rak ger çek leş tir diği
dev ri min, tam 82 yıl lık bek le me
so nu cun da aç la rın ken di le ri için
ol ma dığı an la şı lın ca, aç lar, ken di
dev rim le ri ni ya pa rak tam 72 gün
ik ti dar da kal dı lar. Sos yal dev rim ler
çağı nı açan bur ju va zi, ken di me zar
ka zı yı cı sı iş çi sı nı fı nı da an ti tez
ola rak or ta ya çı kar ma dan ede me -
miş ti. Ne var ki, ta rih sel dev rim ci
bar bar la rın ak si ne, kim se nin bur -
nu nu ka nat ma yan sos yal dev rim ci

bar bar Pa ris Ko mü nar la rı, bur ju va -
zi yi si lah sız lan dır ma da te red düt
edip geç ka lın ca, me de ni Fran sız
bur ju va sı, hem de sa vaş ha lin de
ol duğu “ya ban cı” Prus ya or du su -
nu çağı ra rak, bir lik te 36 bin ken di
yurt ta şı nın ka fa sı nı gi yo tin le ke sip
kat let mek te te red düt et me di. 

İş te Fran sız bur ju va zi si bu ge le -
nek le rin ha le fi dir. Pa ris Ko mü nü -
nün ye nil me sin den son ra “kö pek -
siz köy de değ nek siz ge zen” Fran -
sız bur ju va zi si, ulus sö mü rü süy le
ye tin me ye rek, gü ne yi ni ve doğu -
su nu ça pul la ulus öte si ne yö nel -
miş tir. Ora lar da coğ raf ya ve in san
üre ti ci gü cü nü sö mür mek ve ez -
mek le kal ma mış, ham mad de kay -
nak la rı nı ken di met ro po lü ne çe ker -
ken, bun la rı ma mul ha le ge ti re cek
in san üre ti ci gü cü nü de yi ne ken di
met ro po lü ne çek me den ede me -
miş tir. Bu in san üre ti ci gü cü nü,
ka pi ta liz min üre tim den dü şe rek
asa lak laş tığı, te fe ci lik le ya şa dığı
ser ma ye ih ra cı çağı na ka dar
(1970’le re) sis te me en teg re et me -

yi kıs men “ba şar mış ken”, gü nü -
müz de ar tık bu ka pa si te si kal ma -
mış tır. 

Ya ni, kı sa ca sı içi ne ta şı dığı bar -
bar la rı me de ni leş ti re me mek te dir.
Fran sız Ko mü nist Par ti si bu du ru -
ma ne ka dar ha yıf la nır sa ha yıf lan -
sın bu yol em per ya list Fran sa açı -
sın dan (ve diğer le ri) bir da ha ge ri
dö nü le mez ce ka pan mış tır. Za ten
kör düğüm  de bu ra da dır. Atıl dığı

yer de; ama atan lar ca değil, yi ne
“ta ri hin bir te ker rü rü ola rak” bar -
bar lar ca çö zül me ye kal kı şıl mış tır.
Her ne ka dar bar bar la rın ta rih sel
dev rim le ri ka lı cı ol ma sa da, es ki ye
al dan ma mak ge re kir. Çün kü çağı -
mız sos yal dev rim ler çağı dır. Ye ter
ki ken di ön der liği ni ya rat sın. Ve yi -
ne ta rih de ken di ön der liği ni ya rat -
ma mış hiç bir dev rim yok tur. Bu
eş yanın tabiatı gereğidir.

usretileilgiliyazmamisten-

diğindeseverekkabulettim.

“İşçilerinAliHocası”hakkında

yazmakençokbenisevindirirdiçünkü.

Amayazmakiçinoturduğumdabunun

nedenlizorbirgörevolduğunugör-

düm...Vedoğrusukorktumda!..

Nusrethakkındabiryazı,12Eylülye-

nilgisini,birçokinsanın,hareketingeriye

çekilmeadıaltındasaklanmayıyada

yurtdışınasığınmayıseçmesiylefaşizme

karşıdirenişinsönmeyeyüztuttuğubir

dönemidesorgulamaktıaynızamanda.

Çokkısasüren“FaşizmeKarşıBirleşik

Cephe”ningruplararasıçekişmeyüzün-

dendağılmasınısorgulamaktı.Veher

türlükötükoşularağmendemokratik

toplumsalmuhalefetdinamiklerinide

hareketegeçirecek,kitlelereumutvere-

cekdireniştaktiklerininuygulamayako-

nulduğubirdönemiveonunnaifusta-

lığınıirdelemekdemekti.

12EylülfaşistdarbesininDİSK,TÖB-

DER,TÜM-SENgibidahabirçokemekçi

örgütünükapattığıbirdönemde,sendika

yöneticilerininSelimiyeKışlasıönünde

sırayageçerekteslimolmayıseçtikleri

soğuğunkaranlığında“bağımsızsendi-

kalar”taktiğiylesınıfhareketinecanlılık

getirmeyi,yenibiryıldıztutuşturmayı

görmekvebütündetaylarıylaanlatmak

demekti.

12Eylülyenilgisivedönemininağır

koşullarıaltında,birsıraneferiolarak

ülkeninheryanınıdolaşarakbulduğu,

tanıştığıherkeslekonuşan,kapasitesi,

yeteneğivecesaretoranıneolursaol-

sunonlarınvasıflarınagörebirgörev

edinmelerinisağlayanNusretHoca,

Marksizmidebirokadariyibilenbiryol

arkadaşıydı.Okumayıveyazmayıçok

sevdiğıhaldefizikiyapısınındönemde

dikkatçekiciolmamasındanötürüörgüt-

lenmegörevinitercihetmişvehiçkıs-

kanmadanyoldaşlarınınbirçoğunasiyasi

çalışmaolanaklarınıaçmıştı.Kendisibir

liseöğretmeniolmasınarağmenişçisı-

nıfınıniçindeçalışmayıtercihetmişti.

ReelsosyalizminPolonya’danbaşla-

yançözülüşünevekapitalizmingelmek-

teolanyenidenyapılanmasına,kapita-

lizminyenidenyapılanmasıkarşısında

sınıfhareketininkarşılaşabileceğikırıl-

ganlıklaradikkatçekmişti...

SovyetlerBirliği’ninçöküşüylebirlikte

gelenbüyükbiryenilgidönemindekim-

seningirişmediğiDİSKDeri-İş’icanlan-

dırmaçabası,12Eylülyasalarına,sen-

dikalbürokrasiyevegönülsüzlüğetakıl-

mıştı.NusretHocabukoşullardaumut-

suzluğakapılmamış,sendikalsınıfhare-

ketininodaklarınıoluşturmakiçineski

mücadelearkadaşlarıylabirliktedavran-

mıştı...

Bütünbudönemibirdahaokumak,

geçmişleyüzleşmekvegeleceğinörül-

mesindedeneyleriayıklamaktıNusret

Hoca’ylailgiliyazıyazmak.

Nusret’ianlatmakdemek,sendikaliz-

mi,sendikalarındolayısıyladabirikmiş

milyonlarıneldengideceğikaygısıyla

büyümedenkorkansendikalistleri,on-

larındevrimcileridiskalifyeiçinyürüt-

tüğüayakoyunlarınıbirdahamahkûm

etmekdemekti.

“İşçilerinAliHocası”Nusret’iyazmak,

gerçektesayfalardolusuyazmak

demekti!..

METE GÖNÜLTAŞ

MÜSLÜM ERODĞAN

Bar bar lar, me de ni le rin komp leks le ri ni hiç dü şün me den harekete geçti.

P

“BARBARLAR”IN PARİS’İ YENİDEN FETHİ!

N

Ali Hoca özgürlükçü, devrimci
hareketimizin kurucu mimarlarından biri-
sidir. Kendisini kaybetmemizden sonra
kurulmuş olsak da platformun bütün
dokularında ve ruhunda onun etkisi, izi ve
emeği vardır.

1953 - 3 Aralık 1994


