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AKP NEREYE GİDİYOR?

IRAK’TA ANAYASA OYLAMASI
Irak’ta,Sünnilerintemeliti-

AKP,süreklimanevrayaparak,

“hükümetolmak”tan“iktidar

razlarınınkabuledilmesi,ya-

olma”yadoğrubirsürecizor-

nifederatifyapıdanvazgeçil-

luyor.Finanskapital,kendisi-

mesiveSünnieyaletlerepet-

ninyapamadığınıErdoğan’ın

rolgelirindenönemlibirpa-

yapmayaçalıştığınıgörüyorve

yınaktarılmasıimkânsızgö-

tümgücüyledestekliyor.İkti-

rünüyor.Şii-Kürtittifakı,fe-

darıngerçeksahibiorduise,

deratifyapıyıvebölgelerin-

savunmadaveancaktavizler

dekipetrolkaynaklarından

vererekiktidarınısürdürebili-

sonunakadaryararlanmayı

yor.VeAKP-orduilişkisinde,

yaşamsalgörüyor.Buneden-

kritikbireşiğegeliniyor.

leağırlıklıolarakSünniArap-

4 - 5. SAYFA Oğuzhan Kayserilioğlu

laradayanandirenişhareketi

hızkesmedendevamediyor.

16- 17. SAYFA İ. Halit Elçi

Türkiye’de Nataşa
Moldova’da gelir kapısı
Türkiye,18Mart2003’teimzaladığıPalermoProtokolü’yleinsan

ticaretiylemücadeleyitaahhütet-

mesinerağmenhiçbirgirişimde

Devlet Şemdinli’deydi

bulmakiçinTürkiye’yegelenve

devlet”kavramlarınınkullanımınıar-

bulunmamıştır.Moldova’daniş

Susurlukkazası,“çete”ve“derin

fuhuşazorlanankadınlarınyaşa-

tırdı.EnsonŞemdinlifiyaskosuise,

dıklarını,Moldova-Türkiyearasın-

aynıkavramlarınkullanımınıyeniden

daçalışanbirturizmşirketinin

tercümanıylayaptığımızgörüşmedensizlereaktarıyoruz.

güncelleştirerekivmelendirdi.

Emekçiler, birbiri ardısıra yapılan özelleştirmelere, haklarımızı gaspeden yasalara “dur” dedi.

24 -25. SAYFA Röportaj: Aynur Hacıoğlu

KARDEŞLİK İNİSİYATİFİ
Kürthalkınınulusaldemokra-

tikmücadelesiileTürkiyeliiş-

çiemekçilerinvediğerezilenlerinmücadelelerinibirleştirme;ulusalveuluslararası

sermayeninsaldırılarınakarşı

cevapüretmede,Kardeşlikİnisiyatifi’neçokgörevdüşecek.
6. SAYFA Tuncay Yılmaz

SERMAYEYE GEÇİT
VERMEYECEĞİZ
Ankara’da bir araya gelen binlerce emekçi egemenleri uyardı

24

Ocak’taÖzalkararlarıylabaşlayanemekçileriyoksullaştırmavesermayeyigüçlendirmesürecidevamediyor.Ancak12Eylülfaşistdarbesiyleuygulanabilensoygunkararları2000’liyıllardaDerviştarafındandahagenişbiralanayayılıpiyiceyoğunlaştırılarakdesteklendi.
Özal-Evren-Dervişhattı,emekçidüşmanıvezenginseverbirsoygunmekanizmasınıhareketettiriyor.
Hükümetlereliyleveyasalarauygunolarakyürütülensoygun,insafsızcavearsızcasürdürülüyor.
Emekçilerçalışıyorveoluşanzenginliksermayeye
aktarılıyor.Oaradaemekçilerinasgariyaşamsevi-

yesisürekliaşağıyaçekiliyor.Dahayoğun,dahaçok
vedahahızlıçalışmaveama,dahaazücretveneredeyseyokolansosyalhaklar.
Erdoğanhükümeti,Dervişkararlarınıaynenuyguluyor.Seçimdeönceyapılanvaatlerçoktanunutuldu.
Sağlıkdahapahalı,eğitimhemdahapahalıhemde
dahadüşükseviyede,ulaşımdahapahalı,asgariyeme-içmeharcamalarıdahapahalı...Ücretlervesosyalhaklarisedahaazvesürekliazalmaeğiliminde.
Sermayebüyüdükçefazlasınıistiyorveisteyecek
de.Soygunuancakemekçilerdurdurabilir.Direnerek
veisyanederek!

Halkınsuçüstüyakaladığı3kişilik

birçetevar.Yinehalkınbaskısıyla,

çeteninbağlıolduğuderinilişkiler

ağıdaaçığaçıktı.

Şemdinlihalkı,çeteyi,enselerinden

tutarakhepimizingörebileceğibi-

çimdeortayaattı.Artık,delillerka-

rartılamaz,şahıslargizlenemez.Üstelik,Büyükanıt,“iyiçocuk”diyerek

çeteelemanlarınınilişkilerininnere-

yedekuzandığınıdaitirafetti.“Mut-

kiliAli”ise,“komutanımlabirlikte

savaştım,aynıçadırdayattık”şantajıyla,biryandandokunulmazlıktale-

bindebulunurkenöteyandandailiş-

kilerinderinliğinidillendiriyordu.

Protestolarıngerçekleştirildiğisırada,halktarafındansıkıştırılanbir
polisde,Ağar’adirekttelefonla

ulaşıpyardımisteyerek,ilişkilerin

“sivil”alandakiderinliğiniaçıketti.
Devamı 3. SAYFA

Alp Aydın

YOLA ÖZGÜRLÜK İÇİN ÇIKTIK

19 ARALIK KATLİAMI

PROTESTO - LA HAINE

PSİKOLOJİ ve TARİH

TERİM’İN ASKERLERİ

30. SAYFA Röp: ERKAN GÖKBER

8. SAYFA SEZA MİS HOROZ

37. SAYFA

28 - 29. SAYFA CİHAN ATEŞ

39. SAYFA

Toplumsal Özgürlükçü Gençlik Gazetesi yazıişleri müdürü Emrah Arıkuşu ile hedefleri üzerine görüştük.

F tipine geçişin ve tecritin miladı olan
katliamın, demokratik kamuoyunda
muhasebesi hâlâ yapılabilmiş değil.

Paris’te patlayan isyan, Protesto filminin yeniden çekimi niteliğindeydi.
Tabii bu kez kurgu değil gerçekti.
MELDA Y.

Tarihsel maddeciliğin insanı, olayları açıklama çabasında psikanalizin
bir katkısından söz edilebilir mi?

Türkiye-İsviçre maçında yaşananları
anlamak için Fatih Terim’in kişisel
tarihine şöyle bir bakmak yeterlidir.
HALUK KOŞAR
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Şemdinli- Ankara- Washington ekseni / Alp Aydın
Çete, derin devlet, vs / Alp Aydın
Küresel güçler ve AKP / Alp Aydın

AKP nereye gidiyor? / Oğuzhan Kayserilioğlu

Sen ve ben
Batı ve Doğu
ama dünya yuvarlak*

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

23- Karmaşıklık / Gediz Akdeniz
24- Psikoloji, psikanaliz ve tarih / Cihan Ateş
Yola özgürlük için çıktık / Röportaj: Erkan Gökber
26Bize can veren Munzur / Cem Çekil
27- Kentlerin kuruluşundan günümüz şehirlerine / Müslüm Erdoğan
28- Amatör tiyatro geleneği üzerine birkaç söz / Hikmet Sarıoğlu
30- Protesto: Yalnızca bir film değil / Melda Y.
“Arjantin şampiyon, Videla’ya ölüm” / Haluk Koşar
32- “Terim’in askerleri” vatan için tekme sallayanlar / Haluk Koşar
34- Nusrettin Yılmaz, bir tarih öğretisi / Mete Gönültaş
36- “Barbarlar”ın Paris’i yeniden fethi! / Müslüm Erdoğan
37383940-

ERKAN GÖKBER
Şemdinli’depatlatılanbombalarınyankısısürüyor,foyasıaçığaçıkandevlet,genelkurmayından,
istihbaratınayenidenbirpozisyonalmatelaşında.
ABD’denKürdistan’auzananyoğunbirgörüşme
programıvar.
Foyanınzamansızortayaçıkması,zatensürmekteolanegemenlerarasıiktidarmücadelesinedaha
dagerilimyüklemişdurumda.Özelleştirmeler,
YAŞ,ABadayüyeliği,YÖKtartışması,neoliberal
yasalargibikonulardaulusalveküreselsermaye
ileordununçıkarlarıarasındageçenrestleşmelerin
sonuçlarınahazırolalım.
Şuandatemelsorun,muhalefetinörgütsüzve
güçsüzolmasıdır.Budurum,halkayöneliksaldırılarakarşı,egemenlerarasıçekişmeninmerkezine
düşmedeniradegeliştirmeyisınırlıyor.Sondönemdesolcephedeparlakörneklerverilsedeçapıve
etkisiyeterlideğil.
EnörgütlüvehazırlıklıtarafolanKürtHareketi
iseözellikleŞemdinlisürecindeinisiyatifgeliştirdi.
SaldırılarahalkinisiyatifiylegöğüsgerenKürtler,
verdikleriherşehidiserhildanlarlauğurlayarak
egemenlerepabucunpahalıolduğunugösterdi.

“BARBARLAR MEZARLARINDAN ÇIKTI”
Arkabahçemizdebunlarolurken,demokrasinin
beşiğiAvrupabirisyandalgasıylasarsıldı.Ucuzişgücükaynağınıoluşturanyoksul,dışlanmışgöçmenkesiminisyanıParis’tepatlakverdiveneredeysetümAvrupa’dayankısınıbuldu.
BukezAvrupa’dadolaşandahaeskilerden,tarihinderinlerindençıkıpgelenbirhayalet.Parissokaklarınıkavuran,eskilerdeAvrupa’nınyarısınıtalanedipgeriçekilenbarbarlığınruhudur.Kapitalizmaltındaezilenvedışlananbutarihsellikler,
eşitsizliğinturnusolkağıdıdır.Veiçlerindebiriken
geriliminpatlamasıiçinbirkıvılcımyetmiştir.MüreffehAvrupa’nınbaldırıçıplaklarınegemenolana
nefretiortayeredökülünce,bukezAvrupa’nındemokrasimaskesidüştü.ÜlkemizdenbildiğimizyasaklarveşiddetkullanımıanındaAvrupatarihinin
tozluraflardançıkarılıverdi.

BAYRAĞI YÜKSELTME ZAMANI
Biryandadünyadasınıfhareketiağırağırdoğrulurkendiğeryandatarihseldevrimciunsurların
şimşekçakması,kapitalistgüçlerevaktingeldiğini
haberdarediyor.Sermayeenkaranlıkkitaplarına
başvurarakhızlanmasıgerektiğinifarkında.Budemekoluyorki,gerilimartacak,savaşderinleşecek...
Vetabiikidirenişte,işteKürdistan’ın,Irak’ın,
LatinAmerika’nınakrabahalklarıdurduklarıyerdenkapitalizminkarşısınadikiliyor.Paris’te,Kürt
illerinde,LatinAmerika’dayakılanateşlerindumanılarıbirbirinekarışıyor.Ayağakalkandevrimciler
içinDoğu-Batı-Kuzey-Güneyfarketmiyor,dünyanın
yuvarlakolduğunubiliyoruzçünkü...
*ŞebnemFerah’ateşekkürler
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Şemdinli-Ankara-Washington ekseni

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

Ö

ALP AYDIN
ylebirçeteki,bir
ucundaKaraKuvvetleriKomutanı,
ötekiucundaeskiİçişleriBakanı,EmniyetGenelMüdürü
veşimdibirsiyasipartibaşkanınakadaryayılangeniş
birilişkiağıiçindehareket
ediyor.Vebiriddiayagöre,
merkezsadeceAnkaradeğil,
ABDSavunmaBakanlığıda
işiniçinde.
DüğmeyeABD’denbasılıyor,Ankara’danonayalınıyor
ve“MutkiliAli”vatanaşkına
kendihalkınıbombalıyor.Ya
da,Ankara“inisiyatif”alıp,
ilişkileralanınakendinidayatıyor.İlişkilerdebirkarışıklık

çıkmışolacakki,Büyükanıt
önümüzdekigünlerdeABD’ye
uçuyor.“Çete”nin“merkez
komite”toplantısınınyapılacağıanlaşılıyor.Toplantıda,
büyükolasılıklaTürkiye’nin
BOP’akatılımıylailgilipürüzleringiderilmeyeçalışılacağınıvebuzemindeBüyükanıtBarzanihattınınkurulacağını
söyleyebiliriz.

İşbirlikçi Türk-Kürt hattı
Büyükanıt-Barzanihattı,
buhattabalıklamaatlamaya
çalışanErdoğan’ıdahesaba
katarsak,bölgedekidengeleri
oldukçazorlayacaktır.İsrailKürtFedereDevleti-Türkiye
Cumhuriyetiittifakı,BOP’un
vedolayısıyladaABD’nin
önündekiengellerizorlayacakbirgüçalanıyaratma
potansiyelinesahiptir.
Oldukçagüçlübirkişiliğe
vegüncelolaylarıderinbir
bakışladeğerlendirmekapasitesinesahipolanBüyükanıt,şayetsonandabir“kaza”çıkmazsa,ağustosayındaGenelkurmayBaşkanıolacak.TC’ningerçekiktidar
odağınıntammerkezindekonumlanacakkişinin,epeydir
rastlanmayankişiselözellikleresahipbiriolması,sıkışanoligarşikAnkarastatükosunun,ayaktakalabilmek
içinyaptığı“derin”birhamle
olarakyorumlanabilir.

ABD’nin yeni yönelimi
Öteyandan,ABDiçinde
Türkiye’yeyaklaşımkonusundabirçatallanmaolduğu
daanlaşılıyor.
KuzeyAmerikamerkezli
küreselsermayeadınabir
küreselimparatorlukhamlesi
yapanAmerikanDevleti,AfganistanileIraksavaşlarının
ardındanveyineRusya’nın
etkialanındakiülkelerdeyapılan“renkli”devrimlersonrasında,başagelenyadagetirilen“devşirme”kişiliklerin
iktidarınıyaygınlaştırmaya
çalışıyor.
DoğrudanABDtarafından
güdülenenbukişilerveçevrelerindekiçıkarşebekesi,
ülkelerini,olasıbirküresel
ABDimparatorluğunun
bağımlıeyaletleriolarakyönetmeklegörevlendirilmiş
durumdalar.
Bununpratiktekianlamı
ise,ABDmerkezliküresel
sermayegruplarının,başta
petroldoğalgazvebankacılık
olmaküzere,oülkeleridoğrudanelegeçirmesioluyor.
Bütüneskipazarlıkmarjları,
kikâroranlarınıdüşürüyorlar,tasfiyeediliyorvedoğru-

danşirketgörevlisimaaşlı
memurlarülkesiyasetininve
ekonomisininkritikodaklarınayerleştiriliyorlar.

Özkök sonrası ne
olacak?
ŞimdikiGenelkurmayBaşkanıÖzkökPaşa,çoktandır
böylebir“renkli”sürecin
önünüaçmayazorlanıyordu.
Erdoğan’la“şiirgibi”anlaşan
Özkök,ABD’ye(veaynızamandaAB’ye)“içerden”yol
açıyordu.Zamanzamanikirciklidurumlaradüşsede,
Özkök’ün,soğukkanlıhamlelerle,Türkiye’deolabilecek
bir“renklidevrim”inön

hamlelerinibaşarıylayaptığınıdüşünebiliriz.
Ancak,öyleanlaşılıyorki,
AmerikanDevleti’ndeTürkiyeiçinyenibirkonseptinde
hazırlığıyapılıyor.Oyeni
konseptise,ÖzkökPaşa’yı
değil,BüyükanıtPaşa’da
simgeleşenAnkara’nın80
yıllıkstatükosunu,Amerikan

çıkarlarıaçısındandahaiyi
birseçenekolarakgörüyor.
Evet,Amerika,tutarlıolmakzorundadeğilvezaten
pragmatizmonunengüçlü

refleksi.BölgedesavaşaendekslenenvedireniştarafındanzorlananAmerikanDevleti’ndekineoconekibivebu
ekibinmerkezodağıSavunmaBakanlığı,Türkiye’yleilişkilerdebir“balansayarı”
arayışıiçinde.
Buyeniarayışagöre,hemenBOPzemininegirilecekse,Ankarastatükosudevam
edebilirvehattastatükoyu
güçlendirecekyenibirpostmoderndarbeyebilegözyumulabilir.
FettullahHoca’yıveÖzkök
Paşa’yıöneçıkararakepey
yolalanekipise,Erdoğan’la
sürecidevamettirmekisti-

yor.

Oldukça derin ilişkiler
İşte,Şemdinli’debombalarıarkaarkayapatlatan“MutkiliAli”ninderinliği,Washington’akadaruzanıyor.Ve,
“komutan”ıBüyükanıt’ın
Washingtonziyaretiepey
renkligeçeceğebenziyor.
Yapılanpazarlıklarınhangi
sonucuürettiğiniise,gezi
sonrasındakigelişmelerde
göreceğiz.

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 BüyükanıtBarzani hattının
kurulacağını
söyleyebiliriz.

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

Şemdinli’de yaşananları devletten bağımsız düşünebilir miyiz?

ALP AYDIN

B

asınavebaştaÖDPolmaküzereliberalsolcularımızabakacak
olursak,birkatillerçetesive
onlarınAnkara’dabağlıolduklarıkaranlıkodaklarvar.
Vehepsi,iştebukadar.O
“çete”yive“karanlıkodak”ları“derindevlet”diyerekdevlettenayırıyorlar.Vedevleti,
içindekikirliodaklardanarınmayaçağırıyorlar.
Eh,birçeteninolduğuve
Ankara’danemiraldığıaçık
seçikortadazaten.Peki,hepsibukadarmı?İşte,yollar
buradaçatallaşıyor.Sermaye
basını,hepsininbukadarolduğunahalkıinandırmayaçalışıyorvesınıfsavaşınınşiddetindenürkenliberalsolcularımızdabunasinikçeinanarak“çetelerehayır”lasınırlıkampanyalaryürütüyorlar.

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 saklamaya ve onu toplumsal
hakem gibi sunmaya
çalışırlar. Liberal solcular ise, her politik
gerçeklikte olduğu gibi
burada da, bönlüklerinin
ve korkaklıklarının
baskısıyla şekilsizleşmiş Devletin gerçek yüzü
ve çarpılmış bilinçlerini
Evet,“çetelerehayır”ama,
açık ederler: Gerçeği okadarlayetinmeyeceğiz.
değil, gerçeğin Marksistpolitiktutumve
şiddetinden kaçma pratikdevrimcilik,tamda
arzusuyla, görmek iste- medyanınsürüklediğisözkodiklerini görürler. nusuicazetalanınınaşıldığı

yerdebaşlıyor.
“Derindevlet”birgerçekliktir.Ama,asla“devlet”ten
ayrıveonarağmenvarolan
biralandeğildir.Tamtersine,
“derindevlet”özüitibariyle
“devlet”olgusununiçerdiği
süreçlerinvefonksiyonların
yoğunlaşaraksomutlaştığıbir
ilişkileralanıdır.“Derindevlet”,“devlet”inçıplakhalidir,
“devlet”inçekirdeğidir.
Birsınıflıtoplumürünüve

gerçekliğiolandevlet,maddi
hayatınyenidenüretiminde
egemenolansınıfın,toplumunüzerindediktatörlük
kurma,toplumsalalanıkendi
çıkarlarıdoğrultusundastabilizeetmeveyönetmearacıdır.İknagücü,entemelde,
sahipolduğusilahbulundurmatekelineveosilahların
şiddetyeteneğinedayanır.

Liberal sol yanılgılar
Egemensınıfvesınıfsavaşınınşiddetindenürkenliberalsolcularındevletilederin
devletiayırmaçabası,gerçekliğinüstünüörtmekten
başkabiranlamtaşımaz.
Egemenler,çıkarlarıgereği
devletlerininderinvekirli
alanlarınısaklamayaveonu
toplumsalhakemgibisunmayaçalışırlar.Liberalsolcular
ise,herpolitikgerçeklikteolduğugibiburadada,bönlüklerininvekorkaklıklarının
baskısıylaşekilsizleşmişve
çarpılmışbilinçleriniaçık
ederler:Gerçeğideğil,gerçeğinşiddetindenkaçmaarzusuyla,görmekistediklerini
görürler.
Birincisi,devlet,egemensınıfınkoruyucukalkanıyada
diktatörlüğününaracıolmak
zemininde,kendigerçekliğininentemeloluşturucuögesiniyüklenir.Ama,yinedevlet,temelzeminindenyukarılaradoğruçıktıkçayadagörünürhalegeldikçe,toplumu
egemensınıflehinestabilize
edicibirdiziyüklenmelerede
uğrar.Venihayetinde,devlet,

KÜRESEL GÜÇLER VE AKP

İ

çerde finans kapitalin ve

Anadolu sermayesinin

güçlü desteğini arkasına

alan AKP, küresel güçlerle de

ortaklıklar kurarak konumunu

güçlendirmeye ve “iktidar” ol-

maya çalışıyor.

AB ile 3 Ekim’de başlayan ve

10-15 yıl süreceği açıklanan

adaylıktan üyeliğe geçiş görüş-

meleri, sonucunun üyelikle bi-

teceğinin hiçbir garantisi olma-

sa da, yarattığı siyasi ve ekono-

mik destekleyici olgularla,

AKP’yi güçlendiriyor.

AB merkezli küresel sermaye

gruplarının, Türkiye’yi ucuz

istendiği anlaşılıyor.

sürecinin yarattığı bütün ola-

AKP’nin pazarlık gücü

siyasi ve ekonomik güçlü çıkar

güçlü ordusunun kullanılmak

Her iki süreç de, AB ile o ko-

didişenvezamanzamançatışanbirçokodağıbarındırır.
Endemokratikburjuva
devletleribile,sözgelimiİsviçreyadaİsveç,“derin”
alanlarasahiptir.Hatta,ne
kadardemokratikse,“derin”lerdeokadarrafineve
yoğunlaşmıştır,dolayısıylada
güçlübirkimliğesahiptir.
Bütünİsviçrevatandaşlarının
telefonvemailtrafiğiizlenir,
depolanırvehaklarındadosyatutulur.
Devlet,silahbulundurma
veşiddetkullanmatekeline
sahiptirveendemokratik
devletlerdeenrafinesilahlar
bulunur.İsveç,dünyasilah
sanayiininenbüyüktüccarlarındanbiridirvebaşbakanları

OlofPalme,İsveç“derin”
devletininkaranlıkdehlizlerindekaybolupgitmiştir.

Saray entrikaları
TürkiyeCumhuriyeti,İttihat
veTerakkigeleneğinin“çeteci”yada“komitacı”tarzını
bütünüylebenimsemiştir.
Muhaliflerekarşıensıkkullanılanezmebiçimlerindenbiri,
onlarıçeteeliyleyapılansuikastlarlatasfiyeetmektir.
Vedahası,TC,Osmanlıgeleneğiüstüneoturur.“Osmanlı’daoyunbitmez.”Ve
devamla,OsmanlıdaBizans
geleneğinidevralmıştır.Bizansise,dünyatarihindesarayentrikalarıylameşhurdur
vedünyapolitikaliteratürüne
“Bizantizm”ve“Bizansoyunları”kelimelerinihediyeetmiştir.

ABD ilişkileri, 2005’te yapılan

bölgeye yayılma açısından AB

karşılıklı hamlelerle düzeltildi.

nakları kullanıyor; ayrıca oluşan

gedeki yürütücü gücü olan İs-

ABD kendi BOP projesinde böl-

rail-Kürt ittifakına Türkiye’yi de

ağları, AKP hükümetine arkası-

katmak istiyor.

pan AKP açısından, ciddi ola-

alanı yaratıyor.

Pakistan ve İsrail’in arasını dü-

kasındaki farklı dokudaki ser-

mininde yürütülüyor. Tezkere-

dikleri anlaşılıyor. Ayrıca ABD

naklar doğuruyor. AKP’nin ar-

ye’nin jeopolitiğinin/bölgesel

İkincisi,devlet,onadışardanvekarşısındandüşmanca
amaçlarlabakanlaraçısından
birbütündür.Onuntarihsel
vegüncelişleyişi,herdurumdadüşmanınırahatsızetmeyi
vetasfiyeetmeyiamaçlar.
Ama,yinedevlet,içerdenbakılırsa,farklıçıkarlarasahip
farklıodaklarladoludur.O
odaklar,devletinişleyişini
kendiçıkarlarıyönündeeğip
bükmeyeçalışırlar.Veoyolda
hertürlüyöntemacımasızca
uygulanır.
Çatışmanınyoğunludaçıkarlarınbüyüklüğüoranında
artar.Gerginlik,devletinstatükosundaçatlaklaryaratacakseviyeyeyükselirse,şiddet,sözgelimiçetelervesuikastlar,devreyegirer.
Bütünselbirilişkileralanı
olandevlet,içindebirbiriyle

açılma ve ortaklıklar kurma,

emek cenneti olarak kullanmak

ile olan küresel rekabette Türki-

Gerilimli bütünlük

konumunun ve özellikle de

nularda açıkça pazarlıklar ya-

ve kendi “Çin”leri yapmak iste-

kendimeşruluğunutoplumun
yararınaolantrafik,sağlık,
güvenlikvb.alanlardayürüttüğüdüzenleyiciönlemlerle
kazanırveençokdabuyüzünügösterir.
Devletinbirdurumudiğerinidışlamaz.Çokyönlübakmakvegüncelkonjonktürel
dalgalanmalaratakılıkalmamakgerekir.Şuyadabuöge
öneçıkabilirvebudurumlar
güncelpolitikaiçinoldukça
önemlidirde;ancak,oluşturucuögelerinhepsinibirden
görmekgerekir.Ve,temel
olanı,diktatörlükaygıtıolduğugerçekliğini,hiçakıldan
çıkarmamakgerekir.

maye grupları, ihracat, dışa

nı dayayabileceği ciddi bir güç
ABD ile ilişkiler de, BOP ze-

nin reddiyle gölgelenen AKP-

İsrail’le ilişkileri sıklaştıran,

zelten, Afganistan’a yönetici

gönderen, bölge devletlerine ve

İslam Konferansı Örgütü’ne
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AKP NEREYE GİDİYOR?
Bazı adresler hiç değişmez mi?

AKP, sürekli manevra yaparak, ileri-geri adımlar atarak, “hükümet olmak”tan “iktidar olma”ya doğru bir süreci zorluyor. İktidarın gerçek sahibi ordu ise, savunmada ve ancak tavizler vererek iktidarını sürdürebiliyor. 2005 yılı özelleştirmeleri ve 3 Ekim’de AB’den alınan “aday üyelik” statüsü, AKP-ordu ilişkisinde, kritik bir eşiğe gelindiğini gösteriyor.

C

OĞUZHAN KAYSERİLİOĞLU

umhuriyet’inpamuklar

zamansadıkbirtaşeronoldu.

yerekdoğrudanyetiş-

kedekipadişahlığını/hüküm-

içindekoruyupbesle-

Hizmetininkarşılığındada,ül-

tirdiğikozmopolitfinanskapi-

ranlığınısürdürebildi.

Anadolu’dangelmesermaye

İktidar mücadelesi

talçetesinegöre,dahayerlive

gruplarınınpolitiktemsilcisi

olanAKP,saptadığıhedeflere
doğruilerliyor.

Cumhuriyet’in“elbebekgül

bebek”hassaslığıylakucağın-

dabüyüttüğüveçoğunluklaİs-

tanbul-Ankara-İzmir’deyerle-

Ülkedekisermayebirikimive

uluslararasıfinanskapitalin

yatırımlarıbellibireşiğigeç-

tiktensonra,sermaye,ordu-

nunpadişahlığını/hükümran-

lığınısorgulayıp,kendisinin

dolaylıdeğildoğrudaniktidarı-

TÜSİADmerkezlisermayenin

alınmışmedya,hükümetinta-

yeadlandırılanveözellikle

saatboyuncasürekliyayılan

değil,“AnadoluKaplanları”di-

mamenarkasındaduruyor.24

sermayeyeteslimedilecektir.

yıllarlayıldızlaşan,Anadolu

birşeyigösteriyor:“AKPbuişi

OYAK’lı açılım

başlayıp80’densonraÖzallı
kökenlisermayegruplarının

sözcüsü.BinlerceyıldırAna-

riyletartışanbinbirgörüş,tek
biliyorvebeceriyor!”

AKP,süreklimanevrayapa-

kapitalizmtarafındanzorlan-

olma”yadoğrubirsürecizor-

yor.Ordu,artıkaynızamanda

onlarınailefertlerindenoluşan

orduise,savunmadaveancak

gânsermayeninsonyüzyılda

masıylaveçoğunluklabizzat

“hükümetolmak”tan“iktidar

luyor.İktidarıngerçeksahibi

sıçramayapanbuiktidarham-

toplumsallaşma/meşrulaşma

tirmelerive3Ekim’deAB’den

Türbanda,Cumhuriyet’in

AKP-ordu(dolayısıylaserma-

devletiktidarınıorduyabıraktı.

almayönündeözelbirivme

larvedoğarkenkendiyollarını

deErdoğan,orduyasondar-

döğüşgüçlerizayıftı.Öyleki,

doğrudaniktidarınıülkeyeyer-

Herşeyleriyleorduyabağlıydıkendileriaçmadıklarıiçin

finanskapitaladınaorduyu
devletmerkezindengeriye

doğruzorlayanMenderes’in

iptesallandırılmasınıbile,ses-

sizceizlemekleyetindiler.

kazandı.Venihayetinde,şimdi
beyivurmayavesermayenin

leştirmeyeçalışıyor.Sadece

sisteminiyiceiçineçekmek

rak,ileri-geriadımlaratarak,

dolu’dayerleşiktefeci-bezir-

şısındaherzamansinikkaldı.

lesi,Dervişkararlarıylasonuç

27Mayıssonrasındaorduyu

amacıylaoluşturulanOYAK

businsi“kaplanlar”,İslam’ı

Ve,hükümetolmaklayetinip,

r’inkılıcınıatacakyadaiktidar

görüntülervesözümonabirbi-

şenveTÜSİAD’dayuvalanan

finanskapitalçetesi,ordukar-

yor.Vesanki,yaorduİskende-

50’densonrapalazlanmaya

nıgündemegetirmeyebaşladı.
50’lerdebaşlayanveÖzal’la

lıklayaratıyorveorduyadayatı-

birleştiricivemotiveedicibir
aracıolarakkullanıyorlar.

Kemalistlaikliğiylemücadele-

tavizlervererekiktidarınısür-

dürebiliyor.2005yılıözelleş-

adımlarınısermayeningenel

çıkarlarınauyumlaştırmaya

zorlanıyor.Sürecinsonunda,

OYAK’ınordununelindenalınıp

küreselsermayedevrelerine

ye-ordu)ilişkisinde,kritikbir

Ancak,şimdi,Ereğligibibüyük

eşiğegelindiğinigösteriyor.

nıarkalarınaalarak,meşruiye-

Alan kaybeden statüko

tinibüyükşehirlerinötesine

büyükbirsermayegrubuve

alınan“adayüyelik”statüsü,

lerininsembolü.Anadolu’nun

gericivecinsiyetçiönyargıları-

ise,kılıcagidenellerefrenolu-

Özelleştirmelerlearpalıklarını

içerilmesibüyükbirolasılık.

birlokmayıyutmasınabilegöz

yumularak,terbiyeedicifren

güçlendiriliyor.

Karşılıklıhamlelerlegüçler

Orduyu sistemin iyice içine çekmek amacıyla oluşturulan OYAK, kılıca giden ellere fren
oluyor. Sürecin sonundaysa, OYAK’ın küresel sermaye tarafından içerilmesi büyük olasılık.

Ordu saltanatı
Padişahlığıyıkarak“cumhu-

hükümetdeğil,devletiktidarı

riyet”görünümüaltındakendi

daisteniyor.Busürecinadına

memleketinsahibiveliderive

lar.Ordukontrolealınacak,

saltanatınıkuranorduise,

aslında,küreselkapitalizme

kosunuzorluyorlar.

sermayeiktidarınherdüzeyin-

Sermayenin mızrak ucu

böylece,bizededemokrasi

ninyapamadığını“Anadolu

derakipsiziktidarolacakve

kurmaylarıNATOtesislerinde

gelmişolacak.

eğitilipyetiştirilenordu,em-

peryalizmeherkonudaveher

merkezli“Cumhuriyet”statü-

da“demokratikleşme”diyor-

başpazarlamacısırolünüher

zamantitizliklekorudu.Bütün

birtürlügeçiremeyenordu

Ancak,Erdoğan,Cumhuri-

yet’infideliklerdeyetiştirdiği

kaybederekmanevraalanıda-

ralanordu,arkasınaABdes-

lindevedengelerdeoynakbir

mişhükümetlereuyguladığıez-

dununpadişahlığınısürdürme-

teğinialmışAKP’yekarşı,geçmeveköleleştirmestratejisini

Finanskapitalise,kendisi-

uygulayamıyor.Sermayeve

Kaplanları”nınyapmayaçalış-

iktidarınkendisiniistiyor.O

tığınıgörüyorvetümgücüyle

Erdoğan’ıdestekliyor.Kontrole

süreklibirbirleriyleitişmeha-

onuntemsilcisiAKP,tavizdeğil,
arayışınzeminindekifiilipolitik
oluşumlarıvetutumlarıdasık-

zeminekaymışdurumda.Orsiiçinsırfkılıcıngücüneda-

yanmayanyaratıcıhamlelere

ihtiyacıvar.AKPise,ülkede

birikensermayeningücünüarkasınaalarakyolunadevam

etmeyekararlıgörünüyor.

ABD’nin süreci desteklemek için kullandığı iki havuç, PKK’nin kıstırılarak işinin bitirilmesi ve Türkiye’ye akacak
milyarlarca dolarlık Arap sermayesi. Böylece, ordunun da sürece itirazsız katılımı sağlanmış oluyor.
ABD projesini dayatan, CIA

minini güçlendirecek biçimde

operasyonlarına yataklık ya-

akıyor.

olsa da şimdi, BOP’a doğru

için kullandığı iki havuç,

pan... AKP ise, başta direnmiş

adımlarını sıklaştırıyor.

Danışıklı adımlar

ABD uşaklığı neo Osmanlı bir

hamleymiş gibi yutturulmaya

çalışılsa da ve ilk adımlar ür-

kekçe atılsa da, süreç BOP ze-

ABD’nin süreci desteklemek

PKK’nin kıstırılarak işinin bitiril-

mesi ve Türkiye’ye akacak mil-

kendilerine başbakan ya da ba-

açık.

karlarının çakıştığı bir zeminde

şebekesi attı. Arkasının gele-

yaygın ve güçlü bir şebekeyi si-

da idare ederek kendi iktidarını

kan falan da denilen ABD ajan

ceği de anlaşılıyor.

100 milyar dolardan bahsedi-

liyor ki, TC’ye 80 yıl boyunca

yarlarca dolarlık Arap sermaye-

gelen toplam yabancı sermaye-

dunun da sürece itirazsız katılı-

da olduğu dikkate alınırsa, ol-

si. Böylece, aynı zamanda or-

mı sağlanmış oluyor. İlk adımı

5 milyar dolarla Dubai’deki

nin 20-25 milyar dolar civarın-

dukça büyük çaplı bir operasyonun yürütülmek istendiği

100 milyar dolar, oldukça

yasal ve toplumsal alana yer-

leştirecek ve Türkiye’nin ser-

maye yapısında yeni dengeleri

tutunarak ve şimdilik iki tarafı

sağlamlaştırmaya çalışıyor.

Küresel dengelerde ABD ve

AB arasında yükselecek bir alan

zorlayacak bir güçtür. AB’ye

gerginlik ve o gerginliğin mev-

bu temelde yeniden oluşturula-

AKP’yi bir tercihle karşı karşıya

karşı ABD’nin çıkar şebekesinin

cağı anlaşılıyor.

AKP ise, ABD ile AB’nin çı-

cut çatlağı derinleştirmesi,

bırakacaktır.
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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.

A

TUNCAY YILMAZ

bdullahÖcalan'ın

ABD’ninyönettiğiulus-

lalararasıbirkomployla

vedüzenlemeyigerektirmekte-

dir.ArtıkKürthalkınınulusalve

buinisiyatifiçinçağrıcıolacak

güçlerinsüreceilkortakmüda-

tur(Kaldıraç,Kızılbayrak,EMEP,

SEH,KÖZ).Buyaklaşımdakiar-

demokratikmücadelesininkar-

halesiolmuştur.

kadaşlarlinçgirişimlerininve

Aynızamandabirbirinden

Kürt halkının yanındayız

Kürt-Türkişçisınıfıvesosyalist

geseldeğil,dünyaçapındabir

var,İngilterevar,Almanyavar,

girişimikarşısındaneotaraftan,

nıngerekliliğinivurgulamış,

ABD'nin“BüyükOrtadoğuProje-

tededurumbelkiböyleydian-

yamayıp“bertaraf”olmayıtercih

mücadelesininözgünlüğünüge-

Suriye’dençıkartılıpTürkiye’ye

şısındasadeceTCordusuyok.

menleriçin"Kürtmeselesi"böl-

komplikeyaklaşımlarıylaABD

teslimedilişindenbuyanaege-

sorunözelliğikazanmıştır.

si”debudurumunstratejiküst

İranvar,Suriyevar,vs.Geçmiş-

edengüçlerdenkendiniayırıp

da,Bozüyük'tekilinçgirişimleri

saldırıyıdüzenleyenfaşistçete-

Şemdinli'depatlayanbombalar

liştirdiğimücadele,bubağlam-

de,Avrupa'dakapatılan(kapatıl-

dabirkezdahatekbaşınabir

ulusalkurtuluşmücadelesiol-

manınötesindeanlamlaryük-

mayaçalışılan)Kürtkurumları
da,İran’da,Suriye'deKürtlere

yöneliksaldırılardabubüyük

lenmektedir.Bumücadele,Kürt

stratejiksavaşıntezahürleridir.

mücadelesininyanısıraulusal

Kardeşlik İnisiyatifi

menlerinhegemonyamücadele-

rineKarşıHalklarınKardeşlik

halkınındemokratikveulusal

veuluslararasısermayenin-ege-

"ŞovenizmeveLinçGirişimle-

siiçindebiralanolmuştur.Bu

İnisiyatifi"tamdabusürecin

lerbirbirlerinemeydanokumak-

liğekavuşmasadabirteorikar-

imhasavaşıüzerindenegemen-

ta,gözdağıvermeyeçalışmakta

nedebutaraftanyanatavırko-

cakşimdidirektolarakböyle.

başlığıdır.

Kürtözgürlükhareketininge-

DahasonraBozüyük'tekilinç

dayatmalarıkarşındahenüznetkaplanınveönceliklepratikda-

vebirbirlerineiradelerinidayat-

yatmanınsonucuolarakortaya

riniçinebüyükgüçleringirme-

karşısındadestekçiyadakarşı

maktanimtinaetmişlerdir.

gözyumanderindevletbağlantılarınıbirlikteteşhirederekkardeşlikiçinbirinisiyatifdaha
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-

çıkanolmanındışındamüdahil

rınKardeşliğiİnisiyatifi'ninge-

bunlarınyanısıraTürkiyeeko-

rilmişbirinisiyatiftir.

raentegrasyonuiçinyapılan

anagündemineyanıbaşındaya-

kurucusuolmuştur.

dekigerilimiartırmaktadır.

meselesinialansiyasalgüçlerle

rintemelitirazlarınıbirikibaş-

nomisininuluslararasıpiyasalahamlelerdedinamiklerüzerinSadecesonsüreçteyaşanan

1EylülDünyaBarışGünü'nün

şanankirlisavaşıatlayıpIrak

ayırmıştırkendiniilkbaşta.

bugelişmelerbilesosyalistha-

AKP’ninönündeyapılaneylem,

leilişkisiniyenidendüşünmeyi

mundaolmasadadahasonra

reketinKürtözgürlükhareketiy-

ozamanhenüzbirinisiyatiffor-

haftaboyuncatoplanıpHalkla-

rekliliğinivehangizemineotu-

racağınıtartışmışvenihayetin-

de12siyasiörgüt,inisiyatifin

İnisiyatifekatılmayanekiple-

lıktatoplayabiliriz.

Birinciolarakmeseleyisınıf

indirgemeci,ekonomistbiryak-

laşımladeğerlendirenlerolmuş-

NELER YAPTIK?

Halkların Kardeşlik İnisiyatifi’nin, kendini ilan etmeden önce bir pratik eylemlilik süreciyle siyasal arenada yerini açmaya başladığını yukarıda belirtmiştim.
Dolayısıyla yaptıklarını sıralayacaksak
bu “sınma” eylemlerini de listeye katmak gerekiyor.
1 Eylül Dünya Barış Günü münasebetiyle 4 Eylül'de AKP İstanbul İl
Başkanlığı’nın önünde yapılan basın
açıklamasını bu zeminin oluşumu için
atılan ilk harç olarak sayabiliriz.
Gemlik dönüşü Bozüyük'te Kürt kafi-

nelsınıfsöylemiylegörmezden

lerivebunuorganizeeden,buna

siyleşiddetindozajıyükselmiş,

olabilmeningerekliliğiylegelişti-

Kürthalkınınulusaldemokratik

gelmeyi,arkaplanaitmeyiöne-

nışmaSendikası,Tekstil-Sen)üç

şovenizminetkisiartmıştır.Tüm

hareketolduğunuöneçıkarma-

Kürthalkınınyanındasaftutarak

çıkmıştır.Yaşanangelişmeler

maktadırlar.Bölgedekidengele-

yükselenşovenizminhedefinin

lesine saldıran devlet destekli faşist
güçleri teşhir etmek için Mecidiyeköy'de yaptığımız basın açıklamasıyla
yan yana gelişimizi süreklileştirmenin
adımını attık.
Kardeşlik İnisiyatifi’nin zeminini belirlemek için yaptığımız dört toplantının
sonunda bir deklarasyonla kuruluşumuzu kamuoyuna duyurduk.
Dili ve içeriği şovenizmin etkisinde
kalmış kitlelere dönük olarak hazırlanmış 70.000 bildiri bastık ve işçi havzalarında dağıtımını yapmaya başladık.

rerekinisiyatifinkurucusuolİkincigruptakileriseöznel

olarakfarklıgerekçelerönesür-

selerdenesnelolarakulusalcı

birçizgiyedüşenlerdir(HÖC,

PARTİZAN).BueğilimKürthal-

kınıkaranlıktançıkarıpözgürlük

mücadelesininöznesidurumuna

getirenvehaklıbirönderlikko-

numunayerleşmişolanKürtöz-

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-

gürlükhareketinigörmemekte

bilmelidir.

deriolarakilanetmekteler.

fi’niKürthalkıyla“dayanışmacı”

vekendileriniKürthalkınınönGeriyekalanlr,tesadüfenkal-

mışekiplerdeğil,Kürtulusal

demokratikmücadelesineyakla-

şımdabelirliideolojikeşikleri

aşabilenlerdir.Amayinedebu

meseleyeyaklaşımdatambir

netlikkazanılmışdeğildir.

birçizgidedeğil,Türkiyeliişçive

emekçilerinKürthalkıylabirlikte

mücadelesinisağlamaeksenin-

deinşaetmelidir.

Kardeşlikİnisiyatifibupers-

pektiflesürecemüdahilolmayı

başarabilirsekürthareketinin

doğruittifakzeminindekalması-

Bundan sonra...
Gelişmeler,Kardeşlikİnisiyati-

fi’nebundansonrakisüreçte

çokdahafazlaişdüşeceğini

açıkçagösteriyor.Kürthalkının

ulusaldemokratikmücadelesi

Mardin Kızıltepe'de katledilen Uğur
Kaymaz ve babasıyla ilgili davaya katılmak üzere Eskişehir'e gittik, ancak burada polis ve jandarma barikatıyla karşılandık ve şehre sokulmadık. Eskişehir’de ve döndükten sonra İstanbul'da,
olaylarla ilgili bir basın açıklamaları
yaptık.
Rize'de TAYAD üyelerine yönelik linç
girişimleri sonrasında belediye başkanı
ve AKP'li milletvekiline yönelik suç duyurusunda bulunduk.
Şemdinli'deki gelişmelerin ardından

Üçüncüsü,Kardeşlikİnisiyati-

nısağlayarakegemenlerinpro-

jelerikarşısındaemekçilerinve

ezilenlerinprojelerinigerçekleş-

tirecekbirgüçmerkezininoluş-

masınakatkısağlayabilir.

hemen bir çağrı yaparak burada açığa
çıkan kontrgerilla ve Jitem'e karşı mücadeleyi ortaklaştırmak ve bölge halkına
desteği güçlendirmek üzere bir eylem
platformu oluşturduk; hâlâ devam eden
eylemleri bu platform aracılığıyla organize ediyoruz.
Yine bu kapsamda oluşturduğumuz
bir heyeti bölgeye yollayarak sosyalistlerin Kürt halkıyla dayanışmasını pekiştirerek bölgede tüm çıplaklığıyla açıklığa
kavuşmuş olan gerçekleri kamuoyuna
taşıdık.
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30 AK 933 / RENAULT
“Biz söyleyince inanmıyorlar, siz söyleyin”

B

GÜLFER AKKAYA

eşfeministkadınŞem-

liküçükbirilçe.Biranacad-

günbaşkaillerdengele-

caddeninüzerindekibirpasa-

dinli’yegittik.Ertesi

desivar.UmutKitabevibu

kabıylabiliniyor.İşkenceciol-

savaşoyunuoynanıyordu,or-

birtakımisimler,krokilerveiş-

neydicanım.İşteyıllardırbiz-

duğusöyleniyor.Ajandasında

lenecekyenicinayetlerinplan-

da,uzaktabiryerlerde.Bize

cekkadınlarlaberaberŞem-

jındibindebirdükkân.Kitabe-

onlarınyalnızolmadığınıdosta

lardaşarapnelparçaları.Bir

adı,AbdülkadirAygan’ınbin-

dedigenerallerdenbiri.

önceyapılanancakaslayene-

giliitiraflarındadageçiyor.

niliryutulurbiryanıyoktu.Or-

camlarkitabevininönündete-

kalananvedevletgüçlerine

PKKitirafçısıylaberaberorayı

dinlilikadınlarladayanışmak,

düşmanaduyurmakiçinbuluşupyolakoyulacaktık.Van’a

vineüçbombaatılmış.Duvartencerede,saldırıdanhemen

vardığımızilkandanitibaren

meyecekolanyemekvar.Kırık

yazmamızı,başkayerlerdede

pelenmişhaldeduruyor.Kitap-

söyleyinceinanmıyorlar,siz

çukurları,dağılmışraflar,yır-

bizdenburadagördüklerimizi

anlatmamızıistediler.“Biz
söyleyin”dediler.

Van’agittiğimizgündenön-

larkanlı,yerlerkanlı.Bomba

tılmışkitaplar.Vebupatlama-

dahayatınıyitirenZahirKork-

larıortayaçıktı.YineAliKaya

lercefaillibellicinayetlerleilHalktarafındansuçüstüya-

teslimedilenbombacıAliKaya

vearkadaşıderhaltutuklana-

caklarınaserbestbırakıldılar.

lereyedirilenbubakışıbirdahayedirmekiçin“lokalolay”

Amabuseferyaşanılanınye-

dudagörevyapanbirileri,bir
burayıbombalamaoyununda
halktarafındanyakalandılar.

Oncayaşanılanarağmen

AynıAliKayaiçinOrgeneral

kişiselkin,öçvelinçetmeduy-

YaşarBüyükanıt“iyiçocuk”

gularınakapılmayıpsoğukkan-

cekiüçgün,şehiraskerlerin

maz.ZahirKorkmaz’ınkarısı

demişti.Onunbusözüaynıza-

lılığınıkoruduKürthalkı.Trab-

mış.Sokaktainsanlartedirgin-

üstelikhamile.Okadarküçük

di.AncakŞemdinli’de,Yükse-

çıkanlinçkültürününgizligüç-

vepolislerinablukasıaltındaymiş.Çünküheryerdepanzerler,tanklar,silahlarvepolis

araçlarıvarmış.Halkısindir-

mek,korkutmakiçin.

Şemdinli’yegitmekiçinyola

henüzçokgenç.İkiçocuğuvar,
biryerdeüççocukludulbir

kadınınelerinbeklediğihepimiziçinaşikâr.

Halkın,bombacıJitemcileri

yakaladığıarabadaUmutKita-

mandayargıyadamüdahaley-

kova’da,Mersin’de,İstanbul’da

zon’da,Bozüyük’teortaya

lerceyönlendirilenfaşistlerin

halkkatillerinpeşinibırakma-

işiolduğunuayanbeyanortaya

çocuk”AliKaya’yıveÖzcanİl-

atankontrgerillayıyakasından

yıpgündemiişgaledince“iyi

koyan,kendiüzerinebomba

deniz’idetutuklamakzorunda

tutmasınarağmenyinedebir

kendisinikurtaracaksenaryo-

amaadaletisteyenKürthalkı
yüzyüze.Katillerikollayanların

çıktığımızgünBaşbakanTay-

bevi’nintarifedildiğibelgeler

kaldılar.Şimdilerdeiyiçocuk

yaretetti.Yolboyuncadefalar-

“Bukadarküçükbiryerdeböy-

laryazmaklameşgul.

diyedüşünüyorsunuz.İkinci

“Lokal olay”

günortası,herkesinortalarda

OrgeneralFevziTürkeri’nin

sabırsızlıklabeklediklerininfar-

tulacaklarınıvarsayarakkimler,

birolay”diyedeğerlendirmesi

gerçekleştirenlerşimdilik

yipErdoğandaŞemdinli’yizicaaskerlertarafındandurdurulduk.Kimliklerimizalındı.

Saatlercebekletildik.“Bunlar,

herzamanyapılanrutinişler”

dendi,amabellikibizeekstra
Erdoğankıyağıdaçekildi.Er-

çıkmış.Şemdinli’yigörünce

lebirtarifenedenihtiyaçvar?”

soru:“Bukadarküçükbiryeri

olduğubirzamandakaçıpkur-

doğan’laaynıandaŞemdinli’de

hangicüretlebombalıyor?”

uzadıkçauzadı.

larağustosayındanbuyana

olmamamıziçinkontroller

Erdoğan’a karşılama
BaşbakanTayyipErdoğan’ın

programıbizimkiyleaynıydı.

ÖnceŞemdinli,ardındanYük-

sekova.Erdoğan’ınŞemdinli’ye

AslındaŞemdinli’debomba-

patlayıpduruyor.Birileri,ne

yapsabilinmeyen,bulunmayan

birileri,üçaydanbuyanaora-

lardaolayüstüneolayçıkartıp
duruyor.UmutKitabevi’nin

JandarmaGenelKomutanı

Şemdinli’deyaşananları“lokal

linçgirişimindebulunmayan,
hâlâcangüvenliğikaygısıyla

vekullananların,varolanbu
duyarlıhavanındağılmasını

kındalar.Çünkübu“lokal”olayı

aslındayaklaşıkyirmibeşyıl-

tutuklanmışolsadabaşka

muzunyegânebakışınıözetler

sallayasallayaortalardadola-

vaş,batıdayaşayanbizlere

ellerindekiölümlistesinekal-

dıryaşadıklarımızatoplumu-

nitelikteydi.Yıllardırsürensadeğmediğiiçinherkesçelokal
değilmiydizaten?Yaramaz

Kürtleriledevletarasındabir

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”.

bombacılarellerinikollarını

şıyor.Belkidearkadaşlarının
dıklarıyerdendevametme
planlarıyapıyorlardır.
Kimbilir?

Erdoğan,yazılanpankartları

Bombacılarından PKK itirafçısı Veysel Ateş’in JiİTEM’le çalıştığı biliniyor, diğer ikisi ordu
mensubu subaylar. Astsubay Ali Kaya kontrgerilla ekibinin başı ve Mutkili Ali lakabıyla biliniyor.

lindebirşeylersöylemişöfkey-

bombalanmasındanhenüzbir

va’dahalkınprotestolarına

aracınpatlamasısonucu23ki-

geleceği,geceduyuldu.Ertesi
sabahhalkakonuşmayapan

görünce“çokhızlısınız”minvale.Erdoğan,özellikleYükseko-

maruzkalmış.Konuşmasısık

sık“Erdoğangitsin,Öcalan

haftaevvelbombayüklübir

şiyaralanmış,67evveişyeri

hasargörmüştü.Faillerhepol-

gelsin”,“BizlerRojTVizleyici-

duğugibiyinemeçhuldü.

dağataşırma”,“Valiistifa”

kirgelersıçrayamadı.UmutKi-

siyiz”,“Devletşaşırmabizi

sloganlarıylakesilenErdoğan,

konuşmasınıapartoparbiti-

rip,Yüksekova’danayrılmış.

Onunayrılmasıylabizede

Şemdinliyolugöründü.

Şemdinli’yevardığımızdasa-

atakşamındördüydü.Şemdin-

Ancakenazındanbukezçe-

tabevibombacılarındanPKK

itirafçısıVeyselAteş’inJi-

tem’leçalıştığıbiliniyor,diğer

ikisiordumensubusubaylar.

AstsubayAliKayakontrgerilla

ekibininbaşıveMutkiliAlila-

Ağar yine sahnede
Mehmet Ağar yine sahnede. Halk tarafından
yakalanan subaylardan biri olay anında Mehmet Ağar’ı arıyor. Ağar o sırada önemli bir toplantıda. Ama önemli toplantısını bölüp telefonda görüşme yapıyor. Telefondaki ses, “Bizi kurtar” diyor.
Peki ama bu subay neden Mehmet Ağar’ı arıyor? Mesela neden emniyeti arayıp yardım istemiyor da Ağar’ı arıyor? Kaç kişinin aklına
böyle bir panik anında bir siyasi parti liderini
aramak gelir? Ve bu siyasi liderin telefonu nasıl
olur da doğudaki sıradan bir subayda bulunur?

Mehmet Ağar bu konuda kendisine yöneltilen
sorulara cevap olarak dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi. “Çoğunluklar, kaldırabilirler”
dedi. Burada iş AKP’ye düşüyor. Üstelik Erdoğan’ın bu konuda sözü var. Ama Ağar da
biliyor dokunulmazlığına dokunulamayacağını,
meydan okuması bundan. AKP ise yeterli güce
ulaşamadığından bu konu kapandı. Ağar’ın

rahatı bir kez daha bozulmadı. Ama bir siyasi
liderin Susurluk ve Şemdinli gibi iki büyük
olayda adının geçmesi, siyaset arenasında
uzun vadede hayra alamet değil.
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F Tipi tecritin miladı:

19 ARALIK KATLİAMI
F

SEZA MİS HOROZ*
ÇAĞDAŞLIĞINIZI EKSİK ETMEYİN HÜCREMDEN

Ses yutan labirentteyim
tek başıma
jiletli telörgü keser maviyi
ve esirdir gökgökyüzü kirli bir mendil
ve iştahla saldırır avucumu kuşatan beton suratlar
açsam kollarımı keser kankanlı 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

tipicezaevlerininuygulamaya

aşamalardahükümet,“toplumusus-

sı,19Aralıkkatliamıdır.An-

maktangeçer”anlayışıylaFtiplerini

sokuluşununbaşlangıçnokta-

cakbukatliamveFtiplerininaçılma-

sı,12Eylülaskerifaşistdarbesinden

berisürdürülen“devrimcimahpusla-

rıteslimalma,siyasikimliklerinden

soyutlama”politikasınınsonaşamasınıoluşturdu.Ftipicezaevlerinin

kurulmasıveadımadımuygulamaya
sokulmasıiseyıllaröncesindenyapı-

lanplanlarınürünüdür.

Devlet,1991yılındabiryandan

şartlıtahliyelerleKürtlerdışındakisi-

yasimahkûmlarıserbestbırakırken,

diğeryandanda3713SayılıTerörle

MücadeleYasası’nı(TMY)çıkararak

felsefesitecritolanFTipicezaevleri-

nininşasınıöngörüyordu.

1996yılındasiyasimahpuslara,

hücretipiolanEskişehirtabutluğunu

dayattı.Bunakarşıtümcezaevlerin-

desüresizaçlıkgreviveölümorucu

devletinoyalamataktiğiolduğunu

hayatageçirmeyigündeminealdı.

şını“Bizimstandartlarımızauygun-

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-

direnişibaşlatıldı.Ailelerinvede-

yordu.

devrimcininyaşamınıyitirmesisonu-

Direniş ve katliam

vazgeçmekzorundakaldılar.Ama

tipicezaevlerininkapatılmasıtalebiy-

mediler.2000 yılınagelenekadarbir-

lerini30.gündenitibarenölümoru-

tutsaklarkatledildi.1995'teBuca

yapankimitutukluyakınlarıdaey-

mokratikkamuoyunundesteğiyle,12
cundabuprojelerindenosüreçte

tecritdüşüncelerindenaslavazgeç-

çokcezaevinedefalarcasaldırıldıve

3siyasiörgüt20Ekim2000'de,F

leaçlıkgrevlerinibaşlattı.Bueylemcunaçevirdiler.Dışarıdaaçlıkgrevi

Cezaevi’nde3kişi,1996'daÜmraniye

lemleriniölümorucunadönüştürdü.

larlakatledildi.Yine1996'daDiyarba-

lık’ta,sabahakarşı4.30sıralarında

Cezaevi’nde3kişikanlıoperasyon-

kırETipiCezaevi’nde10tutsakde-

mirçubuklarladövülerekvahşicekatledildi.28Şubat1997'deMGKtop-

Ölümorucunun61.gününde19Ara20cezaevinebirdensaldırıldı.Gazların,bombaların,kurşunlarınyağdığı,
işmakineleriyleduvarlarınyıkıldığı

lantısında,hücresisteminegeçilmesi

kimicezaevlerindedireniş3-4gün

naçıkarılmasıkararlaştırıldı.

yoğunbirişkencealtındahenüzyapı-

elealındıvecezaevlerininşehirdışı-

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-

kımınvarolantoplumsalhoşnutsuzluğudahadaartıracağıaçıktı.Bu

hoşnutsuzluklar,örgütlümuhalifgücedönüşmemeliydi.İştetamdabu

halkıkandırdı”diyerekgörüşmelerin

turmanınyolucezaevlerinisustur-

sürdü.Yaralıbereli,yarıçıplakhalde

mıtamamlanmamışFtiplerinegötü-

söyledi.Türkiye’dekiFtiplerininaçılı-

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

rülenmahpuslarhepbirlikteaçlık

çalışılmaktadır.

ölümorucunagirdiler.

F Tipi tecrite karşı
toplumsal sorumluluğumuz

grevinebaşladılarveekiplerhalinde
“Bizbiryıldırbuoperasyonahazır-

lanıyorduk”diyenİçişleriBakanıSa-

dettinTantan'a“Ölümoruçlarında

gözgöregöreinsanlarınölümünese-

yircikalamazdık,başarılıbiroperas-

yonolmuştur”diyenAdaletBakanı

H.SamiTürkeşlikediyordu.Hayata

DönüşOperasyonu(!)dedikleribu

katliamdaölen28mahpustankimilerikimyasalsilahlarladiridiriyakıla-

rak,kimilerideateşlisilahlarlayaşa-

mınıyitirdi.Operasyonöncesiarabu-

luculukgirişimindeyoğunçabahar-

cayanlardanbiriolanSaadetPartili

MehmetBekaroğlu,"BakanTürkhem

arabuluculukyapanbizlerihemde

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
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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

HİKMET SARIOĞLU

lrikeMeinhof,KızılOrduFraksiyonu’nun(RAF)birüyesi.
Dörtyılboyunca,Avrupa’nın
modernbirdevletinin,FederalAlmanya’nın,modernbirhapishanesininmodernbirhücresindetutsaktı.
Duvarlar,yatak,örtüler,tuvaletbeyaz…Hücredekineonlambalarıgece
gündüzyanık…Hücreninkapısınınaltındanvepenceresindensızanışıkda
bembeyaz.Ulrike’niniçindebulunduğu
hücresadecebeyazışıktanoluşan
başkabirhücreniniçinde.Beyazbir
matruşka…Sankihapishanenintepesinde,AvrupaBirliği’ninparlayan12
yıldızıbeyazbirışıkyayıyorUlrike’nin
hücresine,24saatboyuncahiçdurmadan...
Nebirses,nebirgürültü;neuçan
birkuşun,nedeyerdeilerleyenbir
böceğinhışırtısı.Sonsuzbirsessizlik….Sessizliğinrengiisebeyaz.
UlrikeMeinhof’unüyesiolduğuRAF
kendiifadeleriyle“antidogmatikveantiotoritermuhalefethareketinindevletinvarlığıveniteliğikonusundahayallerekapılmayandoğrudaneylemive
devrimcisavaşıtekçıkaryololarak
görenAlmanradikaldevrimciler”tarafından1970yılındakuruldu.

RAFmilitanları,sorgusürecinden
başlayaraközelhapishanekoşullarına
veolağanüstühapsetmesistemine
“tecrite”tabitutuldular.ÖnceABD’de,
1950’live60’lıyıllardaCIAtarafından
geliştirilenbutecrityöntemi,Alman
doktor vepsikologlarıngözetiminde
Avrupa’dailkkezcezaevindekiRAF
militanlarıüzerindeuygulandı.

Nazi dönemi yasaları
TecritvekatıizolasyonUlrikeMeinhofüzerindeacımazsızcadenenirken
sıradiğerRAFmilitanlarınageldi.İletişiminenaltdüzeyeindirilmesive
mutlaksessizliktutsaklarınduyularını
köreltiyor,onlarısinsicegerçeklikten

dirildi.Tutuklularınbirdenfazlaavukat
tarafındansavunulmasıyasaklandı.
Hattadavaavukatlarındanikisiörgütle
ilişkisibulunduğusavıylatutuklandı.
Diğerlerininbürolarıbasıldı,belgelerineelkonuldu.Davaavukatlarının,FederalAlmanyaCumhuriyeti’ningüvenliğinitehditederunsurlaryaratması
halindemahkemeninoavukatlarıihraç
etmehakkıvardı.BuyasadışıuygulamavedüzenlemelerinyanındaRAF
üyelerisağlıkdurumlarıbahaneedilerekbirçokduruşmayaçıkarılmadılar.
Almanyakötügünleriçinsaklıtuttuğu
Nazidönemiyasaveuygulamalarına
hızlaişlerlikkazandırıyordu.
RAFmilitanlarıbuvahşiceuygula-

lerine,mahkûmlarızorlabeslemeye

çalışarakmüdahaleetmekistedi,an-

cakgrevlerinönünegeçemedi.Açlık

grevinin53.günündeHolgerMeinsha-

yatınıkaybetti.DöneminAdaletBaka-

nı’nınonayıylakendisineartıksubile

verilmeyenAndreasBaaderkomaya
girdi.

Demokratik,insanhaklarınasaygılı,

önemlibirkültürelzenginliğibarındı-

ranAB’nin12yıldızındanbiriolanFe-

deralAlmanyahükümeti,tutsaklariçin
hiçbirmaddiharcamadankaçınmadı.

RAFönderlerininbulunduğuStammheimCezaevi’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.

Beyaz tecrit işkencesi
RAF’ınkurucuveönderlerinden
AndreasBaader,GudrunEnsslin,
HorstMahler,JanCarlRaspe,Ulrike
Meinhof,GerhardMüller1972yılından
itibarensıraylayakalanaraktutuklandılar.BütünyılboyuncatümAlman
gazeteleri,arananteröristlerlistesindeisimleriniyayınmlamıştı.KısasüredetutuklananRAFüyelerininsayısı
40’aulaştı.RAFüyeleriniyakalayan
polisşefleri,bubaşarıyıhalkınemniyetgüçleriylemükemmeluyumuna
borçluolduklarınıaçıklıyordu.
UlrikeMeinhof,Köln-OssendorfHapishanesi’ndehertürlüsestenarındırılmış,beyazbirtecriteatıldı.Federal
Almanya’dahenüzdenenmeyebaşlananyenibiruygulamanınilkkonuğuydu.
Ulrike,beyaztutsaklığınortasında,
öncezamansonramekânvesonraneredeysetümgerçeklikkavramınıyitirdi.OsıradaAlmanhalkıvehattaAvrupa’nınhalklarırahatyataklarında
Nazikâbusundankurtulduklarıiçinderinbiriçrahatlığıylauyuyordu.

Almancezaeviyönetimi,açlıkgrev-

17-18Ekim1977’deAndreasBa-

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.
koparıyoralgılayamazvekararveremezhalegetiriyordu.İnsanolmanın
enönemliaraçlarıalgılamaveiletişim
yokediliyordu.
Devlet,izolasyonişkencesinindışında,kamuoyundaRAFyanlısıdirenişlerinartmasınedeniyle,hapishanekoşullarıylailgiliönlemleralmayabaşladıhızla.
Akrabalarıylagörüşmehaklarıyasal
olansürenindışında2haftadabirein-

mayasiyasitutsaklarınevrenseldiliyle
cevapverdi.Açlıkgrevleri…

Stammheim Cezaevi
Tutsak,açlıkgreviylekendibedenini
tüketirkenaynızamandacezaevikoşullarınınparçasıolmayakarşıçıkar.
Açlıkgrevikararı,kendibedeniüzerindekendiiradesiylekurduğubudenetim,kendineolansaygısınıonaiade
eder.

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!
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DİSK, CHP’NİN BOŞLUĞUNU
DOLDURABİLİR Mİ?
OĞUZHAN KAYSERİLİOĞLU

Sosyal demokrasinin
oy tabanı olabilecek
yoksulları daha da
yoksullaştıran ve
üstelik köylerden
şehirlere akan
milyonlarca yeni
yoksulu da oluşturan
politikalar, CHP’yi yoksul 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.

C

HP’niniflasıylaaçığa
çıkansosyaldemokrasi
alanındakiboşluk,heveslilerihareketegeçirdi.
DİSK’inbaşınıçektiğibirgirişim,ilkyoklamasınıdayaptı.
Ortayaçıkantablonasılmı?
Hernekadarküreselvebölgeselolağanüstüdönüşümler
yaşansada,bizim“aslansosyaldemokratlar”da,herşey
yine“eskitaseskihamam”
çıkmazındakoşturmaktanve
didişmektenibaret.

alanıveCHP’yeuzaklar.
İkincisi,devletinvemevcut
politikstatükonunkurucu
partisiolanCHP,okurucuinisiyatifinbelirleyicigücüolan
orduylaiçlidışlıveonunpolitiksözcüsüdurumunda.Kimi
zamangölgelensede,özellikle
Kürtsorunununalevalmasın-

dansonra,orducu/paşacıtutumherkesingörebileceğibir
biçimegirdi.CHP’ninenbüyükdestekçisiKürtAleviler
debuzemindeCHP’denkopuştular.KürtillerindeCHP
silindi.Ancak,şovenizminve
Kürtdüşmanlığınınasılsahiplerifaşistpartilerolduğun-

dan,otutumCHP’yeherhangi
birkazançdagetirmiyor.
BudurumdaCHP,destek
güçlerinikaybediyorveboşluğadüşüyor.Mevcuttutum
sürdükçe,CHP’nindaralmasınındasüreceğikesin.Güncel
dalgalanmalarkimseyialdatmamalı,buhaliyleCHP’ninişi
bitmiştir.TürkiyekapitalizminingeldiğiaşamaveKürthalkınınözgürlükarayışı,CHP’yi
bitirdi.

“CHP’nin izindeyiz”
Peki,buboşluğudoldurmak
isteyenvesistemiçibirsosyaldemokratmuhalefetyada
iktidarpeşindeolanDİSK,neyisavunuyor?DİSK’insonbir
yılkipolitikalarıvesongirişimindekitutumlar,DİSK’in
esasolarakCHP’nindevamcısıolduğunugösteriyor.Diyebilirizki,bitmişolanCHP’den
birkopuşveyaratıcıbirhamleyleyenibirzeminyaratma
açıkihtiyaçken,DİSKtamtersiniyapmakta,“birdeben
deneyeyim”diyerekCHP’nin
çıkmazınıtekraretmeyeçalışmaktadır.

CHP’yi tüketen iki süreç
Birincisi,Derviş’tesimgeleşensermayeninneoliberalpolitikalarınanetdestekvehattaöncülüketmek.Sosyaldemokrasininoytabanıolabilecekyoksullarıdahadayoksullaştıranveüstelikköylerden
şehirlereakanmilyonlarca
yeniyoksuludaoluşturanbu
politikalar,CHP’yiyoksul
semtlerdensildivedestekçilerinibüyükşehirlerdekizenginleşmişlaikaydınlaradoğru
daralttı.Opolitikalarınzenginliklerinikatladığıkesimler
ise,zatenbilinenmerkezya
dasağpartilerinörgütlenme

AVRUPA BİRLİĞİ VE DİSK
ABD ile küresel
rekabetinin
11 Eylül sonrasının
koşullarında hızını ve
yoğunluğunu artırmasıyla, hiç planlamadığı Türkiye üyeliğini de olasılıklar
içine almak zorunda
kalan AB, şimdi
Türkiye’deki şebekesini güçlendirme
arayışında.

S

ırfkendiarayışınıngücüyadaçapıaçısındanbakarsak,DİSK’in
politikçıkışarayışıboşluğa
düşmeyemahkûmolsada,
güncelkoşullardadevreyegirenbirbaşkafaktör,DİSK’i
çıktığıyoldabaşarıyaulaştırabilir.Evet,AB’yeatılacak
birçapa,DİSK’inçıkmazlarla
dolupolitikarayışını,ABçıkarlarıyönündeevriltipdönüştürerekbirmenzileulaştırabilir.
ABDileküreselrekabetinin
11Eylülsonrasınınkoşulla-

rındahızınıveyoğunluğunu
artırmasıyla,hiçplanlamadığıTürkiyeüyeliğinideolasılıklariçinealmakzorunda
kalanAB,şimdiTürkiye’deki
şebekesinigüçlendirmearayışında.

AB ile çıkar birliği
Gerçektende,TC’ningelenekselyapısı,ABDileiçiçedir.Devletinherkatındaya
daköşesinde,ABDişbirlikçisibirodakyerleşmişyada
yerleştirilmiştir.Vebuyerleşimbirbiriylegayetyoğunve

sistematikbirilişkilenme
içindedir.TC’ninABDçıkarlarıaleyhinedavranmaözgürlüğüneredeyseyoktur.O
yöndeatılankimiadımlar,en
kısazamanda“içerden”darbelenerek,çökertilirveadım
atandaibretlikcezalara
çarptırılır.Buşebekenin
maddigücüoldukçafazladır
vebağlıolarakkorumakzorundaolduğuçıkarlartarafındandayoğungerilimle
yüklüdür.Savaşmotivasyonu
vegücüyüksektir.
İşte,şayetABTürkiye’yi

“içine”yada“imtiyazlıortaklık”palavrasıyla“yanına”
alacaksa,kendişebekesini
sisteminbütünzeminlerinde,
düğümnoktalarındaoluşturması,varolanlarıgüçlendirmesivebirbirleriyleilişkilendirmesigerekir.
Oluşacakgüçalanı,Türkiye’deAB’ninçıkarlarıyönündeekonomik-politikyönelimleriöneçıkarmayaçalışacak
veaynıtutumuABDlehine
geliştirmeyeçalışanlarlakâh
uzlaşıpkâhçatışarakönce
birdengekurabilecekveson-
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DİSK HANGİ SİYASİ ZEMİNDE?

Kürt düşmanlığı ve neoliberalizm destekçiliği arasında çaresiz koşturma

D

İSK,Kürtsorununda
CHPileaynızeminde.
Kürthalkınıntaleplerinesırtınıdönüyorveülkede
faşizminkopardığısovenist
yaygaranınetkisialtınagirerek,olupbitenherşeyi“terörizm”olarakdamgalıyor.O
damgada,DİSK’estatükonun
güçleritarafındanicazetverilmesinisağlıyor.Ama,aynı
zamanda,DİSK’inçapsızlığını,sıradanlığınıveesasitibariyleCHP’liliğinigöstererek,
CHP’denayrıarayışınısıradanbirikbalarayışınaçeviriyorveanlamsızlaştırıyor.
Siz,Gebze’deMHPveİşçi
Partisi’yleprovokasyonyürüyüşüyaparsanız,12Eylül
protestosunaDEHAP’laaynı
alandaolmamakkaygısıyla
katılmazsanız,belkibirilerinden“aferin”alırsınız,ama,
başkabirileridesiziciddiye
almazvesizdeotutumunuzunaslisahibiolanCHP’ye
tıpıştıpışgitmekzorundakalırsınız.
Eğersizinderdiniz“Deniz”
olmasında,“Süleyman”olsunbasitliğindeyse,kidaha
öncebuişlerdedahausta
olanİsmailCemdeaynısını

denemişti,yaptığınız“çıkış”
sadecesiziveyakınınızdaki
menfaatşebekesiniilgilendirir.Politiksonuçalmanızçok
zordur.Çoközelkişiselyeteneklerinizolmalıki“Deniz”
gitsinde,“siz”gelesiniz!

Özelleştirmeci DİSK
Neoliberalpolitikalarkonusundada,CHPileaynıtutum
ikirciklideolsasavunuluyor.
DİSK’indüzenlediğitoplantıda,özelleştirmeçapulculuğunudasermayedenyana
yeniuygulamalarıdagöğsünügerereksavunanyüzsüzlerbolcasöylevçektiğinegöre,yapılanoncakarşıkampanyanın“görüntüyükurtarmak”hevesindenbaşkabir
şeyolmadığıanlaşılıyor.CHP
deaynısınıyapmıyormu?
HemDerviş’inbaştacıedildiğibirtutumhemdeokararlarıuygulamaktanbaşkasınıyapmayanAKP’yemuhalefetikiyüzlülüğüde,CHPnin
tutumudeğilmi?
BugünABDveözellikleAvrupa’dabileKeynesyenpolitikalarıngüncelleştirilmesi
çabalarıvarken,yoksulluğun
dibevurduğuvemedyanın

parlattığıheryenihamleyle
dahadakatmerleştiğibirülkede,hemdesolculukadına,
hâlâneoliberalizmdenmedet
ummak,utanmazlıktanve
şaşkınlıktanbaşkanedir?
Açıktırki,eğerCHP’nin
boşluğudoldurulacaksa,bu
ancak,Kürtlerledostlukve
kaynaşmayıöneçıkararakve
yineyoksulluğuveişsizliği
önleyicitedbirleriöneçıkararakveneoliberalizmekarşı
yenibirekonomikpolitikayı
savunarakolabilir.Herikitutumugeliştirmekiçinde,
mutlakanekomünistne
anarşistolmakgerekmez.
KürtlerledostluğuAKPbile
deniyorveküreselgüçler
Türkiyeyöneticilerindenaçıkçabunuistiyor.Sermaye,
böylebiraçılımahazırolduğunuzamanzamanbelirtiyor.
Yoksulluğuveişsizliğiönlemekise,şayet“sol”daiseniz,
zatensizin“alametifarika”nızdeğilmidir?Şayet
sermayedenyanaiseniz,çekeceğinizsolcunutukların
hiçbirkıymetiharbiyesiolmayacağıaçıkdeğilmi?
Türkiye’desosyaldemokra-

sinin,kihiçbirzamanpolitik
literatürdekisosyaldemokrasiylebirilgilerideolmadı,
zavallılığıveâcizliği,devrimcibirpolitikanınyoksullarla
veKürtlerlekaynaşmasının
zemininioluşturuyor,önünü
açıyor.Yeterki,sahipçıkan
birpolitiközneolsun.

DİSK’in çaresiz çıkmazı
Evet,DİSK’inçıkışı,zavallılıklaveâcizlikledamgalıdır.
Sonuçgetirmeolasılığıdüşüktür.Kürtdüşmanlığınınve
neoliberalizmindestekçiliğininyarattığıçıkmazve
CHP’ninaynıçıkmazdazaten
çaresizcekoşturuyorolmasındandolayı,DİSK’inarayışlarınınönükapalıdır.
Birbirinitamamlayanve
sistemiçibirsosyaldemokrasininönünüaçabilecektutumlarise,ordudanvedolayısıylaKemalizmdenbilincini
kurtarmışbirKürtlerledostlukpolitikasıvesırfsermayeyigözetenÖzalizmden
kendinikurtarmışbirtoplumsaldengelerigözetici
ekonomikpolitikadır.İkisi
birbirinidışlamaz,tamtersinedestekler.

DİSK’in düzenlediği
toplantıda, özelleştirme
çapulculuğunu da,
sermayeden yana yeni
uygulamaları da göğsünü
gererek 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?

DİSK, AB’ye atacağı çapayla politik alandaki arayışlarında destek alırken, AB de DİSK kanalıyla Türkiye politik
arenasındaki alan kazanma çabalarında “sol”dan bir hamle yapmış olacaktır. DİSK’in şimdilik istenen bir politik
zeminde olmaması ise, AB açısından “yol”da halledilecek teknik bir sorundur.
raüstüngelecekkapasiteye
ulaşmayaçalışacaktır.Türkiye
ancakböylebirsüreciniçinde
hazmedilebiliryadaiçerilebilir.ABkendiküreselvebölgeselçıkarlarınauygunbirTürkiye’yidizaynetmeyeçalışacaktır.Devletinbütünaçıkve
gizlialanlarında,politikve
toplumsalalanınherkertesindevenihayetindesermayenin
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”
zemindegönüllüceortayaçıkışınabenzerbiçimde,DİSK
de“sosyaldemokrat”zemindeaynıyolunyolcusuolmaya
adaygözüküyor.
DİSK’inşimdilikAB’ninistediğibirpolitikzemindeol-

mamasıise,ABaçısından,
“yol”dahalledilecekteknikbir
sorundur.Madditeşviklerve
politikikballerinterbiyeveiknagücükullanılacakvesüreklirötuşlaryapılarak,DİSK
AB’yeuygunbirzemineçekilecektir.

Değişmeyen
neoliberalizm
DİSK’inKürtsorunundaki
açmazı,PKK’ninteröristol-

duğununkabulü,ancakKürtlerindebazıhaklareldeetmesigerektiğizeminindeçö-

zülebilir,bolsiyasidestekve
güvenceyleordudankopuşma
sağlanabilirvenihayetinde,
bolmadditeşvikleneoliberal
zeminiyicenetleştirilebilir.
Evet,ÖDP’ninAvrupasolunayerleşmearayışları,
CHP’denkopuşlar,KürthareketindeKürtburjuvalarının
önünüaçanAByönündekizaaflıkonumlanışveCelal
Doğan’ınarayışlarıgibi,
DİSK’inçabalarıda,AB’nin
Türkiyepolitikaalanındasöz
sahibiolmagirişimleridir.
Toplumsalalandauygun“sivil

toplumkuruluşları”ileaynı
süreçyürütülecekvebanka
veşirketsatınalımlarıyla
sermayeninyapılanmasında
dabelirleyicisözsahibiolmayaçalışılacaktır.

DİSK kendini pazarlıyor
Sonuçolarakdiyebilirizki,
şayetDİSKkendinipazarlarsa,AB’deyoğunlaşanküresel
sermayegrupları,ücretini
vererekDİSK’isatınalmaya
vesonradakendiamaçları
doğrultusundakullanmaya
hazırlardır.
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DERİN ÇATLAK

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.

Y

TARIK CAN
erHakkâri’ninŞemdinli

yılındaçokpartilisiyasalyapı-

gileroluşturulur.Tabiikibun-

resmiolarakkayıtlısi-

edipkuliseçekildiler.Butarihe

mürüalanlarınınkorunmasına

ilçesi.Biraraba,içinde

lahlar,elbombaları,100’den

yageçişlebirliktesahneyiterk

kadarstatükonuntemsilcisi,

fazlakişininismininbulun-

siyasalyapınınheraşamasın-

laraaitkrokilerinyanısırail-

tekpartiCHPiktidardaydı.

Şemdinlimerkezdebirkitabe-

kanı,ilbaşkanlarınınvaliol-

duğulistelerveçeşitlimekân-

çeninbirkrokisiylebirlikte

vininyanınageliyor.Arabada

bulunanlardanbiri,kitabevinin

içineelbombasıatıyor.Ora-

danuzaklaşırkenolayıfark

edenlerpeşinedüşüyorve

arabadabulunandiğerikiki-

şiylebirliktebuadamıyakalı-

daveherbölgesindeyeralan
Partibaşkanınıncumhurbaş-

duğusistemdeseçilecekmil-

letvekilleribilepartibaşkanı

tarafındanbelirleniyor,forma-

liteseçimgösterileriylede-

mokrasioyunutamamlanmış
oluyordu.

Egemengüçlerinsahnear-

yor.Yakalananlaremniyetgüç-

kasınaçekilmesi,bundanson-

AdamlardanikisiJandarma

diğeriisebiritirafçı.Olayyeri-

lerineteslimediliyor.

Komutanlığı’nabağlıastsubay,

neincelemeamacıylagelenbir
milletvekilivesavcınınüzerine
devletinresmipolisitarafın-

danateşaçılıyor.Birvatandaş
hayatınıkaybediyor.Olaysonrasındasadecebombayıkitabevineatanitirafçıveincele-

düşmanıfaaliyetlerletanımlı
derinişlerinuygulanmasını

sağlıyordu.Görünmeyenme-

titerörsavaşkonseptiiçinde

statükonungüçkazanmaya

rillaörgütleriningerçekleştir-

olaraksağlanangörüşbirliği,

ÖzelTim,Jitemgibikontrgediğisayısızfailimeçhulcina-

kanizmalaroluşturularakyapı-

yet,köyyakmalar,çeşitlibom-

liamlar,köyyakmalarveson

derin(!)faaliyetlerdenörnekleri

lanfailimeçhulcinayetler,katyaşananŞemdinliolayındaki

gibiresmigörevlilertarafından

balamaolaylarıTürkiye’deki
oluşturmaktadır.

halklarınüzerinebombalarla

Devlette Derin(!) Çatlak

leyişilkkezbukadaraçıkça

balamaolayıbölgeiçinilk

vesilahlarlasaldırılmasıylaiş-

Şemdinli’deyaşananbom-

1998yıllarındaordununsiya-

cininbaşlamasıylabaştaAme-

saldüzenedoğrudanmüdahaleleriyleyeniişleyişinsınırları
dabelirleniyordu.46sonrası

dönemde,ordunezdindeege-

mensınıfınbelirlediğikırmızı

çizgilerin(!)dışınaçıkıldığı

noktadaderinmekanizmalar
lerlesınırlıolmayanbuişleyiş,
devletyöneticileritarafından

oluşturulanistihbaratbirimle-

ri,kontrgerillafaaliyetlerigibi

derindevletilişkilerininbaş

mızıçizginin(!)muhafazası

partibaşkanıMehmetAğar’ı

neydibukırmızıçizgiler?De-

arıyorveyardımistiyor.Veyi-

kasınasığınarakyasadışı,halk

gerçekleşmişti.Halkınelege-

yordu.1960,1971,1980,

kınelinedüştüğüesnadaSu-

sırasındaki,bugününsiyasi

bölgedeyıllarcayürütülenan-

uygulamalarladaçizilenkır-

sağlanmayaçalışılıyordu.Peki

rinişler(!)neşekildekarşımı-

DünyadaSoğukSavaşsüre-

rikaolmaküzereAvrupave

AmerikayanlısıdevletlerdegeliştirilenveCIAdesteklikontra
faaliyetleriylehızlanansürece

öncevesonbombalananyer-

lerinsahipleriylesıradakilerin

süreetkisinikaybetmeyecek

cinsten.YoksayenibirSusur-

luklamıkarşıkarşıyayız?

Derin İşler Cumhuriyeti!
TCtarihinde,egemensınıf-

salzümreolanorduvebuna

bağlıişbirlikçigruplar;1946

denaçıkveyagizliyürütülen

şovenistpolitikadahilinde;

baştaTürkiye’deyarattıkları

halklarsorunuçerçevesinde

Kürtsorunu,-dolayısıylaKürt-

lerininkârı-Kıbrıs’tayürütülen
işgalkonseptivelaik-antilaik

tartışmalarıgibikonulardaçiz-

karşısındaGenelkurmay’ın“ne
desteklerimnedekarşıçıka-

rım”türündenaçıklaması

tiğinigösteriyor.Sonuçne

sahiplerininpozisyonunufena
Halkıngüvenliğinisağlamak-

lagörevlikurumlarınbuşekil-

isimleriyeralıyordu.

uzakbirülkedeğil.Osmanlı

olaysonrasındakimiresmi

nivedevletinmeşruiyetinisor-

Cemiyetibünyesindegeliştiri-

açıklamalarıhepimizikaygı-

gidilmesidezorunludur.Aksi

Türkiyededahiledildi.Türkiye
butarzmekanizmalaraçok

dönemindeİttihatveTerakki

lenTeşkilat-ıMahsusagibigizliörgütlenmedeneyimibulu-

nanTürkiyeaçısındanyenidö-

Bütünbuverilerışığında,

makamlarınkoruyucutarzdaki

teklendiğivegizlibirtarafının

protestogösterilerindegüven-

derinfaaliyetlerinaçıkçades-

artıkbırakılmayacağıizlenim-

1940’larakadarortayaçıkan

sorunuherzamangündemde

KürtayaklanmalarınınbastırılmasıveDersimhalkının

sıylaaçıktanyapılanfaaliyetle-

gulatacakbirolaydır.Üstüne

takdirdeolaysonrasındaYük-

nemingizlifaaliyetlerininuy-

gulanmasıçokzorolmamıştır.

ilehalkarasındakiilişkibiçimi-

landırmalıdır.Buaçıklamalar

leriniyaratsadameşruiyet

tutularakhalkayineyalanlar

anlatılacakveolayınüstüka-

mızıçizgilerlekendilerineege-

bayrak,tekdilsöylemiüzerin-

elemanınailişkindesteğinin

decinayetleregirişmesi,devlet

dık.Böylebirşeyyapacağını

alanıyaratırlar.Tekdevlet,tek

nınolaydayakalananJitem

lunanölümlistesindedaha

hızlıyükselişegeçtiğidönem-

laşıyor.Üstelikbukezuzun

KaraKuvvetleriKomutanı’-

sarsacaktır.

larıbulundu.Yinearabadabu-

İktidardakiegemensınıflarkırmenlikvetoplumsalmeşruiyet

nüyor.

nundolayısıylakırmızıçizgi

tanırım,iyiçocuktur.Birlikte

Etraftayinepiskokulardo-

yegirmesiylebozulmuşgörü-

olaylarailişkindeçeşitliipuç-

rininolayınüstündedurmaları

zannetmiyorum”diyor.

uluslararasıgüçlerindedevre-

çirdiğiarabadadahaönceki

rindışında;yukarıdabelirttiği-

ortakoperasyonlaradakatıl-

Şemdinli’dekiolaydansonra

olursaolsun,buolaystatüko-

Kırmızı çizginin sınırı

vetleriKomutanı,“Kendisini

çalıştığızamanlardagöreceli

içinde16bombalamaolayı

patılmayaçalışılacaktır.

zaçıkıyordu?

Samsun’dakilinçgirişimleri)

AB’cikanadınyineatağageç-

1938’dekatliamauğratılma-

neaynıkişiyleilgiliKaraKuv-

rişimleriyle(Mersinbayrak

olayı,Trabzon,Sakaryave

CIA iş başında

sonnoktayagelinceyekadar

surlukkazasıylaaçığaçıkan

hizmetettiğigibiyasallığınar-

dageliştirilenprovokasyongi-

özgürlükhareketinekarşı

yürütülmesinigündemegetiri-

astsubayifadelerialındıktan

Veastsubaylardanbirihal-

sonrasısüreçteyükselenKürt

değildi.Aynıyerdeikiay

kendinigösteriyordu.Darbe-

sonraserbestbırakılıyor.

lar,asılgerçekolansınıfsalsö-

ortayaçıkıyordu.

raişleringizlimekanizmalarla

meesnasındaateşaçanpolis

memurututuklanıyor.Diğeriki

çekleştirilenkatliamlar;1980

Uluslararasısermayegüçle-

sekovaveMersin’deyaşanan

likgüçlerininkastenadamöldürmeleriyleolaydahafazla

tırmandırılıpbaştabelirttiği-

mizkırmızıçizgilerinkorun-

masıadınadevletsavaşpolitikasıuygulamayadevamede-

cekveyinederin(!)(resmimi

desek)cinayetlervekatliamlar
gündemdendüşmeyecektir.

mizdarbeler,68hareketlerinin

datesadüfsayılmayacağıgibi

lerdegerçekleşenfailimeçhul

masınınzayıflamasınıhedef

Kürthalkınezdindeyeniden

olaykolaykolaykapatılamaya-

rinuygulanmasınınönünegeç-

cinayetler,sokakortasındainfazlar,1Mayıs1977işçi,16

Mart1978üniversitekatliamlarıve7TİP’ligencinöldürül-

mesi,ÇorumveMaraş’tadevletinderin(!)örgütlenmesi

içindeyetiştirilenülkücüçete-

lercegerçekleştirilenhalkkat-

liamları,yine12Mart1992İs-

tanbulGaziMahallesi’ndeve2
Temmuz1993’teSivas’tager-

Türkiye’dekiiktidarmekaniz-

almaktadır.Bundandolayıda
caktır.

Orduiçindemevcutolan

(GenelkurmayileKaraKuvvet-

leriarasındaki)farklıgörüşler,
olayailişkinfarklıyorumlarda
kendisinibirkezdahagöster-

miştir.PKK’ninaktifsavunmayageçişidoğrultusunda2005

Newrozkutlamalarısonrasın-

Bizlerhalkgüçleriolarak,

açığaçıkanbuderinfaaliyetle-

mekadınaşovenistzeminior-

tadankaldırmaklayükümlüyüz.
Egemenlerarasındakimücadelenindışındagerçekhalkikti-

darınınyaratılmasınayönelik

yürütülenhertürlüdemokratik,

devrimcimücadeleyişusüreçte

Kürthalkıylabirliktedahada

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

Sınırlarını medeniyetlerin ve dinlerin beşiği Mezopotamya’ya kadar genişleten emperyal bir emperyalizme varmak için
çırpınan Europa. Doğduğu topraklara, Zeus’un kaçırdığı Phoenicia güzeli Europa’nın vatanı Mezopotamya’ya, yine Patriark Avrupa olarak yeniden ve yeniden dönüyor; XX. yüzyılda iki süper devlete terk ettiği oyun alanındaki topraklarına.

İ

FARUK BESKİSİZ

mparatorluklarveimpa-

emperyalgücüngereksindiği

Şimdigeridekalanacı,

yoğurmayaçalışıyor.

ratorlaryatağıAvrupa.

gözyaşı,kan,savaş,devrimler,

tümboyutlarıbirstratejiiçinde

olupAmerikayaalternatifolunabilirmi?

Dünyayı200yıldanfazladırhe-

rörlemücadeleyasalarınınterö-

Çin´ekadaruzananbirstratejik

“terror”,buda“terrere´den

yayapılacakAmerikanmüdaha-

rü-terör:kökenanlamıLatince

1990´lardaemperyalizmintek

gemonyasınaaltınaalankapita-

süpergüçolarakAmerikanem-

lığınınAmerikanemperyalizmi-

peryalleremperyalibirhükme

birgüngelipdikileceğitartışılmı-

liğinmirasınışimdibirazdaAv-

lerinikarşılamayan,onunküre-

diveuzuncabiraradansonra,

fergünüydüvezaferinsarhoş-

tiyor.Moderndevrimlerin,Röne-

dargelen“demokrasi”,sınıflar

restorasyonlar,faşizmler,Rönesans,aydınlanmailedolupboşalanyüzyıllarınabakarakem-

vegüceerişmeyeçalışıyor.ŞimemperyalizminmızrakucurolünükendisindendevralanAmerika´yakarşı.İçindeAmerikancı

Truvaatlarınınciritattığı,Ang-

lo-saksonekseninin,Fransız-Almaneksenininelinikolunubağ-

lamayaçalıştığı,Birlikformunda
devinen,AvrupaemperyalizmineadayolmayaçalışanAvrupa
emperyalhazretleri.

Merkez-çevrediyalektiğineuy-

gunkurulanveeskidendevralınaniktidarbiçimlerininyeni

hegemonikhükümranıvetek

peryalizmininkarşısınakimsenin
yordubile.Gün,kapitalizminzaluğunda“TarihinSonu”naka-

dehlerkaldırılıyordu.Kapitaliz-

min,yenitarihselhareketiiçinde

küreselkompleksedahafazla

batmayabaşladığıbuyıllardane

Avrupa,neÇin,neJaponya,ne

deRusyagelecekufkundaküre-

selgüçodaklarıolarakgörülmü-

yordu.Amaküreselleşmeninhızı

oranındayavaşyavaşAmerika´-

nındünyagücününmutlaklığıda

tartışmayaaçıldı.Yükselengü-

neşinülkesiJaponya´nınyeni

list-beyaz-erkek-BatıUygar-

netanıdığımeşrulukvetarihselrupakullanmakveharcamakissans’ınveaydınlanmanınyani

kümetbiçimi,ailebiçimihasbe

dinamiklerinebenzerbirdina-

eminsoğukkanlıkarakteriyle

bukezküreseltehlikelerive

yor.

hamleler,şimdideüstyapısalve

vasatopraklarınegemeniolarak,

recinde.AmerikanınGuantana-

geçirmelerekarşımüdahaleler

gerekir.Bubağlamda,Avrupa,

hazırlanmasürecinde,20.yüz-

kullanarakkendisinibastırmaya
girişenAmerika´yabunoktada
meydanokumayaçalışıyor.

TıpkıAmerika´nındünyaim-

dirençlerebenzer,Avrupadabu

tehditleribertarafedebilmek

içinhareketegeçiriliyor.

AmerikaveAvrupa´nınçevre

silinmeyebaşlıyor.Batıuygarlığı

dinlerinbeşiğiMezopotamya´ya

elegeçirebilmek,buralardakiele

mik,kapitaliniçindebulunduğu,

biremperyaltaçlasüslemesü-

lizmininkapitalimparatorluğunu

veucuzişgücüaltyapılarınıda

paratorluğugirişiminindünya

veyarı-çevreülkelerlearasında-

başladı.

mazıolarak,pazar,hammadde

mokrasidenfaşizmegeçmenin

OdatıpkıAmerikanemperya-

tif–amabugüniçin,birharita-

Birnükleeroyuncuolarak,de-

üretimalanlarınavedevletin

emperyalyönetimsanatınınbiri-

yorveAmerika´yameydanoku-

dünyaoyuncusununolmazsaol-

yılınsüpergücüolmamirasını

kurumsalalanlarakayıyor.De-

kim,deneyimvekendinden

dünyaoyuncusuolabilmekiçin

1990´lardanbuyanadoğrudan

tarihselvemeşruuygarlıkgücüneyaslanarakyüzyıllarınverdiği

müdahaleleriizleyecektir.Bir

10-20yılıbulacakdünyagücüne

sosyalyanlarınakarşıyürütülen

miydi?İşteşimdi,Avrupa,bu

lelerinibundanböyleAvrupa

talinküreseldevirlerdekiakışını

hasBatılıyaniAvrupalıdeğil

döküldükçe,Rusya,ÇinveAvru-

da,sınırlarınımedeniyetlerinve

mücadelesindeneldeedilenkagüvencealtınaalmakiçin

dükteedilenyaşambiçimi,hü-

yenbirAvrupa.Birİngilizgaze-

pa´nınadlarıyenidenparlamaya

selyaşarkalıcılığıiçinşimdide

miydi?Dünyadahergünrepro-

garlığınınmerkeziAvrupadeğil

birdünyagücüolmayasoyunu-

tecininelleriyleçizdiğispeküla-

Kapitalistsisteminbugünkü

tarihselhareketiningereksinim-

zanımlarsaldırınınhedefi.Kapi-

dünyasüpergücüolacağınadair

projeksiyonlarınhatalarıortalığa

medimi?

şudünyayahükmedenBatıuy-

yüzyıldakibağlamınakendisini

vevasallarınıyerleştirmekiste-

geliyor:korkutmak,altınagiril-

karşıekseniörüyor.Ortadoğu´-

kisiyasifarklardayavaşyavaş

ayaktakalabilmekiçin,“impara-

coğrafyasındakarşılaştığı

süreçte,şimdilikkendiiçinde

engelleretakılıpduruyor.Avrupa
anayasasıkrizi,genişlemekrizi,
yeniiktidarformunuyaratma

krizi.Amasüreçdevamediyor

vebundansonradabirdençok

kapital-kapital,kapital-emekve
kapital-dünyahalklarıçeliş-

Amerika’ya karşı Avrupa, kimilerinin aldandığı gibi ne dünyaya bir “demokratik” seçenek, ne de kapitalizm felaketine
karşı bir seçenek getirecektir. O da felaketin yaratıcısıdır ve dahası felaketin kökleri onda yatmaktadır. Her ikisinin
stratejik hedefleri bir ama hedeflerine gidişte farklı yöntem ve taktikler izlemektedirler, o kadar.
kadargenişletenemperyalbir

emperyalizmevarmakiçinçırpınanEuropa.

Kendidoğduğutopraklara,Ze-

us´unkaçırdığıPhoeniciagüzeli
Europa´nınvatanıMezopotam-

ya´ya,yinePatriarkAvrupaola-

rakyenidenveyenidendönüyor;

20.yüzyıldaikisüperdevlete

köklüimparatorlukveegemen-

mo´suvar,AvrupanındaCeuta-

torluk”unsınırlarıdışındauygu-

kilerininyarattığımücadeleler-

Rusya,evetamadünyaoyuncu-

Eylül´densonrademokratik

çeviriyor.Dışsavaşartıkiçsa-

ulaşacak.

vebirbirinigereklikılar.

kanlıyüzünekarşı“Avrupa”em-

leşmegeleneklerinesahipbir

suolmayıgereklikılacakdevasa

teknikvekapitalrezervlerinesa-

hipdeğil;dahasıburnunundibi-

nekadarsokulanAmerikanya-

yılmacılığınıancakveancakpüs-

sıveMelillasıvar.Amerika,11

haklarıtırpanlamaya,göçmenlerirasizmincenderesinealmaya

başladı.Avrupa´dada,İspanya

veİngiltere´dekibombalıeylemlerdensonra,tamda“terörle”

ladığısavaşı,içsınırlarınada

vaştırveyaiçsavaşdışsavaştır

Çıplak kapitalizm,
çıplak emperyalizm ve
çıplak iktidar

kürtüpoyunalanınındahafazla

yıldırmagirişimiolarak,kişiler

raklarına.

çoksavunmacıbirçizgide.

zaltındatutulmayaveyineölüm

şimi,bukenditarihselsürecin-

veNorthropakarşıAirbuslave

2020lerdeuzayistasyonukura-

langöçmenlerAvrupatoprakla-

ye´yistratejikekseninealıyor,

terkettiğioyunalanındakitopNASAyakarşıESAyla,Boeing

Erurofighterla,Amerikankont-

rolündekiiletişimvebilgitekno-

lojinekarşıekonomikveaskeri

alandaküreselbiriletişimve

haberleşmestratejikgücüvere-

cekolanGalileoprojesiylekarşı

duruşsergileyenAvrupa,bir

daraltılmasınakarşıçıkandaha
Uzayainsangöndererekve

cağınıaçıklayarakdünyaoyun-

cusuolmayaaçıkçasoyunan

sorgusuzsualsizhaftalarcagö-

yolculuğundansonrahayattakarınaayakbasarbasmazhiçbir
demokratikkuralişletilmeden

Çin.Evetama,sadeceekonomik

sınırdışıedilmeyebaşlanmadı

büyümeileatombombası,Gü-

İngiltere,İspanya,İtalya,Alman-

güç;yıllıkyüzde10laravaran

venlikKonseyiüyeliğiveuzay

gücüilemeşrubirdünyagücü

mı?Terörlemücadeleyasaları
yaveFransa´dayenidenele

alınmayabaşlandıveartıkte-

İşteAvrupaimparatorlukgiri-

de,biryandan,öncelikleTürki-

ardındanİran´akarşıAmerikan

girişimlerininönünükesiyor,Su-

dengeçerekkadernoktasına

Amerikanemperyalizminin

peryalizminin,“demokratik”

yüzüylegüldüğüsanılmaktadır.

Oysaki,ohenüz,zamanınıbeklemektedir.Amerika´yakarşı
Avrupa,kimilerininaldandığı
gibinedünyayabir“demok-

ratik”seçenek,nedekapitalizm

felaketinekarşıbirseçenek

getirecektir.Odafelaketin

yaratıcısıdırvedahasıfelaketin

riyeveLübnan´daFransaveAl-

kökleriondayatmaktadır.Her

siyatifalıyor,öteyandanRusya

amahedeflerinegidiştefarklı

manyaüzerindendoğrudaniniilesıkıbirişbirliğiiçindeucu

ikisininstratejikhedefleribir,

yöntemlervetaktiklerizlemek-

tedirler,okadar.
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BUSH YÖNETİMİ SURİYE’DE
“KADİFE DEVRİM”İ ZORLUYOR
HAKAN 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 gerilimi, 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.

Afganistan ve Irak’ın ardından
BOP’un kapsama alanında kalan
İran ve Suriye için de “tehlike çanlarının çaldığı” görülüyor. Petrol kaynaklarının tartışılmaz hâkimi olmayı
ve pazar üstünlüğü isteyen Bush yönetiminin en azından kısa vadede
“askeri operasyon” seçeneğine başvurma ihtimali zayıf gözüküyor.

A

BD’nin,Irakişgalinden
sonraadınısıkçaanmayabaşladığıSuriye,
İranveKuzeyKore’yikastederektanımladığı“şerekseni”
içindekonumuvemevcutimkânlariçindeolasıbirmüdahaleyeenaçıkpozisyondabulunanSuriye’yeyönelikbaskısı,
geçtiğimizgünlerdeBirleşmiş
MilletlerGüvenlikKonseyi’nden
çıkankararlailkmeyvesiniverdi.KonseyuzunsürenpazarlıklardansonraRusya’nınbaskısı
sonucuABD’ninhazırladığıkarartasarısından“yaptırım”unsurunun“şimdilik”ayıklanmasıylaŞamyönetimini“Haririsuikastı”soruşturmasındaişbirliğiyapmasıkonusundauyardı.

Hariri suikastı
dengeleri değiştirdi
Lübnan’ıneskibaşbakanıRefikHariri’ninöldürülmesi,bölgededengelerinbirandadeğişmesisonucunugetirenveABD
karşıtlarıiçindehenüzayrıntılarıtamortayaçıkmamışbirgizemolarakortadaduruyor.Suriye’yeLübnan’dakiaskerivesiyasivarlığınısonaerdirmesikonusundakibaskılarınfitilini
ateşleyenbombalısuikastın,
herşeydenönce“kiminişine

yaradığı”sorusunaalınancevap
kapsamındadeğerlendirilmesi,
Ortadoğu’daoynanansatrançta
hamlelerindahaiyiokunabilmesiaçısındanhayatiönemde.
Çünkühernekadar‘uluslar
arasıkamuoyu’dediğimiztiyatrosahnesindesuçluçoktan
Şamyönetimiilanedilirken,her
nasılsaortayaçıkanbütünsonuçlarABDveİsrail’inelini
güçlendirecekbirnitelikarz
ediyor.
Buolay,Suriye’yiLübnan’
dançekilmeyezorlamasınınyanısıraHizbullah,İslamiCihad
gibiİslamiörgütlenmelerin
merkezisayılanveliderkadrolarınıbarındıranbuülkeyiartık
İsrail’inmüdahalelerineçokdahaaçıkbirhalegetirirken,ABD
açısındandaIrak’tansonraki
enyakınhedefolaraktanımlananŞam’ınelinizayıflatma,
olasıbirmüdahaleiçindestek
sağlamanoktasındabulunmaz
birfırsatyaratmıştır.
DiğeryandanbaştaABDmerkezlilerolmaküzereuluslararasışirketleriçinyeniistikrarbölgeleri,dolayısıyladapazarlar
yaratmakgibiönemlibirmisyonubulunanBüyükOrtadoğu
Projesi(BOP)için,birzamanlar
Ortadoğu’nunParisiolarakadlandırılanLübnanvebaşkenti

Beyrut’untekrarküreselpazara
eklemlendirilmesiönemlibirkilometretaşısayılabilir.BunoktadaLübnan’ıSuriye’ninnüfuz

alanındançıkararakABDveİs-

rail’inuydusuhalinegetirensu-

ikastın,birçokçevrededilegeti-

rildiğigibibizzatCIAveMOS-

SADeliylegerçekleştirildiğiihtimalidoğalolarakağırlıkkazanmaktadır.

Suriye için tehlike çanları
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-

rınınhemiçerdehemdedışarıdayarattığıtepkiveIrak’taki
direniş,enazındanbutepkiler
makulbirseviyeyeçekilenekadarGürcistan,UkraynaveKırgızistan’dabaşarıylauygulanan
“Batıyanlısımuhalifunsurları
kaşıyarak”kadifedevrimlerin
önünüaçmaihtimalininsonuna
kadarzorlanacağınıgösteriyor.

ABD-Fransa işbirliği

İraniçinçokgeçerliolmamaklabirlikte‘mevcutyönetimi
istenilençizgiye’getirmekdeşu
andakiönceliklerarasındasayılıyor.Bunoktada,IrakharekâtınakarşıçıkanFransa’nınbu
kezBushyönetimininyanında
yeralarakdestekvermesi,Suriye’niniçdinamiklerininoldukçahareketliolması(Şii-Sünni
gerilimi,Kürthareketi)gibiunsurlar,ABDiçinönemlibir
avantajsayılırken,Bushyönetimiyleişbirliğineçokdasoğuk
bakmayanDevletBaşkanıBeşarEsadvekontroletmekte
güçlükçektiğiyönetimdekiABD
karşıtlarıileABDtarafındancesaretlendirilenmuhaliflerarasındaönümüzdekidönemdeyaşanacakgüçsavaşısonucunda
oluşacakdengeler,bölgedeki
gelişmeleredebüyükoranda
yönverecek.
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MAKSAT İRAN’I SIKIŞTIRMAK
Nükleer kriz:

Dünyayı defalarca kez yok edebilecek nükleer silah gücünü elinde bulunduran, Hiroşima/Nagazaki katliamının suçlusu
olan, egemenliğine boyun eğmeyenlere karşı “taktik” nükleer silahlar kullanma tehdidi savuran ABD’nin durumunun meşruluğu tartışılamaz! Ama Kuzey Kore veya İran nükleer silah geliştirmeye kalkarsa her türlü yöntemle cezalandırılmalıdır!

D

İ. HALİT ELÇİ

oğudakikomşumuzİran,
cumhurbaşkanının“İsrailharitadansilinmelidir”
sözüylebirkezdahadünyapolitikasınıngündemininönsıralarınayükseldi.İranCumhurbaşkanı
MahmutAhmedinejad,Tahran’dadüzenlenen“Siyonizmin
OlmadığıBirDünya”başlıklı
konferansta,İsrail’inortadan
kalkmasınınFilistinveİslamâleminindekurtuluşuanlamınageleceğinisavunmuş,“İsrail’inkurulması,dünyayızulümaltında
tutanlarınİslamâleminekarşı
birhamlesidir”demişti.
İsrailsertbirtepkigösterdive
İran’ınBirleşmişMilletler’dençıkarılmasınıistedi.ABDveABliderleriİran’ıkınayankeskin
açıklamalaryaptılar.BMGüvenlikKonseyideİran’ıkınayanbir
kararçıkardı.
AslındaAhmedinejad’ındile
getirdiğigörüşler,İran’ınuzun
zamandanberisavunduğuresmi
görüşleriydi.İranİslamCumhuriyetihiçbirzamanİsrail’itanımamıştı.Belkisadece,bugörüşlersonyıllardabukadaryüksek
mevkilerdenvebukadaraçıkbiçimdedilegetirilmemişti.
İsrail’inyanısıraABDve
AB’ninserttepkigöstermesinin
altında,İran’ıngenelolarakkö-

şeyesıkıştırılmasıveözelolarak
İran’ınnükleerçalışmalarının
engellenmesiyönündebirbaskı
oluşturulmasıniyetiyatıyor.

İran zaman
kazanmak istiyor
İranuzunzamandırnükleer
alandaçalışmalaryürütüyorve
uranyumzenginleştirmeçabası
içindebulunuyor.İran’ınbuçabalarıUluslararasıAtomEnerjisiKurumu(UAEK)tarafından
denetleniyor.NükleerSilahların
YayılmasınınÖnlenmesiAntlaşması'nıimzalayanülkelerinnükleerçalışmalarınıdenetleme
yetkisinesahipbukurumile
İranarasındaanlaşmazlıklar
bulunuyor.
UAEK,İran’ıdenetlemelerde
yeterinceişbirliğigöstermemeklevenükleerçalışmalarının
amacınınsilahyapımıolmadığı
yönündekesinbirsözvermemeklesuçluyor.BuanlaşmazlıklarsonucundaAğustosayında
İranveUAEKarasındakigörüşmelerkesildiveİranuranyum
dönüştürmeçalışmalarınayenidenbaşladığınıaçıkladı.UAEK
isesorunuBMGüvenlikKonseyi’negötürebileceğinisöyledi.
Buaradaİran’ıOrtadoğupolitikasınınönündekienbüyükengel

olarakgörenABD,buülkeyi
uluslararasıanlaşmalaraaykırı
olarak,gizlibirprogramlanükleersilahgeliştirmeyeçalışmaklasuçluyor.
Öteyandanortayaçıkanbu
nükleerkrizdeüçbüyükABülkesi(İngiltere,Fransa,Almanya)
arabulucurolünesoyundu.Buda
sorunuçözmeyinceRusyaişekarıştıve-resmenaçıklanmamakla
birlikte-biraraçözümolarak,
hemnükleerenerjisantrallerinde
hemdenükleerbombayapımındakullanılanzenginleştirilmiş
uranyumueldeetmeçalışmalarınınRusyatopraklarındagerçekleştirilmesiniönerdi.İran’ınbu
öneriyikabulettiğinedairbir
işaretgörünmüyor.İranileUAEK
arasındakianlaşmazlığailişkin
songelişme,İran’ınABüçlüsüyle
konuyugörüşmeçağrısındabulunmasıveüçlününbunukabul
etmesi.GörüşmelerAralıkayındayapılacak.

Nihai çözüm
tüm silahları yok etmek
Yukarıdaözetlediğimiz,aslındaçokdahakarmaşıkdiplomatikmanevralarlayürütülensürecinarkasındakidahabasitgerçeklerebakalım:
Öylegörünüyorki,İranger-

çektendenükleerenerjieldeetmekgörünümüaltındanükleer
silahgeliştirmeyeçalışıyor.Bunu
dakâhuzlaşmalaryaparak,kâh
restçekerek,karmaşıkdiplomatikvepolitikyöntemleruygulayıpzamankazanarakgerçekleştirmekistiyor.
Kuşkusuztümsilahlarinsanlığınrefahvemutluluğundançalınaraküretiliyorveinsanlıkiçin
felaketleryaratıyor.Nükleer
bombalariseşimdiyekadarüretilmişsilahlarınenkorkuncu.
Kaldıki“barışçıl”amaçlarlave
enerjiüretmekiçinkullanılan
nükleerteknoloji,Çernobil’de
görüldüğügibi,insanlıkvedoğa
içinağırbirtehditoluşturuyor.
Elbettenihaiçözüm,bukorkunç
silahlarıonlarıyaratansınıflı/patriyarkaldüzenlebirlikte
yoketmektir.
Amabizyenidengüncelgerçekliğedönelim:Aslındaortada
büyükbirikiyüzlülükvar.Başta
ABDolmaküzereogünekadar
nükleersilahüretmişülkeler
NükleerSilahlarınYayılmasının
ÖnlenmesiAntlaşması’yladiğer
ülkelerinaynısilahlarıüretmesiniengellemeyeçalışıyor.SonyıllardaPakistankendibaşınanükleerbombaüreterekbuantlaşmayıdelmişti.İsrail’indenükle-

ersilahlarasahipolduğubiliniyor.ABD,Pakistan’ıbukonuda
eleştirsede,Afganistanoperasyonundakidesteğininhatırına
konuyuunutmuşgörünüyor.İsrail’inciddibiçimdeeleştirilmesi
veyaptırımuygulanmasıiseelbetteaklabilegetirilemez!
Dünyayıdefalarcakezyokedebilecekbüyüklüktenükleersilah
gücünüelindebulunduran,Hiroşima/Nagazakikatliamlarının
suçlusuolan,egemenliğineboyuneğmeyenülkelerekarşı“taktik”nükleersilahlarkullanma
tehdidisavuranABD’nindurumununmeşruluğutartışılamaz!
(Zatenbunaitirazedebilecekbüyükdevletlerdenükleersilahlara
sahip.)AmaKuzeyKoreveya
İrannükleersilahgeliştirmeye
kalkarsahertürlüyöntemlebu
ülkelercezalandırılmalıdır!İşte
İran’akarşıyürütülenkampanya
buoyununbirparçasıdır.

“Biz de sizden şüpheliyiz”
BaştaABDolmaküzereBatılı
kapitalistülkelerinİran’ınnükleerfaaliyetindenkaygıduyduklarınıbelirtenAhmedinejadşöyle
diyor:“Bizdesizinfaaliyetlerinizdenşüpheliyizvesizin
nükleerfaaliyetlerinizininsanlık
dışıolduğunainanıyoruz.”

16

DÜNYA

TOPLUMSAL ÖZGÜRLÜK

IRAK ANAYASASI SÜNNİLERE
RAĞMEN KABUL EDİLDİ
İ. HALİT ELÇİ

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
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şgalyönetimialtında“normal-

reddedilmesianlamınagelecekti.Bu

adımınıoluşturduğusöylenen

SünniArapnüfusunsiyasitemsilcile-

Sünninüfusiçindeufaktefeködünler

lanoylamaylakılpayıyladaolsakabul

çabalarkısmensonuçverdiveSünni

katılabilecekkesimlerçıkabilir.Ancak

dakibelirsizlikdevamediyor.

darsürdürdüğüboykottavrındanvaz-

leşme”yisağlamanınönemlibir

yeniIrakAnayasası,15Ekim’deyapı-

edildi.AncakIraksiyasetindeheralanHerşeydenöncekabuledilenanaya-

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-

nedenleoylamanınsongününekadar
riylepazarlıklardevametti.Nihayetbu

ArapIrakİslamPartisisongünlerekageçti.

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-

dumsonuçlarınınbukadargeçaçıklanmasıveNinova’dakılpayıfarklayüzde

60oranınıngerisinedüşülmüşolması,

haklıolarakoylamasonuçlarınındoğ-

ruluğunadairşüpheuyandırıyor.

Şimdisırada15Aralık’tayapılacak

rulduvebununköklübiçimdedeğiştiril-

mesimümküngörünmüyor.Kuşkusuz
karşılığındayenioluşturulansisteme

Sünnilerintemelitirazlarınınkabuledil-

mesi,yanibirincisi,federatifyapıdan

vazgeçilmesi;ikincisi,Sünnieyaletlere

petrolgelirlerindenönemlibirpayınaktarılmasıimkânsızgörünüyor.Şii-Kürt

ittifakı,federatifyapıyıvebölgelerindekipetrolkaynaklarındansonunakadar
yararlanmayıyaşamsalönemdegörü-

yor.BunedenledeağırlıklıolarakSünni
Araplaradayanandirenişhareketihiç
hızkesmedendevamediyor;işgalci

kuvvetlereveişbirlikçilerinekarşısaldırıeylemleriaynışiddetlesürüyor.

Irak’ta öldürülen ABD
askerlerinin sayısı 2000’i geçti
Iraksavaşınınbaşındanbuyanaölen

Amerikanaskerlerininsayısı2000’iaş-

tı.Bupsikolojiksınırınaşılması,ABD

Kongresi’ndeanmatörenleriyle,savaş

karşıtlarıtarafındaniseprotestogöste-

rileriylekarşılandı.

AnmatörenlerindeABDBaşkanıG.

W.Bush,Amerikanhalkını,kendilerini

lamasınabüyükbirkatılımolduvebü-

olanparlamentoseçimlerivar.Sünni

sanıngeleceğiSünninüfusunçoğunluk-

anayasanınonlarındaçıkarlarınıgöze-

askerlerinden“özgürlüğüyaymaya

rülerekiknaedilmeyeçalışılıyor.Ancak

Bush’unitibarı,gerekuzayanvebüyük

keletiŞii-Kürtittifakıtarafındanoluştu-

niylegerekseyakınkadrosundançeşitli

yükçoğunluk“evet”dedi.Amaanaya-

taolduğu3eyaletintakınacağıtavra

bağlıydı.Çünkü18eyaletin3’ündere-

ferandumakatılanlarınyüzde60’ının

“hayır”oyukullanması,anayasanın

Arapnüfus,yeniseçilecekmecliste

tecekşekildedeğiştirilebileceğiilerisüIrak’tayenişekillenensiyasiyapınınis-

dahafazlacankaybıverilebileceğifik-

rinehazırlamayaçağırdıveAmerikan

azimledevametmeleri”niistedi.Ancak
cankayıplarınayolaçansavaşnede-

kişilerinkarıştığıyasadışıişlernede-

niyleciddibiçimdedüşüyor.Bunakar-

şılıksavaşkarşıtlarıgiderekgüçleniyor.

ÜlkenindörtbiryanındaABD’ninIrak’

tançekilmesinitalepedengösteriler

yapılıyor.BunaparalelolarakAmerikan

Ordusuartıkyeniaskerbulmaktazor-

lanıyor.

İşgal sonrasında ölen Iraklı
sivil sayısı 30 bine yaklaştı
Irak’taölenAmerikanaskerlerinin

sayısı2000’igeçerken,savaşınbaşla-

masındanbuyanaölenIraklısivillerin

sayısıise27-30binolarakhesaplandı.

İngilteremerkezli,akademisyenlerinve

barışeylemcilerininoluşturduğu“Irak

ÖlüSayımı”adlıaraştırmagrubunun

verdiğisayılaragöre,yalnızcabuyılın

başındanberi7400sivil,savaşnede-

niylehayatınıkaybetti.
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30bineyakınsivilcankaybınınyüz-

de37’sinindoğrudanişgalci-işbirlikçi

koalisyongüçlerininsaldırılarınınso-
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SaddamHüseyin,duruşmayaçıkarıl-

dığındabumahkemeyimeşrugör-

mediğinivetanımadığını,kendisinin

lardankaynaklandığıaçıklandı(adi

ledivebaşyargıcınsorularınıyanıt-

suçlardanölümler,savaşöncesidöne-

minoranıçıkarılarakhesaplanıyor).

Saddam yargılanmaya başlandı
Irak’ındevriklideriSaddamHüseyin

işgalcilerinyönetimialtında,burjuva
hukukununenbasitkurallarınabile

aykırıbiçimdeoluşturulanbirmahke-

metarafındanyargılanmayabaşlandı.
Bumahkemede,sözgelimi,başyargıç

vebaşsavcıdışındadiğer4yargıcınve

savcılarınkimliğigizlitutuluyor.Halkın
mahkemeyiizlemesineizinverilmiyor.

Mahkemeheyetikararverirken“kanıt-

larınşüpheyeyervermeyeceknitelikte

hâlâIrakdevletbaşkanıolduğunusöy-

lamadı.

ÖteyandanSaddam’ıvebirlikteyar-

gılandığıkişilerisavunanavukatlardan

ikisiyargılamanınbaşlamasındansonraöldürüldü.

KuşkusuzSaddamHüseyinkanlıbir

diktatör,birkatil.Saddam’ınelindeon

binlercemuhalifin,Kürt’ün,Şii’nin,

komünistin,demokratınkanıvar.Bu

suçlarındandolayıyargılanmasıve

cezalandırılmasıgerekir.Ancakemper-

yalistişgalcilerinkendiülkelerindeuy-

guladıklarıenbasithukukkurallarını

dahiişletmeyigerekligörmemeleri,en

basitinsanhaklarınıihlaletmeleri

olması”şartıgerekmiyor,yargıçların

(Saddam’ınyakalandığısıradabirdişçi

mineaitbirkural;ancakişgalcigüçler,

mişgörüntülerinihatırlayın),onların

kanaatiyeterlioluyor(bu,Baasyönetikendiülkelerindehukukaaykırıolan

bukuralıdeğiştirmegirişimindebu-

lunmadı).SaddamHüseyinbuyargıla-
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koltuğundakiaşağılayıcıtarzdaçekil-

adaletaramakgibibirniyetlerininol-

madığını,ikiyüzlülüklerinibirkezdaha

ortayakoyuyor.

“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 gelişmeler, bölgede suların
daha da ısınacağını, yakında Arap-Kürt çatışmasının Sünni-Şii çatışmasının önüne geçebileceğini gösteriyor.
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raksiyasetindebelirsizlikler

sürerken,Irak’ınKürdistan

bölgesiihtiyatlıamaistikrarlı

biçimdebağımsızlığadoğruyürüyor.

Busüreçsonderecekarmaşıkveçe-

lişkilibirtarzdaişliyor.IrakKürdista-

görüyor.Adımadımyaklaşılan

“bağımsızlık”bukeskinçelişkiyiba-

rındırıyor.Hayatherzamanolduğugi-

bi,sürekligerçekliğikategorileştirme-

yeçabalayanaklınvesafilkelerin

değil,kendiçelişkili,karmaşık,“ça-

nıhalkı,Kürtlerinyüzlerceyıllıkbir

murlu”yolundanilerliyor.

meclisi,üniversitesi,diğerdevletku-

“Başkan” Mesut Barzani

şekilleniyor.Yalnızcaşekillenmekle

kanı”sıfatıylayaptığıABDgezisive

rüyasınıgerçekleştiriyor:Bayrağı,

rumlarıolanbirKürdistanadımadım

kalmıyor,uluslararasıbirmeşruiyet

kazanıyor.

Dünyanınbubüyüklüğevesiyasi

iradeyesahipolupdadevletibulun-

mayantekulusuolanKürtleraçısın-

MesutBarzani’nin“KürdistanBaş-

Bushtarafındankabulü,ardındanger-

çekleşenAvrupagezisi,yalnızcabu-

günküIrakiçindeGüneyliKürtlerin

oynadığıişbirlikçirolünödüllendiril-

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

mesideğil,aynızamandabağımsız

ziyaretti.Konuşmasındaverdiğime-

hakkı”nıngerçekleşmesivekatliam,

masıanlamınageliyordu.

birleşmişveyafederalbirIrak,bölge-

olarakgörülüyor.Öteyandanbufiili

özerkbölgeninlideriolanBarzani’yi

danbudurum,“kendikaderinitayin
sürgünileasimilasyondankurtuluş

devletAmerikanemperyalistlerininve
müttefiklerinindoğrudanveaçıkdesteğiylegerçekleşiyorveOrtadoğu’da
İsrail’lebirlikteABD’ninplanlarının

uygulanmasındabirdesteküssüişlevi

birKürdistan’ınzeminininhazırlanBush’un,resmiolaraksadecebir

kendiofisinde,sıcakbiçimdeveövgü-

lerleağırlayıpona“Başkan”olarakhi-

tapetmesimanidardı.(Türkiyebuhi-

tabasadece“diplomatik”birtepki

gösterdi.YalnızcaABD’yikızdırma-

sajlardaönemliydi:"Özgür,bağımsız,

ninsiyasîgelişimiyönündebüyükbir

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

adımolacaktır.BuradaKürdistanPar-

olduğunusöyledi.

daçizmekisterim;IrakKürdistan'ı

larındahadaısınacağını,yakında

lamentosu'naseslenirkenşununaltını

sadeceIrak'ındeğiltümArapdünyası

veOrtadoğu'nunönemlibirparçası-

dır."AmrMusapolitikbirdille,tüm

Irak’takisongelişmeler,bölgedesu-

Arap-KürtçatışmasınınSünni-Şii

çatışmasınınönünegeçebileceğini

gösteriyor.
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BİR YANDA YIKIMLAR BİR YANDA
MORTGAGE’LE KONUTLAR
Mortgage sisteminden kimler kârlı çıkacak?

NURAY ERGÜNEŞ

İpotekli konut kredisi
sistemi kredi kartlarına
benzer şekilde ikili bir
işleve de sahip. Bir yandan 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 koşullardagerçekleşecek 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

zellikleİstanbul’da
sonaylarda“kentsel
dönüşüm”adıaltındakonutalanındaönemli
değişimleryaşanıyor.Güzeltepeyıkımlarıvebunakarşıeylemlerhâlâakıllarda…Keza
PendikAydos,Beykoz,Sarıyer,Kurtköydirenişleri…
Biryandanyıkımlardevam
ederkendiğeryandandatoplukonutinşaatlarıhızlayükseliyor.Boşdevletarazileri
ucuzmaliyetlerlebuinşaat
firmalarınatahsisediliyor.Bu
evlermortgagesistemiyleyaniuzunyıllarayayılanbankakredileriyle,kişinindilediği
evikiraödergibisatınalması,amataksitlerbitenekadar
evinbankanınipoteğialtında
olmasıanlamınagelenipoteklikonutkredileriyle-satılarakhalkımızınkonutihtiyacı
karşılanacak,gecekondusorununaçözümbulunacak!
Önceliklemortgagesistemininkendisibilebirsöylem
halinedönüşmüşolan“gecekondudayaşayaninsanların
evsahibiolabilmesinin”bir
demagojininötesinegeçemeyeceğininaçıkbirifadesigibi.
Düzenlibirişimkanıbiryana
boğaztokluğunayaşammücadelesiverenbuinsanlar
kentlerindışınaatılmışolduğugibibusistemindedışınaatılmışdurumdalar.Dolayısıyladabuprojeninhitap
ettiğikesim,ortagelirliyani
düzenliişolanağınasahip
olaninsanlar.

Geleceğimiz ipotek altında
İpoteklikonutkredisisistemi,kredikartlarınabenzer
şekildeikilibirişlevedesahip.Biryandaneldeedilecek
faizkazançlarıbankalariçin
kâranlamınagelirkenaynı
zamandaemeğindenetimini
sağlamanınmekanizmalarını
dayaratıyor.
İnsanlar20yılgibiuzunzamansürelerindeipoteklievini
bankayakaptırmamakvebir
evsahibiolabilmekiçinher
türlükoşullardagerçekleşecekbirçalışmazorunluluğunudakabuletmişoluyor.
Sosyalhaklarınvekazanımlarınbirerbirerortadankaldırıldığı,ücretlerinbastırıldığı
günümüzdeemeğindirenç
noktalarındanbiridahakırılmışoluyor.Öteyandanpatriyarkalyapılarlazatençok
güçlüolanailekurumu,bir
kezdahasermayenineliyle
güçlendirilmişoluyor.

Saadet zinciri nasıl işliyor?
Mortgagesistemi,yasaldüzenlemelergerçekleştirilmediğindenveaslolarakdafaiz
oranlarındaistenilendüzey
yakalanmadığındanhenüzuygulamayakonulmadı.Bununla
birlikte,bankalaruzunvadeli
konutkredileriverereksüreci
başlatmışdurumdalar.
Mortgagesistemişöyleçalışıyor:Mortgageyaniipotekli
konutkredisi,aynızamanda
Hazinebonolarındaolduğugi-

Oyak mortgage de uyum sağladı

Bualandaenciddiadımları
OYAKgrubuattı.
Grubuniştiraklerinden
OYAKKonut,mortgagefinansmanıkonusundadünyanınbirnumaralışirketiolan
veABD'dekikonutfinansmanınınyüzde54'ünüsağlayan
FannieMaeadlıkuruluşlaişbirliğianlaşmasıimzaladı.

OYAKİstanbul-İkitelli’de
başlatılacakolanonbinkonutlukprojenintamamını
mortgageyöntemiylesatmayı
planlıyor.YineOyakGrubu’nunyanısıraAlarkoHolding,MesaMesken,Garanti
Bankasıdabukonudaatağa
geçmişdurumda.
AlarkoHolding,Büyükçek-

meceveRiva’da,MesaMeskenyineBüyükçekmece’de
başlatacaklarıprojelerinfinansmanınımortgageyöntemiylesağlamayıdüşünüyor.
ÖteyandanGarantiBankası,birAmerikanBankasıolan
NationalCity’den10yılvadeli15milyondolarlıkkredi
aldı.

biikincilpiyasalardaeldeğiştirebilenmenkulkıymetolarak
finansalenstrümanniteliğitaşıyor.Banka,çeşitlikaynaklardaneldeettiği(mevduat,sendikasyonkredilerivb)tasarruflarıveuygunfiyatlaelde
ettiğikredilerikonutsahibiolmakisteyenlerekrediolarak
veriyor.Bununyanısırabanka,pazarlama,ekspertiz,sigortagibihizmetleridesağlıyor.Kreditalepedenlerden
isebelirlibirmiktarpeşinat
ödemesivehayatsigortası
yaptırmasızorunlututuluyor.
Banka,müşterilerineverdiğikonutkredilerinekarşılık
aldığıipoteklerisermayepiyasalarındaişlemgörebilecek
tahvillerhalinegetirerek
menkulleştiriyor.Butahvilleri
isekurulmasıplanlananMerkeziİpotekKuruluşugibikuruluşlara(AlmanPfandbrief
sistemi)üzerinebirmiktar
kârmarjıylasatıyor.
Banka,böylecevermişolduğukredilerinvadesinindolmasınıbeklemedenyeniden
birnakitesahipolmuşoluyor.
Merkeziipotekkuruluşuise
ellerindebirikenportföyleri
sosyalgüvenlikkuruluşları
(Oyakgibi),emeklilikfonları
gibiuzunvadelifonlarayatırımyapabilecekkuruluşlara
satıyor.Butipkuruluşların,
aktiflerindebulundurdukları
nakitleridahadüşükfaizlerle
DİBS(devletiçborçlanmasenetleri)gibiyöntemlerle
değerlendirdiğidüşünülürse,
fonlarbukuruluşlariçinde
kârlıbirhaledönüşüyor.
Ancakbusisteminişleyebilmesiiçinreelfaizlerinazalmasıgerekiyor.Türkiyegibi
krizlerlesarsılanülkelerdebu
anlamdabirgüvenceninolmasımümküngörünmezken
insanınaklınaşusorularda
isteristemezgeliyor:
Düşükenflasyonhesaplamalarıvefaizlerindüşürülmesiylesermayekesimineyeniolanaklaryaratılmasının

ortamımıhazırlanıyor?
Sosyalsigortalarsistemindegerçekleştirilen/gerçekleştirilmeyeçalışılandüzenlemelerilemortgagesisteminin
bağlantısıne?Yenikaynakaktarmaolanaklarımıyaratılıyor?

Zarar toplumsallaştırılıyor
Sistemişlemezseoluşacak
zarar,geçenyıllardayaşanan
bankaiflaslarındaolduğugibi
zararıntoplumsallaştırılması
yöntemiileyanikamuyadevriylekarşılanıyor.Yasadatüm
ikincipiyasaişlemlerinekonu
olanmenkulkıymetlerindevletgarantisialtınaalınması
nedeniyle,meydanagelecek
tümhacizişlemlerinde,ipotekkâğıdısahipleriparayı,
devletiseboşbinayıgerialacak.Budurumda,ipotek
kâğıdısahibiolanfinansşirketininalacaklarıdevletbütçesindenkarşılanacak.Buda
yineişçiveemekçilerevergi
olarakgeridönecek.

Mortgage sermaye için
Nitekimbusistemdenbankalarınveinşaatsektöründe
faaliyetgösterensermaye
gruplarınınkarlıçıkacağıaçık.
kâredecekbirdiğersektörde
sigortakuruluşları.Bankakredilerinikullanabilmek,zorunlu
hayatsigortasınabağlanmış
olduğuiçinbusektördesistemdenyararsağlayarakbirikimleriniartıracak.
Yaniüçlüsacayağıoluşturulmuşdurumda.Biryanda
devlet,biryandabankalar,
diğertaraftaiseinşaatvesigortaşirketleri.Birkonutsahibiolabilmehayaliylehalkın
elindebirikendeğerlerbankalarınelindetoplanırken,inşaatvesigortacılıkyapansermayegruplarınayeniyatırım
vebirikimolanaklarıyaratılmışoluyor.Tümbunlar
düzenleyicidevleteliylesağlanıyor.
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BAŞBAKANIN KATAR ZİYARETİNİN
DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
Tayyip Erdoğan uluslararası piyasada inisiyatif geliştiriyor

Sermaye, boyunun ölçüsüne göre uluslararasılaşıyor, küresel sermaye döngüsüne katılıyor. Türkiye’de gerçekleştirilen
yasal düzenlemeler de bu gerekler etrafında şekilleniyor. Eskinin birikim düzeneklerini sağlayan, ancak sermaye birikiminin geldiği aşamaya bağlı olarak birer engel haline dönüşmeye başlayan yasalar ve kurumlar, yerini yenilerine bırakıyor.

B

NURAY ERGÜNEŞ

aşbakanErdoğan’ınbirgrup
işadamıylageçtiğimizgünlerde
yaptığıKatarziyareti,önemli
mesajlariçeriyordu.Erdoğan,yaptığı
konuşmadaulusalcısolcularımızataş
çıkartacakşekildeyabancısermaye
meselesinişöyleanlatıyordu:“Yerli
hangihaklarasahipse,yabancıdaaynı
haklarasahipolacaktır.Artıkyabancı
sermayeifadesindeki‘yabancı’kelimesiyok,artıkküreselsermayevar.‘Yabancısermayeyi’kullanarakgücendirmeyegerekyok.Sermayenindini,dili,
ırkı,vatanıyok.Paracıvagibidir.Hemenyatağınıbulur,orayakaçar.”
Türkiye’yegeleceksermayeiçinbürokratikengellerinyasalvekurumsal
düzenlemelerleortadankaldırılacağını
belirtenBaşbakan,kendisinidinleyen
TürkiyeliveKatarlıişadamlarına,bu
yöndeoluşturulacak“YatırımveKalkınmaİşbirliğiAjansı”nınve“ProjeksiyonAjansı’nın”kuruluşhazırlıklarının
müjdesinideverirkenşöylediyordu:
“Yatırımcılarıbaşkabaşkabakanlığa
gönderip,oyalamanınanlamıyok.Bunlarbiryerdetoplanacak.Böylecedaha
çabukneticealınacak.Talimatverdim.
Mevcutyatırım,projeksiyon(promosyon)ajansıbanabağlanacak.Kanuni
birikidüzenlemeyapacağız.”
Söyleyenedeğil,söyletenebakmisali,Erdoğanyabancısermayeninküresel
sermayeolduğunusöyleyerek,kendi
dilindenyapılmakistenendüzenlemeleringerekçesinideortayakoymuşoluyordu.“Yerlihangihaklarasahipse,yabancıdaohaklarasahipolacaktır!”

Neydi bu ajanslar,
neyi amaçlıyordu?
Başbakan’ın“banabağlanacakkanunibirikidüzenleme”dediğibuajanslarınörgütlenmeşekilleriveüstlendikleri
işlevlerde“yabancısermaye”lafıyla
açıklayamayacağımızsürecinbirer
göstergesi.Ancakbusürecedeğinmedenönce,birparantezaçarak“Yatırım
AjansıveProjeksiyonAjansı”olarak
adlandırılanbukurumlarakısacabir
gözatalım:
AjanslarındoğrudanBaşbakan’abağlı

Peki durum böyle mi?

olarakkurulmasıplanlanıyor.Bunlardanyatırımajansı,Türkiye’deyatırım
yapmakisteyenyabancıişadamlarıyla
yurtdışındaaçılmakisteyenyerliişadamlarınayolgöstermeyiamaçlıyor.
Bunagöreyatırımyapacakişadamları
buajansabaşvuracak,ajansdeğerlendirmesiniyaptıktansonrabirkaçgün
içindeyatırımcıyakararınıaçıklayacak.
Böyleceyatırımlarönündekibürokratik
engellerelimineedilecek.
Buyöndegerçekleştirilmekistenen
birdiğerkurumsaldüzenlemeise
“Projeksiyon(promosyon)Ajansı”.Yine
Başbakanlığabağlıolarakçalışacak
promosyonajansıTürkiye’nintanıtımı
yönündefaaliyetgösterecek.

Sermayenin uluslararasılaşması
mı? Yabancı sermaye akışı mı?
Özelliklesondönemlerdebirdoğrudanyabancısermayelafıdırgidiyor.
Erdoğan’ınküreselsermayedediği
yabancısermayeyinasılanlamakgerekiyor?
Ekonomiyönetimine“kafayoran”politikacıvebiliminsanlarınınyabancı
sermayeyeilişkintemelsavışöyle:YabancısermayeTürkiye’yegelecek,yerli
tasarruflarınyetersizolmasındandolayıyapılamayanyatırımlarıgerçekleştirecek,yatırımartışıylabirlikteistihdam
canlanacak;Türkiye’ninkalkınmasıyolundaönemlibiradımatılacaktır.

Bugörüşüilerisürenlerincephesinden
baktığındabile,yabancısermayeninTürkiye’yegelişşekli“durumunkalkınmayı
sağlayacakbirsermaye,akımı”olmadığınıortayakoyuyor.ÇünküTürkiye’ye
gelenyabancısermayeyeniyatırımlardanziyade,özelleştirmeler,birleşmeler
(mevcutşirketlerinhissealımı)yoluyla
geliyor.ErinçYeldanyabancısermaye
rakamlarınışöyleveriyor:“Türkiye’de
doğrudanyabancısermayestoku2004
yılıitibariyle30milyardolardır.Burakamınyüzde90’ındanfazlasınıkuruluşirketalımlarıoluşturmaktadır.Yeniyatırım
alanlarıiçingelenyabancısermayeise3
milyardolardır.”Burakamlaryabancı
sermayenin“Türkiye’yegelişderdinin”
enkolayyoldanyenibirikimolanakları
olduğunugösteriyor.
Nitekim1980’lerlebirliktehızve
yoğunlukolarakartansermayeninhareketi,kendinideğerlendirecekyeniyatırımvekârolanaklarıarıyor.Sermaye
boyununölçüsünegöreuluslararasılaşıyor,küreselsermayedöngüsünekatılıyor.Türkiye’degerçekleştirilentümyasal
düzenlemelerdebugerekleretrafında
şekilleniyor.Eskininbirikimdüzeneklerinisağlayan,ancaksermayebirikiminin
geldiğiaşamayabağlıolarakbirerengel
halinedönüşmeyebaşlayanyasalarve
kurumlar,yeriniyenilerinebırakıyor.

BANKALAR BİRLEŞİYOR

SonbirikiyıldayabancıbankalarınTürkbankalarına
ilgisigittikçeartıyor.TMSFbünyesindekiDemirbank’ıİngilizsermayesiolanHSBCBank,Sitebank’ıisePortekiz
sermayesiolanBCPGroupsatınaldı.ArdındanUnicredito,KoçFinansal’a,FransızBNPParibasTürkiyeEkonomiBankası’na(TEB)ortakoldu.Dışbank,HollandaBelçikaortaklığıolanFortis’esatıldı.Türkiye’nin7.büyüközelsermayelibankasıolanDışbank(DoğanGrubu’nundu),hisselerininyüzde89,3’ününsatışıylabirlikte
Türkiye’ninenbüyükyabancısermayelibankasıhaline
geldi.Türkiye’ninbeşincibüyükbankasıolanYapıKredi,
Unicredito-KoçOrtaklığıtarafındanalındı.Şekerbank’ın
yüzde51’likhissesiHollandalıbankacılıkdeviRabobank’asatıldı.Rabobankaynızamandadünyanınenbü-

yükbankalarıarasındayeralıyor.
Türkiye’deyüzde3-4civarındaolanyabancıbankalarınpayı,sonbankabirleşmelerivesatınalmalarıyla
yüzde16civarındabirrakamayaklaştı.

Özelleştirilen kamu kuruluşlarında
yabancı sermaye
Özellikle90’lıyıllarınortalarındailehızkazananözelleştirmeleryerlisermayeyeiçinolduğukadaryabancı
sermayeiçindeönemlikazançalanlarıhalinegeldi.
2005’tegerçekleştirilenikibüyüközelleştirmeoperasyonuolanTüpraşileTelekom’unsatışı,bunitelikteydi.
BirbaşkaörnekMersinLimanıilearaçmuayeneistasyonlarınınsatışıydı.
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KADININ GÖRÜNMEYEN EMEĞİ
Kadınların erkekler tarafından ezilmesine maddi zemin gösterebilir miyiz?

NURAY ERGÜNEŞ

Kadın özgürlük hareketi kendinden önceki feminist akımlardan gündeme getirdiği tartışmalar açısından radikal bir kopuş anlamına geliyordu. En önemli ise
“özel alan politiktir”
de ifadesini bulan kamusal ve özel alan
arasındaki ikiliği sorgulayan yaklaşım ile
kadınların toplumsal
olarak neden ikinci
planda kaldığı sorusundan hareketle,
“kadının görünmeyen
emeği ya da kadının
karşılıksız emeği”
olarak nitelendirilen
kadın ezilmişliğine
maddi temel kazandıran yaklaşım oldu.

K

adınıngörünmeyen
emeğiyadaeviçi
emektartışmaları,feministteorinincanalıcınoktasındadurarak,kadınlarıngündemindeönemlibiryeresahip
olmuştur.GülnurSavranve
NesrinTurabukonuylailgili
olarakKadınınGörünmeyen
Emeği isimliderlemeçalışmalarınınönsözündekadınlıkdurumunailişkinşusorularıortayaatıyorlar:“Kadınlareziliyorlarmı,boyundurukaltında
mıtutuluyorlar,yoksasömürülüyorlarmı?Erkekegemenliğiyalnızcaideolojik-hukuksal-politikbirezmebiçimimi,
yoksabunlarıntemelindeyatanbirsömürüilişkisinden
sözedilebilirmi?”
Busorularözitibariylebaşlangıçmiadıolarakkabuledebileceğimiz1960ve70’lerde
yürütülentartışmalarıntemelinideözetlemektedir.Aynızamandaliberalfeminizmden
diğerbirifadeyledeeşitlikçi
feminizmdenkopuşanlamına
gelecekolanbuteori,açtığı
ufuklakendisinidahasonraları
kadınözgürlükhareketi(yada
kadınkurtuluşhareketi)olarak
adlandıracakkadınhareketinin
seyrinibelirlediğigibi,Marksist

teoriningündeminedeyenisorunalanlarınıtaşımıştır.
Feministteoridekibuparadigmalkopuş,2.DünyaSavaşı
ilebaşlatabileceğimiz,6070’lerdedahadayoğunlaşan
sürecingüncel-politikiklimindenetkilenmişveetkilemiştir.
Bupolitikortamözetleşöyledir;İlkolaraksöylenebilecek,
2.DünyaSavaşı’nınkadınlar
tarafındanvecephesindenyaşananhalidir.Aynızamanda
patriyarkailekapitalizminilişkisininençarpıcıbiçimdegözlenebildiği2.Dünyasavaşında,
kadınlarişgücüolarakevdışınaçekilmişler,savaşbitiminde
isetekrareve,eskikonumlarınadönmekzorundakalmışlardır.Budurumkadınları,kapitalizmivekadınlıkdurumunu
sorgulamayaitenönemlietkenlerdenbiriolmuştur.
Yinesosyalisthareketinetkisikadınlaraçısındangenel
eşitliktaleplerininötesinde
kadınlıkdurumunueviçiiş
bölümünüsorgulamayagötürenbirfeministanlayışıngelişiminezeminhazırlamış,bu
yenifeministdalgaAmerika
veKanada’daetkinhalegelmiştir(özellikle1966’daNOWNationalOrganizationforWomen-UlusalKadınlarBirliği’nin
kuruluşuönemlidir).
1960’lardaVietnamSavaşı’
nakarşıyürütülenbarışhareketi,siyahlarınırkçılığakarşı
yürüttüklerimücadele,Çin’de
KültürDevrimi“genelolarak
özgürlükhareketlerininözel
olarakdakadınözgürlükhareketinin”gelişiminezeminhazırlamıştır.1968’deFransa’da
başlayarakAvrupa’yahızlayayılansolhareketdeböyledir.

Kadın Özgürlük Hareketi
Kadınözgürlükhareketi,bu
ortamdagelişti.KadınÖzgürlükhareketi,gündemegetir-

diğitartışmalaraçısındankendindenöncekifeministakımlardanradikalbirkopuşanlamınageliyordu.Butartışmalarınaenönemlileriise,“özel
alanpolitiktir”deifadesinibulankamusalveözelalanara-

sındakiikiliğisorgulayanyaklaşımilekadınlarıntoplumsal
olaraknedenikinciplandakaldığısorusundanhareketle,
“kadınıngörünmeyenemeği
yadakadınınkarşılıksız
emeği”olaraknitelendirilen
kadınezilmişliğinemadditemelkazandırarakezilmeve
sömürmeilişkisinivurgulayan
yaklaşımoldu.
Eviçiemek,kapitalizm/patriyarka,üretim/yenidenüretim
tartışmalarınıdaberaberinde
getiriyordu.Eviçiemektartışmalarındafeministlerinbirbölümüyenidenüretim-üretim
ayrımınaşiddetlekarşıçıkıyor,
itirazettikleribunoktayıda
“Marksizminkörlüğü”olarak
nitelendiriyorlardı.Çünküo
günedeğinMarksistçalışmalarda,“kadınınkonumutoplumdageribıraktırılmışolmasıylaaçıklanıyor,kadınların
ekonomiksürecekatılımlarıyla
kadınsorunununçözüleceği
ilerisürülüyordu.”

Marksizmi marksizmle ret
BöyleolmaklabirlikteMarksizmeyöneltileneleştirilerin
birparadoksukendikavramlarınındaMarksistanalizinargümanlarınadayanmaktaolmasıydı.Nitekimbu,kimifeministleraçısındanMarksizminiçinden,onurevizeeden
birteorianlamınagelirken,kimileriiçinMarksizminargümanlarıylaamaMarksizmin
reddianlamınagelecekti.
Yenidenüretim-üretimayrımınayapılanbirbaşkaitiraz;
evemeğinindesermayeiçin
artıkdeğeryaratanüretkenbir
emekolduğuvarsayımınadayanıyordu.Çünkübuemek,
özelbiremekyaniemekgücü
üretiyordu.Böyledüşünüldüğündeeviçikapitalistbir
işletmegibidüşünülebilirdi.
Bunedenledeevkadınlarıda

işçisınıfınınbirparçasıydı.
Ancakkarşılığıödenmeyen
emeküretenbirparçası.Bu
saptamanınpolitiksonucu
olarakevemeğininücretlendirilmesitalepediliyordu.Ancak
butalepgenelkabulgör-

müyor,feministlerinbirbölümütarafındaneviçindekiiş
bölümünükalıcıhaledönüştüreceğiiddiasıylareddiyordu.
Evemeğitartışmalarında
ChristineDelpy,ilerisürdüğü
görüşleraçısındanözelbiranlamtaşımaktadır.Delpy’yegöre,temelsorunMarksizmin
sınıflarıüretimsürecindeki
yerlerindentüretmesindenyatıyordu.Onagörebuyaklaşım,
kadınlarileeviçindeki(kapitalistolmayan)üretimarasındakiözgülilişkilerihesabakatmıyordu.
Yine,genellikledeğersizolarakgörülenbuemek,ev
emeğininmetakesimindeki
toplumsallaşmışbiçiminden
özselolarakfarklıdeğildi.
Aradakitekfark,çamaşırhane,
lokantaveçocukbakımıgibi
işlerpiyasadagerçekleştirildiğindeücretalınırken,ev
kadınlarıtarafındansağlandığındakarşılanmamışolmasıydı.Dolayısıyla,evli
kadınlar,karşılıksızemekharcayarakbudurumdanyararlananlar,yanikocalarıtarafındansömürülüyordu.Delpyev
emeğiniözgülbirsömürüilişkisinedayananbirüretimtarzı
olarakgörüyor,buradandabir
kadınlarsınıfındanbahsediyordu.

Meta/değer üretilmemesi
Evemeğitartışmalarına,
dahadoğruifadeyleev
emeğinindeğerürettiğiargümanınaitirazlariseşunoktalardaydı:Öncelikleev
emeğininmetaüretimianlamınagelmediği,buyüzden
değerüretmediği,budurumda
daartıkdeğerkaynağıoluşturmasınınmümkünolmadığıydı.Aynızamandaev
emeğininsoyutemekolma
özelliğidebulunmuyordu.
Kaynaklar:
Vogel,Lise(1990)MarksistTeoride
Kadın,PencereYayınları;
Savran,GülnurveNesrinTura
(1992)KadınınGörünmeyen
Emeği,KardelenYayınları.
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Utanç Bitsin! Hatta hemen şimdi!
TOPLUMSAL ÖZGÜRLÜK

Eğitimli ya da eğitimsiz, genç ya da yaşlı, güzel ya da çirkin, şehirli ya da taşralı, para kazanan ya da kazanamayan,
sevilen ya da sevilmeyen gibi hiçbir ayrım gözetmeksizin bütün bir kadın cinsine yönelmiş şiddet kastidir; erkek egemen toplumun kontrol mekanizması, kadınları yönetme, ezme ve sömürme biçimidir.

B

KADER AY

ırakınşiddetibilfiilyaşamayı,his-

setmeyi,şiddetüzerinedüşünmek

biletravmatiksavrulmalarayol

açabilecekbirdurum.Birşiddetdünyasın-

dayaşıyoruz,amabirileri,birinsancinsi-

nindoğalüyeleri,bundannasibinikasten

dahafazlaalıyorsa,eşitsizlikaçıklamalarını

tereddütsüzsığsulardançıkarmak,suni

tartışmalardanarındırmak,ençokdaper-

vasızlıktankurtarmaklazım.

bileceğiolsadabizlerinokuduğu,yanier-

kektarafındankadınlaraverilenmesaj,cin-

selşiddetinsaklıkalmasıgerektiğidir;aksi

haldevebaliboynuna,sonsuzakadarsus-

turulursun;“Konuşma,yoksabizsusturmasınıbiliriz!”tehdidi.

Şiddeti körükleyen
televizyon programları mı?
Buciddiolayınardındantartışılankonu

Kadınayönelikşiddetekarşıbilinçlibir

yineKadınınSesi,SerapEzgü’yleBizBize,

ciddizararlargörmesiveneyazıkkiölmesi

levizyonprogramlarıydı.Uğradığışiddetve

tepkisellikgeliştirmekiçinpekçokkadının

gerekti.Tarafsızbirbakışaçısıyla;yaniher

insanındoğasındavarolan,engellenmesi

zorbirgüdüvarsayımındanyolaçıkıldığın-

AyşeÖzgünHerGüngibikadınayöneliktezulmü“70milyonönünde”açığavurduktan
sonraöldürülenilkkadındeğildiNermin,

nağıkendiadımaküçükgörmüyorum.Ka-

panyasıiçingirişimlerdebaşlatıldı.Bu

sunu,bizzatşiddeteveşiddetuygulayana

çalışmaprojeleri,erkeklereveerkekçocuk-

dınlarınyüklendiğisuçlulukveutançduygu-

maledebilmekiçinheryoludenemekge-

rekiyor.Alınanhangiönleminşiddetuygu-

kapsamdaorduyla,Diyanetİşleri’yleortak

larayönelikeğitimfaaliyetlerideyeralıyor.
Kadınlarınkorkuveutancıarkasınaalıp

layanı,hangiönleminiseşiddeteuğrayanı

sesleriniyükseltebilmesi,yalnızolmadıkları-

“Kadına karşı şiddeti şimdi
durdurun!” Durduralım!

cu/uygulayıcımekanizmaların,polisgücü-

koruduğunutitizlikleayırtetmekgerekiyor.

KasımayındaHürriyetgazetesininbir

süredirsürdüğüAileİçiŞiddeteSonKam-

panyasıçerçevesinde,BMNüfusFonu,CNN

Türk,ÇağdaşEğitimVakfıveİstanbulVali-

liği’ninişbirliğiyle“AileİçiŞiddeteSon!

daşiddeti,insanlararasıenkabailetişim

nı,ölümtehdidikarşısındadayalnızkalma-

yacaklarınıhissetmesinebağlı.Yasakoyu-

nün,belediye/yerelörgütlenmelerin,medyanınvseziciçoğunluğunuerkekegemenzih-

niyetledonanmışerkeklerinoluşturduğudü-

şünüldüğünde,kadınlarlehinekoruyucuön-

lemleralmanınzorluğuaçık.Erkeklerlebir-

liktehareketetmeperspektifitaşıyanproje-

lerinyinedönüpdolaşıperkekegemenzih-

niyetinengellerinetakılmaihtimalinitahmin

biçimiolarakdeğerlendirmekmümkün.An-

etmekiçinkâhinolmakgerekmiyor.

cakbizzaterkeklerineşlerine,sevgililerine,

Yerelveuluslararasıdüzeydeyıllardır

kızkardeşlerine,kızlarınayadaannelerine

sürdürülenkadınmücadelesinerağmen,

uyguladığıpsikolojikvefizikselşiddet,çok

kadınayönelikşiddetoranındabirdüşme

rafsızbirdeğerlendirmeyapmanınimkânı

netortayakoyuyor.Buanlamdakadınlarle-

dahayüksekbiroranıtemsilediyorsa,ta-

yaşanmaması,durumunvehametinidaha

yok.Eğitimliyadaeğitimsiz,gençyada

hinehertürgirişimi,biradımolarak

lı,parakazananyadakazanamayan,sevi-

rını,ayrıcalıklarınıkorumakvekadınlar

yaşlı,güzelyadaçirkin,şehirliyadataşra-

değerlendirmek,ancakerkekleriniktidarla-

lenyadasevilmeyengibihiçbirayrımgö-

üzerindedenetimkurmakiçinbaştaşiddet

zetmeksizinbütünbirkadıncinsineyönel-

olmaküzerehertürsistematikbaskımeka-

mişbuşiddetkastidir;erkekegementoplu-

nizmasınıtereddütsüzkullanmayahazırol-

munkontrolmekanizması,kadınlarıyönet-

duklarınısürekliteşhiretmekgerekiyor.

me,ezmevesömürmebiçimidir.

Muhtemelenbirsüresonra“Bizkadınları-

Münferit değil, organize

sözcülüğünesavunanerkekpolitikacıların

Yemeğintuzueksikdiyekafasınatencere

geçirilenkadınlar,annesiniziyaretegittidi-

yeburnukesilenkadınlar,evegeçgeldidi-

yekulağıpatlatılankadınlar,cinselilişkiye

girmekistemediğiyadatecavüzeuğradığı

yada“aldattığı”içinjiletledoğranan,yüzü-

nekezzapatılan,bıçaklanan,boğazlanan,

mıziçinşunuşunuyaptık”diyerekkadın

Kadına yönelik şiddet, ertelenmeyecek acil çözümler üretmeyi gerektiren bir konu

yüzleriyinekızarmayacak.Bağımsızkadın

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

kurşunlanankadınlar,hiçbirimizinyabancı-

görünenokisonuncusudaolmayacak.Ka-

Konferans2005:DünyadanÖrnekler”adlı

örgütleriyleişbirliğiiçindeolmaksızın,yerel

kesinliklemünferitdeğil,sondereceorga-

halinedönüşen”programlarıyayındankal-

konferansaİngiltere,Almanya,İspanyave

dınsığınmaevleri,birsüresonrakadınha-

kanların,yabancısiviltoplumkuruluşları-

rameslekedindirmekurslarıdikişnakışve

sıolmadığı“vaka”lar…Ancakbuvakalar

nalDyönetimininifadesiyle“sosyalproblem

nize,sistematik…Doğrudanbirtoplumsal

dırmakla,kadınlarayönelikzulmündeorta-

tahakkümüneişaretedenolgular.

şımamızıbekleyenlervardır.İzlersinizyada

kasınınenşiddetlibiçimlerindenbirigeç-

daeleştirirsiniz,ancakpekçokkadınınbu

hiyerarşiye,bircinsindiğercinsüzerindeki
Kadınayönelikbaskıvesindirmepoliti-

dankalkacağınadairsafdilbiriyimserlikta-

izlemezsiniz,formatını,içeriğinibeğenirya

uluslararasıbirkonferansdüzenlendi.Bu

İsveç’tenkadınayönelikşiddetleilgilibanınyanısıraMorİğne,MorÇatı,Ka-Mer,

KadınDayanışmaVakfıgibikadınörgütleri

dekatıldı.Konferansınanatemalarını;

-Farkındalıkgeliştirmekampanyaları,

tiğimizgünlerdeAyşeÖzgün’üntelevizyon

türprogramlardan“medetumduğu”açık.

cavüzüneuğradığınıaçıklayanNerminAr-

güdükolsadakadınlarınbirnebzekonuş-

lü(destekkanunlar,ulusaleylemplanları),

lantekkadınolmadıklarını,çözümüolan

sunumu(sığınaklar,yardımhatları),

zıkkifeministörgütlerin,dergilerinulaşa-

neli,hukukçular,öğretmenler)ve

hinekoruyucuönlemleralmayıpsadeceya-

rünrolüoluşturuyordu.

güntelevizyondakendisinetecavüzettiğimi

susturalım”anlayışınahizmetetmektir.

geliştirilenuluslararasıyöntemvekampan-

buolaylatoplumaverilenmesaj,namusu

detveezmebiçiminiifşaetmesini,görünür

programınakatılıpdefalarcababasınınte-

dıç’ınbaşınageldi:Babasıtarafındanöldü-

rüldü.Babanınhaklılıkadınaarkasına

sığındığımefhum“namus”tu;“Kızımevli

biradamakaçmıştı.”N.Ardıç’ınbubirlik-

telikten14yaşındaoğlu,8yaşındakızıvar-

dır!Cinayetgerekçesiyinebildikbirpsiko-

lojikgerekçeylebütünlükkazanıyor:“Geçen

söyleyinceçılgınadöndüm.”Hernekadar

korumaadınaçılgınadönüpcinayetişlene-

Buprogramlarnekadar“fesat”niyetlive

masınısağladı;şiddete,baskıyamaruzka-

sorunlarlakarşıkarşıyakaldıklarını,neya-

madığıçoğukadınahissettirdi.Kadınlarle-

saklaradayanmak,buçerçevede“kadınları
Kadınların,maruzkaldıklarıhertürşid-

kılmasınısağlayacakhiçbirçabayadaola-

-Aileiçişiddetlemücadelededevletinro-

-Korumavegüçlendirmeamaçlıhizmet

-Eğitimçalışmaları(polis,sağlıkperso-

-Aileiçişiddetlemücadeledeözelsektö-

Kadınlarayönelikşiddetiönlemekiçin

yadeneyimlerininpaylaşıldığıkonferansta,

Türkiye’dekadınayönelikşiddetiönlemeye

yönelikbirdizieğitimprogramıvekam-

yönetimlercekurulup“idareedilecek”ka-

pishanelerinedönüşebilecek.Yadakadınlabakımhizmetlerinindışınaçıkamayacak.

Şimdi mor renk zamanı!
Feministgündeminbaşlarındayeralan

kadınayönelikşiddetsorunu,erteleneme-

yecek,acilçözümlerüretmeyigerektiren

çokboyutlubirkonu...Şimdibirkezdaha

mevcutkampanyaveetkinliklerdemorren-

gihâkimkılma,alternatifkampanyalarla

erkekegemenliğiniaşındırmayavenihayetindeortadankaldırmayayönelikfeminist

taleplerigündemedahasüratlesokmaza-

manı.Aksihaldekadınayönelikşiddet;

devletin,kamukuruluşlarının,özelsektör

vemedyanınaltınıdeğil,üstünüçizerektü-

kettiğirenklireklamlaravekampanyaadı
altındaşovlaradadönüşebilir.
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BAŞÖRTÜSÜ KADINA,
BAŞBAKANLIK ERKEĞE

İslamcı kadınların patriyarkayla yüzleşme zamanı gelmedi mi?

Kadınları başörtüsü mücadelesinde yalnız bırakan İslamcı erkek siyasetçiler ,Meclis’te yer alırken kadınlar bir kez
daha evlere kapanmak zorunda kaldılar. Artık İslamcı kadınların geri dönmemek üzere İslamcı patriarkayla yüzleşme
zamanı çoktan gelmedi mi?

M

GÜLFER AKKAYA

erveKavakçımilletve-

kiliseçilip,başörtüsüyleMeclis’egirdiğinde

protestolarlakarşılaşmıştıve

Meclis’tenatılmıştı.Birdahada
Meclis’egirememişti.Oysa

MerveKavakçı’ylaaynıideolojiyesahipNecmettinErbakanve
RecaiKutanaynıMeclis’teyıl-

larcabaşbakanlıkyaptılar.Sayısız“İslamcı”,laiklikkarşıtıerkekmilletvekiliceylanderisi

sandalyelerekuruldu,laiklerdiyarınınbekçileriyleyanyana.

çokfarklı.Örtünenkadınların

Karşıtlararasındaatılantüm

çalışmaları,moderniziminola-

yor,erkeklerinişineyarıyor.

bugünkamusalalanaçıkmaya

naklarındanfaydalanmaları,

yasetinintemelayağınıbaşörtü-

yorlar.Kamusalalanaaçılmak

“Müslümanerkekler”Meclis’te

bunlarıörtünerekyapmakisti-

amaörtülüolarak.Çünküböyle-

cekadınbedenlerinierkeksaldı-

rılarınakarşıkorumuşolacaklar.

Başörtülü kadınlar ve
Müslüman erkekler

İslamcıkadınlarınörtülüola-

rakkamusalalanaçıkmalarıiki

Erdoğanda“İslamcı”,onun

önemli.Birincisi;erkeksaldırı-

partiside“İslamcılarla”dolu.

İslamcılarındevletkarşıtısi-

böylebirtaleptir.Ancakkadınlar

Kimseonlarıkolundantutupatmadı.ŞimdikiBaşbakanTayyip

adımlarelbettekadınlarıvuru-

açıdanİslamcıerkekleriçin

süoluşturmadığındanbugün

başörtülükadınlarınatılmasını

lamcılar,idealleriiçinbukadar

gözükaralarmeselatümparti

nedenMeclis’iterketmedi?Ya

dabaşkaetkileyicieylemlernedenyapmadılar?Örtülükadın-

larıbiryerdensonranedensattılar?

okadardaönemsemiyorlar.Da-

Çağdaş kadınlar korosu

İslamisermayediyebaşlayan

tikasıençokkendilerinivurdu.

cinsiyetçilik.İslamcıerkekler

görmekistemeyen,gerici-ilerici

nanınkuyruğununkoptuğuyer
cümlelerdesaklı…Üçüncüsü

kadınlarısadecepartilerinbinalarındaveseçimçalışmalarında
görmekistiyorlar.YönetimorganlarıveMeclis’tekadınların

Kemalistlerinbaşörtüsüpoli-

Örtülükadınlarıortalıkyerde

ikileminindışınaçıkamayanKe-

Kemalizmi,özelalandakadın-

erkekişbölümünedokunmadan

kadınlarıkamusalalandasözde

özgürleştirmekistiyor.Çağdaş-

lıkbaşlığıaltındaverilmekiste-

nenincinsiyetçilikolduğune

kadardabelli.Bizfeministler,

Kemalistlerveşeriatçılararası-

nasıkışmadankendisözümüzü
söylemeliyiz.

Kısmi özgürlük mü,
kurtuluş mu?

Elbettekimneistiyorsaonu

malistler,tamdaörtülükadın-

giyeryadagiymez.Hiçbirko-

tüler.Bukadınlarınİslamcıer-

vedevletinsanlarınkılıkkıyafe-

larıeleştirdikleripozisyonadüş-

Amaonaveonlarabirşeyol-

şuldahiçkimse,hiçbirkurum

tinekarışamaz.Zirakarışırsao

insanlarınbedenlerinemüdaha-

muyor.

leetmiş,kişilikhaklarınasaldır-

Buradanİslamcılarıkolların-

mışolur.Hangigerekçeyleolur-

nıönerdiğimfalananlaşılmasın.

okumaktan,siyasettenvbmen

dantutupMeclis’tenatılmaları-

saolsunkadınlarıçalışmaktan,

Seçilmişler,gelmişler.Yönete-

edenhiçbirfikir,akımkendini

cekler.Beğeninyadabeğenme-

haklı,makulgösteremez.Bizfe-

yin(değiştirmekiçinmücadele

ministlerburadaörtünenkadın-

edin),böyle.Sormakistiyorum,

larınyanındayız.Ancakşunları

dinci,şeriatçıerkeklerMeclis-

daörtülükızkardeşlerimizle

’te,okulda,devletkurumlarında

paylaşmakisteriz.

vekamusalalanlardabulunur-

Örtülükadınlarpartiveörgüt-

kenbaşlarıörtülükadınlarne-

lerindekicinsiyetçilikleyüzleş-

denburalardakendilerineyer

medikçe,yenidenevegönderil-

bulamıyorlar?

menedenlerinikurcalamadıkça,

İslamiideolojininesasüretici-

kurumlarıncinsiyetçiideolojile-

leriveşefleriolanerkeklerparti

rinekarşımücadeleetmedikçe,

başlarındayken,devletiyönetir-

onlarakarşıörgütlenmedikçe,

kenkadınlarnedenyöneticiko-

heleheleözelalanlarındakika-

calarınınyanındabalolaradahi
katılamıyorlar?

KendisiniözellikleKemalist

modernleşmeprojesininkarşıt-

dın-erkekilişkilerinieleştirme-

Bedenlerini örtünerek korumaya çalışan kadınlar, bedenlerinin denetimini erkeklere bırakmış oluyor.

lığıüzerindeyürütenveonun

sınakarşıbedenleriniörtünerek

azlığıbunuaçıklamıyormu?İs-

ideolojibiryandandaeleştirdiği

lecebedenlerinindenetimini

deolsabaşkaldırışlarıbu

etkisialtınagiriyor.Modernizme

mışoluyorlar.İkincisi;laikbir

tamkarşısındayeralanİslami

buideolojiningittikçedahaçok
karşıykenbirokadardamo-

dernizmdenbeslenip,onunekonomik,kültürelvbkurallarına
uyuyor.

Aynıtespitiörtünenkadınlar

içindeyaparsakyanılmışolmayız.İslamikadıntipieskisinden

korumayaçalışankadınlarböy-

hepolduğugibierkeklerebırakdevletolduğunuiddiaedenTür-

kiyeCumhuriyetisınırlarında

kadınlarınörtülüolarakkamusalalanaçıkmakistemelerive
bununsiyasetiniyapmalarıis-

lamcıerkekleriçinrejimekarşı
ellerinikuvvetlendirenbirkoz.

lamcıkadınlarınuyanışı,tektük

keklertarafındankullanıldığını

dikçe,imamnikâhı,çokeşlilikgibikadınlarınezilmesivesömü-

rülmesinenedenolanmeseleleri

ortayaçıkarmadıkça,feminizme

söylerkenkendilerinindeKema-

bulaşmadıkçayolalamazlar.

adamlarırahatsızediyor.Düşü-

dirildikleri,kışlasiyasetiyaptık-

lırbirmücadeledirancakkaza-

atıyorlar.Verilecekreaksiyon

kekpolitikasıolduğunuanlat-

özgürleşmesağlar.Budagüzel-

giyiminindeerkeklertarafından

mizinmaruzkaldığısömürüyü

nün,TayyipErdoğan’ıMeclis’ten
MerveKavakçı’nınatılmasıyla

aynımıolur?Kavakçı’yıMecli-

s’eseçtirenlernedensahipçıkmadılar?Kavakçıiçinerkek

milletvekillerinedenistifaet-

mediler?Mademkibukadarİs-

listerkeklertarafındanyönlen-

larıaçığaçıktı.Örtünmeninermayaçalışırken,çağdaşkadın

kadınlaradayatıldığınıgizleye-

mediler.Batıcılığınnasılövünülesibirşeyolduğundanöteye

akılyürütemeyenKemalistlerin

Başörtüsümücadelesianlaşı-

nıldığıtakdirdeenfazlakısmi

diramayeterlimidir?Herbiriortadankaldırma,hayatımızı

sarancinsiyetçiliktenkurtulma
mücadelesiperspektifiyletüm

kadınlarbirlikte,mücadeleye…
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Müslüman feminist kadınlar, Kuran’ın
ataerkil yorumuna karşı toplandılar
TOPLUMSAL ÖZGÜRLÜK
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İslamcı feministler, “toplumsal cinsiyet savaşı” (gender jihad) olarak adlandırdıkları çizgilerinde; Kuran’ın egemen
güçler tarafından dayatılan, erkek egemen yorumdan kurtulması için mücadele edeceklerini açıkladılar.
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ASLI ÖZDEN - MERVE ÇAĞŞIRLI
Ekim’deİspanya’dafarklıülkelerdenbir

artıkgeçerliliğinikaybet-

TOPLANTI SONUNDA ALINAN KARARLAR

birbakışaçısıylayorumla-

1) İslami feminizm Kuran’daki egemen cinsiyetçi yoruma alternatif olarak ortaya çıkmış bir gerçekliktir.

tiğiveyenidenfeminist

arayagelendörtyüzMüs-

nabileceğivurgulandı.

günboyuncaMüslüman

feministtoplantılardan

lümanfeministkadın,üç

feministleringerekyerel

gerekseküreseleksenler-

denelerle,hangibiçimlerdemücadeleedeceklerini

tartıştılar.

“Toplumsalcinsiyetsa-

Bugünekadarkiİslami

farklıolarakbutoplantıda

platformubenzerlerinden

3) İslamiyet kadınları özgürleştirebilir ve kadınların süregelen durumlarını değiştirebilir. Fakat bunun için Kuran’ın XXI. yüzyıl toplumlarının gerçekliği bağlamında
yeniden yorumlanması gerekir.

gün,kapitalistBatıülkele-

4) Kadınlara karşı ayrımcılık uygulayan yasaların
değiştirilmesine yardım edilmelidir.

Kuran’ınyenidenyorumu

üzerinetartışılmasıbu

farklıkıldı.Pekçoğubu-

vaşı”(genderjihad)olarak

rindegöçmenolarakya-

de;Kuran’ınerkekegemen

buülkelerdeyaşadıkları

adlandırdıklarıçizgilerin-

yorumdankurtulmasıiçin
mücadeleedeceklerini

şayanMüslümankadınlar

ayrımcılığınsonaermesi-

masıiçindebirçağrıda

7) Her türlü ayrımcılık karşıtı mücadele için bütün topluluklarda destek aranmalıdır.

biranlayışbarındırmadığı-

bulundular.

mengüçlerinKuranyo-

konulargenelolarakKu-

rumlarınedeniylebuhale
getirildiğinisöylediler.

ToplantıboyuncaKura-

n’ınerkekegemenyoru-

munungünümüzyirmibi-

rinciyüzyıltoplumlarında

Toplantıdakonuşulan

ran’ınyorumu,feminizmin

çeşitliliği,İslamvefemi-

nizmilişkisiüzerineydi.

ToplantıyaTürkiye’den

hiçtemsilcikatılmaması

isedikkatçekiciydi.

8) Karar alıcı kurumlara kadınların katılımı daha çoğalmalıdır.
9) Kadınların mülk edinme haklarının, kişisel özgürlüklerinin ve ekonomik bağımsızlıklarının İslam geleneğinin temelinde var olduğu kanıtlanmalıdır.
10) Camiye giriş imkânı Müslüman kadınların hakkı
olarak sağlanmalıdır.

OKUR MEKTUBU
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12) Küresel feminist hareket, kriterlerin çeşitliliğinin
göz önünde bulundurmalı ve İslam’ın farklı yorumlarını
meşrulaştırmalıdır.
13) Müslüman olmayan feministlere, İslam’ın cinsiyetçi
ve gerici olan kesimlerinin yorumunu, İslamiyetin olabilecek tek yorumu buymuş gibi, kabul etmemeleri için
çağrıda bulunulmalıdır.
14) Tek ve etnosentrik (etnomerkezci) bir feminist söylemin varlığı daha fazla kabul edilemez. Şimdi feminizmLER üzerine konuşma zamanıdır.

ninyanısıraBatıfeminiz-

minİslamifeminizmitanı-

nı,budurumunerkekege-

5) Erkeklerin koyduğu kurallar şeriatın genel hükümleriyle karıştırılmamalıdır.
6) Erkekler de kadınların eşit hak kazanım mücadelesine katılmalıdır.

açıkladılar.ToplantıdaKuran’ınataerkilliğiyücelten

2) Bu tür bir feminizm Kuran’dan doğmuştur ve Kuran’ın ataerkilliği doğrulamadığı fikrine dayanır.

11) Batılı ülkelerde, göçmen Müslüman kadınlara bütün vatandaşlık hakları verilmelidir. Göçmen aile kanunları değiştirilmelidir.

15) Feminizm daha kapsayıcı olmalıdır ve kadınların
yerel ve uluslararası eksenlerde süregelen mücadelelerinin meşruluğu kabul edilmelidir. Kadın hareketlerinin
farklı olma haklarına ve kendilerine özgü yapılarına
saygı gösterilmelidir.
16) Yazılı metinlerden edindiğimiz bilgileri paylaşmak
ve yaymak için bir bilgi ağı kurmalıyız. Bu bilgilerin tüm
kadınlara ulaşabilmesi için stratejiler geliştirilmeliyiz.
17) Çatışmadan kaçınmak için, diyalog ortamı oluşturmalıyız. Paylaşılmış bilgiden, karşılıklı bilgilendirmeye
doğru yol almalıyız.

Toplumsal Özgürlük okuru Mediha Gülenç

izkadınlarüzerinde

birhızladevamediyor.Aile

köşelerindeyervermeyenya-

lıyor.Kadınprogramları,ka-

kurulmakistenenege-

meclislerindeverilenkararlarla

zarlarilekızlarınıncinayetleri-

dınlarınsorunlarınıdilegetir-

Bütünbutartışmalarda,

menliğin,kelimelere

onlarcakadınkatlediliyor.Fa-

nisokaklarahaykırmayan

mektenziyadekadınlarınözel

kadın,önceliklekendinibu

yansıyışıolduğunusöylemenin

katneyazıkkisadeceinfazı

analar.Hepsisuçluhepimiz

hayatlarınıteşhirediyor.

söylemleriçerisindebirnesne

özgürlüğünüvemutluluğunu

gerçekleştirencezaalabiliyor.

suçluyuz.

yaşayabilengençkadınlarla

Ölümkararıalandiğerailebi-

dolubirtoplumunancakçağ-

reylerihiçbirşekildecezalandı-

Türkiye’deyaşanırken,TV

Bugerçeklerbütünvahşetiyle

Kadınlarınbirdiğersorunu-

yorlarmı?

olmaktankurtarmalıvebiröz-

nundatürbansorunuolduğu

nehalinegelmeli.Kadın

medyaaracılığıylatopluma

sorunuiçeriklitartışmalar

daşbirtoplumunyansımasıol-

rılmıyor.Maalesef

programları,kadınlarınçare-

inandırılmayaçalışılıyor.Tür-

kadınlartarafından,kadın-

duğunuacabanezamangöre-

XXI.yüzyıldabilehâlâkadın

sizliğindenfaydalanarak,özel

banıokullardanuzaktutarak

larınsaptadığısorunsallarçer-

ceğiz.

erkeğinnamusuolarakgörül-

hayatlarınırencideedensözde

çağdaşlığıveBatılıdeğerleri

çevesindeyürütülmeli.

üyor.Kadınınbekaretikıstas

kadınprogramlarıyayınlayabi-

yakalayacağımızadairinanç

Kadınınbaskıyavezulme

olarakbazalınıyor.

liyor.Namuscinayetlerini,ko-

kafalarımızasokuluyor.Sanki

uğradığıeylemlerleortayakon-

Bekâretkontrolünegötürül-

ca-babadayaklarınımagazin-

medeniolmanınölçütükafaya

malıvemeclistekadınmillet-

ataerkilfigürleriaşıpTürki-

düğüiçinintiharedenveson-

leştirerekhaberyapıyor.Şidde-

takılanbezparçasıymışgibi.

vekilleribukonuyailişkin

ye’debizzat“DevletBaba”ta-

radan“bakire”olduğuanlaşılan

teuğrayankadınınpsikolojik

rafındanyürütülüyor.Kadının

nicekadınölümlerininsuçlula-

durumudeğilde,neyaptığı,ne

içerisindeyeralankadınlarte-

türbanmeselesihakkında

bedeniüzerindekidenetimi

rıkim?Osuçlularnepahasına

söylediğiveyanasılgiyindiği

melindesavunduklarıkadınla-

değil,kadıngerçekleriüzerine

meşrulaştırmaçabasıdevlet

olursaolsunörf,adetvegele-

sorgulanıyor.Fiziksel,sözelve

rınbedenivegörüntüleriüze-

yazmalı.

eliyleyapılıyor.

nekleriniyerinegetirenanalar

cinselşiddeteuğrayankadınla-

rindekişeriatkanunlarının

SonMedeniKanun’arağ-

babalar,osuçlular,toplumun

rındışgörünüşünebakılarak

gerçekleşmesihalindegerçekten

kimseninnamusuolmakis-

men,namuscinayetleriartan

sessizkalanbüyükçoğunluğu,

tacizihakedipetmediğitartışı-

özgürkılınacaklarınainanı-

temiyoruz.

Kadınınbedenivecinselliği
üzerindekurulandenetimve
baskı;baba,ağabey,amcagibi

Acabasiyasiİslamhareketin

fikirlerinisöylemeli.Medya

Sonsözolarak;bizkadınlar
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TÜRKİYE’DE NATAŞA
MOLDOVA’DA GELİR KAPISI
Bakıcılık ve hizmetçilik için geliyorlar, fuhuşa zorlanıyorlar...

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.
Röportaj: AYNUR HACIOĞLU

ŞöylekiMoldova’danTürki-

- Öncelikle kadınları Moldo-

ye’yegenellikleturistolarakge-

va’dan Türkiye’ye getiren sebep-

liyorlar.Yaşıküçükolankızların

ler neler?

Türkiye’yegelmedenönceyaş-

EnönemlisebepMoldova’da

larıbüyütülüyor.Türkiye’yegi-

işimkânlarınınpekolmaması

rişteherMoldova’lıturistinya-

vegeçimsıkıntısınınçokfazla

nındakalacağısüreboyunca

olmasıdır.İnsanlarTürkiyeve

masraflarınayetecekkadarpa-

benzeriülkeleregiderekişbul-

rabulundurmasıgerekiyor.Bu

mayaçalışıyorlar.İşsizlikvege-

miktarbiraylıksüreiçinyakla-

çimsıkıntısınıntemelinde1991

şıkolarak1500dolar.Aynı

yılındayaşananrejimdeğişikliği

1500dolarıneldenelegeçirile-

var.Bununarkasındanülkede

rek100kadargençkızıngüm-

hemsosyalhemdeekonomik

rüktengeçirildiğinetanıkol-

açıdandurumçokkötüleşti.

dum.Paragümrükgörevlileri-

Komünistrejimvarkentarım

ningözününönündeeldenele

kolektifolarakyapılıyorduve

dolaştırılıyordu,amakimsebu-

hasattanherkeseeşitpayveri-

nasesçıkarmadı.

liyordu.Eğitim,sağlık,haber-

Havaalanlarındasırfbuiş

leşme,ulaşımhizmetleridevlet

içinbekleyenkişileroluyor.Tür-

tarafındançokucuzaveriliyor-

kiye’degümrükkapısınıgeçtik-

duveherkesinsigortasıvardı.

tensonraherşeydeğişiyor.Ka-

Rusya’danayrıldıktansonra

dınlarınpasaportlarıellerinden

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

alınıyordoğrudan,fuhuşazor-

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.
yurtdışınagitmeyibuldular.

sebebi nedir?

Başka ülkelere göç ediyorlar

hizmetçilik,çocuk-hastayada

- Hangi ülkelere gidiyorlar?

Genellikleortayaşlılarİtalya,

Portekiz,Almanyaveİspanya’yı

tercihediyorlar.Çünküyüksek

gelirvedahakonforlubirhayat

istiyorlar.Gençleriseazemekle

çokparakazanabilecekleri,ula-

şımıucuzolanülkeleritercih

ediyorlar.Türkiye,İtalya,Yuna-

nistangibi.

- İşsizlik çok yaygın ama Türkiye’ye iş bulmak için gelenler
çoğunlukla genç ve kadın bunun

ÇünküTürkiye’dedahaçok

yaşlıbakıcılığı,dansözlükgibi

işlerdeçalışıyorlar.Erkekler

pekbuişlerdeçalışmıyorlar.Bu

nedenlekadınlargeliyor.Türki-

ye’yigençkadınlarıntercihet-

mesininsebeplerindenbiride

ulaşımındiğerülkelerdendaha

ucuzolması.

- Bakıcılık ya da hizmetçilik
yapmak üzere Türkiye’ye gelen

Türkiye’dekifuhuştüccarlarıyla

bağlantılıkişilergençkadınların

fuhuşlabağlantısınıkuruyor.

Tabiikiçoğuzamanzorkullanı-

larakvekandırarakbuyapılı-

yor.Buişiyapankişilerinyasal

deçalışmışolankızlaryada

rılıyorlar.Türkçebilmeyen,

Türkiye’yitanımayanbirçokka-

dındahahavaalanındaykenara-

cılarınmarifetiylemafyanıneli-

açıdanherhangibirsorunyaşa-

nedüşüyorveneolduğunuan-

lerivar.Bunlargümrüklerdeça-

mindeanlatılanlarabenzerşey-

mamalarınısağlayanişbirlikçi-

lışankişilerdenpolisekadar

uzananbirzincir.Yasadışıolan

birçokdurumvar.Amaherza-

manbunoktalardakadınlar

mağduroluyor.

kadınlar fuhuşa nasıl bulaşıyor?
GenellikledahaönceTürkiye’

lanıyorlarveköleolarakçalıştı-

Kızların yaşları büyütülüyor
- Biraz daha açıklar mısın?

lamadansatılıyor.Balalayka fil-

leryaşanıyor.(Birkeresinde

benbilekaçırılmatehlikesiya-

şadım.Silahlatehditedildim.

Yaoteldeçalışmayıkabuletme-

miyadaMoldova’danbaşka

kızlargetirmemiistediler.Türk-

çebiliyorolmamvebirTürk’le

nişanlıolmamsayesindekendi-
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mikurtarabildim.Karakolaşi-

kâyetçioldumamahâlâsonuç-

lananbirşeyyok.Diğerleribe-

nimkadarşanslıdeğil.)

- Kandırılan ya da kaçırılan kadınlar nerede tutuluyorlar?

Kadınlarıgenelliklesaklanma

TOPLUMSAL ÖZGÜRLÜK
kadınlardaAIDSçokyaygın.

Hamileliklerdegenelliklekürtaj

yapılıyor.Moldova’da7aylık

çocuklarbileparakarşılığıkür-

tajlaalınabiliyor.Kürtajiçin

Moldova’yagidenleriarkadan

paragöndereceklerinisöyleye-

rekkandırıyorlar.Defalarcabu

koşullarıdahauygunolduğu

işiyaptırankadınlarvar.

yadatatilyerlerindeevlerdeya

lenkadınlarMoldova’dapara

içinbüyükşehirmerkezlerinde

daotellerdetutuyorlar.Tabiiki

ucuzvebakımsızoteller.Her-

hangibiryakalanmadurumun-

daturistolduklarınısöyleyebil-

mekiçinotellertercihediliyor.
- Kadınları fuhuşa nasıl razı
ediyorlar?

Öncekıyafetmakyajmalze-

mesivbgibialışverişyapılıyor.
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Çeşitlisebeplerlesınırdışıedi-

karşılığıkimlikvepasaportlarını

değiştirerekyenidenTürkiye’ye

gelebiliyorlar.Bugibidurumlar-

yukarıaynışeyleryaşanıyor.Yaşamkoşullarıbiryerdekadınla-

rıfuhuşazorluyor.Ancakbukadınlarhemkendiülkelerinde

hemdekaldıklarıdiğeryerlerde

dışlanıyorlar.ÖrneğingetirdikleridövizMoldovaekonomisiiçin
çokciddibirmiktar.Amanasıl
Türkiye’de“Nataşa”denilerek

dışlanıyorlarsaMoldova’dada

rayaşananlarbuülkeyivebu

ülkehalkınınyaşantısınıaltüst

etti.Bunedenleenönceyapıl-

kümetininkendihalkıiçiniş

mu?

masıgerekenşey,Moldovahü-

imkânlarıyaratması,insanların

yenidensosyalgüvencekapsa-

mınaalınaraktoplumdayaşam

standardınınyükseltilmesidir.

Ayrıcasarsılantoplumsaldeğer

yargılarınınvedayanışmaduy-

rıncinselliğinden,Moldovaeko-

mesigerekiyor.

nomisiisekazandıklarıparadan

- Türkiye’de bulunan 157 hattı
mağdur kadınlara ulaşıp yar-

benzerşeyleryaşıyorlar.Yani

Türkiye’deerkeklerbukadınla-
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gusununyenidenhayatageçiril-

dımcı olmada etkin olabiliyor
Türkiye’de157hattıvar.Mol-

dova’dadabunabenzerbirhat

var.157hattısayesinde

Türkiye’de90gençkızkurtarıl-

dı.Ancakbinlercegençkızın

geldiğidüşünülürseçokdaha

çabaharcamakgerektiğiortaya

çıkıyor.Meselabuhatdahayay-

gınlaştırılabilir.Televizyonka-

nallarındatanıtımıyapılabilir.

Türkiye’de “Nataşa” denilerek dışlanıyorlarsa Moldova’da da benzer şeyler yaşıyorlar. Yani
Türkiye’de erkekler bu kadınların cinselliğinden, Moldova ekonomisi ise kazandıkları paradan
yararlanıyor, ama her iki ülkede de toplum onları dışlıyor, hor görüyor.

Bualışverişintutarıveyolpara-

Kızlargenelliklekapalıyerlerde

sıgenelliklekarşılayankişitara-

tutulduklarıiçintelevizyonsey-

fındanödeniyor.Ancakkadınla-

rediyorlar.Herkanaldabuhattı

rabununçokbüyükbirparaol-

veyardımalabilecekleriyerleri

duğusöyleniyor.Butürmalze-

tanıtanprogramlaryapılırsa

melerMoldovaiçinsonderece

birçokgençkızkurtarılabilir.

lüksvecezbediciolduğundan

Ayrıcabuişeonlarızorlayanlar

onlarainanıyorlar.Bukişilere

kendilerinielevermemeleriko-

borçluolduklarınıdüşündükleri

nusundakızlarabaskıyaptıkları

içindekadınlarçalışmayamec-

içinkızlarlailetişimkurmakçok

burkalıyorlar.Budurumarazı

zor,buyüzdentelevizyonyayın-

olmayıpkaçmayakalkışanlarsi-

larıyönlendiriciolabilir.

rülüyorlar.Çoğuzamanvizesürelerigeçmişveoturmaizniol-

Cezai yaptırım yok

debulunduklarındankadınlar

gözönündeyapılabiliyorolması-

lahlatehditediliyor,bazenöldü-

Fuhuşunbukadaryaygınve

madanyasadışıbirşekildeülke-

nınbirsebebidebuişiorganize

boyuneğiyorveyalansöylemek

edenlerekarşıherhangibircezai

zorundakalıyor.Boyuneğmeyip

yaptırımuygulanmıyoroluşudur.

öldürülençok.Ancakülkedeka-

Bukişileryasalboşluklardanda

çakolarakbulunduklarıiçinta-

faydalanarakkendilerinikurtarı-

kibiyapılamıyor.

yorlar.Yeniyasaldüzenlemeler-

deotellerkarakollarabağlı.Otel

kayıtlarısağlıklıbirşekildetu-

Paralarını bile alamıyorlar

tulduğundahiçkimseninyasal

- Kadınların bu durumda para

olmayanbirkonumdaburalarda

kazanma şansı var mı?

kalmasımümkünolmaz.İnter-

Aslındapekyok.Kızlarile

netüzerindentakipyapılabilir.

müşteriarasındaparaalışverişi

Amabunlarapekuyulmuyor.

olmuyor.Parayıaracılaralıyor.

Çoğunluklabüyükmiktarlarda

paralarbunlar.Kızlarlaanlaş-

dagümrüktekarşılaşılansorun-

mayapılıyor.Enazaltıayçalış-

larrüşvetleaşılıyor.

larteklifediyorlar.Moldovaiçin

var.Birkısmıyaşıbüyütülerek

makarşılığında1000-1500do-

buçokbüyükbirmiktar.Gide-

cekyerivebaşkaçaresiolma-

yankızlarbudurumarazıgeli-

yor.Sonuçtaaltıaylıksüredol-

madankadınlarıçalıştırankişi-

leronlarıpoliseihbarediyorve

Ayrıcareşitolmayankızlar

yurtdışınaçıkarılıyor,birkısmı

isebuişlemyapılamadığında

Moldova’dabulunanözelbazı

otelleresatılıyor.Buradayurtdı-

şındangelenmüşterileresatılı-

detoplumonlarıdışlıyor,hor

görüyor.Evlilikleribitenyalnız

kalançoksayıdakadınvar.Ba-

zılarıdahaiyibiryaşamkurma
şansıyakalıyor.OnlarMoldo-

va’yadönmüyorlar.Çocuklarını,
aileleriniterkediyorlar.

- Yani hem Türkiye’de hem Mol-

duklarıiçinsınırdışıediliyorlar.

mayanotellerbunlar.

kacında. Bu durumu önlemek

çoğuzamanhamileyadahas-

- İnsan tacirlerinin eline düşen

dönüyorlar.

nasıl etkileniyor?

Çalıştıklarıparayıalamadan

talıkkapmışolarakülkelerine

Türkiye’denMoldova’yagiden

kakızlarıngirmesimümkünol-

kadınların aileleriyle ilişkileri
Türkiye’deMoldova’daaşağı

yakınındaağzınakadarkadınla

yararlanıyor,amaherikiülkede

yorlar.Böylebirişdışındabaş-

kadınlarkaçakolarakbulun-

Şehringöbeğindekarakolunçok

dova’da genç kadınlar fuhuş kısiçin neler yapılabilir?

EğerMoldova’daişimkânları

olsaydıbusorunlarınçoğuya-

şanmazdı.1991’ekadarböyle

birsorunyoktu.1991’denson-

Neler yapılabilir ?

Bununyanısırafuhuşasü-

rüklenmişyadabuaçıdanteh-

ditaltındakikadınlarınyardım

alabileceklerivekorunabilecek-

doluotellervarvehiçkimse

buralarıdenetlemiyor.

Sohbetimizin başında söz konusu ettiğimiz Palermo Protokolü

leriyerlerolmalı.Vebuyerlerin

aslında bu sorunlara ilişkin

rekiyor.Özelliklesınırkapıların-

riyor.

tanıtımınınçokiyiyapılmasıge-

dabuamaçlıbilgilendirmeve

yönlendirmemerkezlerikurula-

bilir.Ayrıcasığınmaevlerive

çeşitlidestekmekanizmaları

sayesindehayatlarınınormal-

leştirmelerineyardımcıolunabi-

lir.

önemli yasal düzenlemeler getiEvetamaasılönemliolan

bunlarınuygulanabilmesidir.
Yasalardaendoğruşeyler

yazılıyorolabilir.Ancakuy-

gulamadadikkatealınmıyorsa

yadamuhataplarınınbudüzenlemelerdenhaberleriyokisebir

hakaramadansözedemeyiz.
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AŞK BİZİ KÖLELEŞTİRMEDEN

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!
SERAP SALKAYA
“Aşk...eyaşk...sennelerekadirsin”

Vehemenhemenbütünkadınlarınkafasındabuvardır.“Benimerkeğimgüçlüolmalıdır.”
Amaneyamançelişkidir,kadınlarbağımlılığıylazayıfken,
güçlüolduğunudüşündüğüerkeğindekendinebağımlıolmasınıister.Bumümkünmü?
Değildir.Zatençoğukadınaşkınbüyüsübozulduğundaçelişkilerağındakavrulur.Yaşamıngerçeğindenedüşler,ne
masalperileri,nebeyazatlı
prenslervardır.Amakadınlar
bunuçözenekadarişişten
geçmişitir,yaşadığıserüven
bütüngücünütüketmiştir.
Oysabütünvarlığınıbirine
veren,nekadarsıkıcıdır.Paramparçaolansıkıntılıruhuyla,kölesiolduğukişiiçintaşınmazbiryükolacaktır.Erkek
debundansıkılabiliramayine
dekadınınkendisiniteslimetmesiniistemektenvazgeçmez.

Ö

ylesineabartılıdırki
buolgubizkadınların
içinde.Tümömrümüz
boyuncaözlemini,kaygısını
duyarakyaşarız.Kadınlarcephesindenicehayalkırıklığı,nicegözyaşıamamutluluk,yakalananbelkimutlubirkaçandanibarettiraşkınöyküsü.Nedenbukadarsancılıvezordur
aşkbizleriçin.

Kadınların varoluşu
Birçoğumuzyetişirkendahi
büyüktoplumsalamaçlarımız
yoktur.Biliminsanıolmak,siyasetçiolmak,mühendisolmak,hayallerimizarasında
pekyeralmaz.Olsadahiasıl
bizikoşullandıranbirincilbaşkabiramacımızvardır.Bütün
kadınlar“büyükbiraşk”düşüyleyetişmiştir.Bizisevecek,
bizikendimizingözündeyüceleştirereksevecekbirerkek...
Büyülümasallardarastlanan
cinstenbiraşk...Yanikadınlarınhayatıkendinitümvereceği,teslimedeceğibirerkeği
bulupvarlığımızıböyledoğrulamaktır.
Oysaerkeklerböylemidir?
Eveterkeklerdeâşıkolur,sever.Amabuonlarındünyasındayeralandeğerlerbütünündensadecebiridir.Yaşamlarınınamacıdeğildir.Oyüzden
erkeknekadarseversesevsin,
bütünvarlığınıteslimetmez.
Kendinceönemliolanlarıyaşarken,aşkınıdayaşar.
Kadınlarınhayatınıadadığı
böylesinebiraşkınkarşısında
aslındanekadardaazyaşarız
aşkı.Koca,çocuk,yuva,boş
gururveçekişmelerartıkacı
birzevkedönüşmüştür.

Erkek tanrısallaştırılırken

Kendivaroluşumuz,varlık
amacımızıerkeğitanrısallaştırarakbulurkenbizitaşıyacak
erkeğingüçlüolmasınıisteriz.

Aşk özgürleştirmelidir

Sanabüyükbirsırsöyleyeceğimkorkuyorumsenden

“Gerçekaşkikiayrıözgürlüğünkarşılıklıtanınmasıtemelineoturmakzorundadır.
Sevenkadındaerkekdeozamanhemkendivarlığınıhem
dekarşısındakininvarlığınıduyacaktır.Hiçbirikendinigerçekleştirmektenvazgeçmeyecekdolaysıylakendinisakatlamayacaktır.İkisideüzerinde
yaşadıklarıdünyadabirtakım
değerlerveamaçlarbuluportayaçıkacaklardır.Herikisiiçin
deaşkkendiniveriştebenliğini
tanımak,evrenizenginleştirmekbiçiminegirecektir.”(1)

Korkuyorumyanınsıragidendenpencereleredoğruakşamüstü

Bir dünya var önümüzde

Bütün varlığını birine veren, paramparça olan ruhuyla, kölesi olduğu kişi için taşınmaz bir yük olacaktır.

“ELSA'YA ŞİİRLER”den

Elkoloynatışındansöylenmeyensözlerden
Korkuyorumhızlıveyavaşzamankorkuyorumsenden
Sanabüyükbirsırsöyleyeceğimkapatkapıları
Ölmekdahakolaydırsevmekten
Bundandıriştebenimyaşamayakatlanmam
Sevgilim
LouisARAGON

Kliks...Rüyalarınızason
verin.NeerkeklerbirTanrıne
desizkölesiniz.Dahabağımlı
olmamakiçin,dahafazlagözyaşıdökmemekvekalpağrısı
çekmemekiçinkeşfedilecek
birdünyaveyapılacakçokiş
var.
Haydikendinigerçekleştirmeye!
(1)SimonedeBeauvoir
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KARMAŞIKLIK

duyarlıdüzensizinsanidavra-

lerinyapıyıbelirleyeceğivur-

sındahiyerarşikurulamaz.

gulanmıştır.Yani,düzensizdi-

bütünündışındatutulmuştur.

jikavramıileanarşininilişkili

danbekleyenBatınınenradikal

simülasyonmekanizmaların

lojilerinyıkılmasıilevarılabile-

adamlarıdır.BiryandanBatı

“yeşilanarşist”düşüncesimo-

jisinizorasokabilecekmetafor-

yaçıkışlarınaydınlartarafından

siniyapmayaçalışacağız.

TürkDilKurumusözlüğünde

verilenideolojininkarşılığıile
başlayalım;

“Siyasiveyatoplumsalbir

öğretioluşturan,birhükümetin,birpartinin,birgrubun

davranışlarınayönverenpoli-

tik,hukuki,bilimsel,felsefi,dinî,moral,estetikdüşünceler
bütünü.”

BunaMarksistlerinyaptıkları

eklemedeaşağıdakigibiözetlenebilir;

“Bubütünsistemlere,dolayı-

sıylasınıflaraaittir.Budina-

miklersınıfınyaşamınısürdü-

rebilmesiiçinsistemiçindeön-

lemleralır.Aydınlarise,ideolo-

düzensizinsandavranışlarıdi-

(kurma)birbirlerininkarşıtıdi-

bilgiteorileridayatmaları(E.

rınır.Busistemlerdeyeniden

yaşamasınısürdürmesiiçines-

kavramlaştırdığıoryantalizm)

namiklerininbütünüiçindebayapılanmayısağlayacakolan

ortayaçıkışlarbukaossüreci-

nin,altınkaosun(altınkaostanımınımoderniteninkaostanımındanayırmakiçinkullanıyo-

ruz.)bireşiğevarması(fazdönüşümü)sonrasıolabilir.Yani

kabulettiğitoplumundinamik-

lerini(hareketlenmeyiveilerle-

meyi)moderniteparadigmaları

(evrendemevcut“altınhare-

ketleri”metaforolaraktaklit

edenmetodoloji)ilesınırlamış-

tır.İdeolojikavramıiledüzen-

sizdinamiklerintoplumunyapı-

lanmasında(değişimdevedö-

nüşümde)katkısıolamayacağı,

özgürleşme(yıkma)vedevrim
namiklerdeğildir.Toplumun

kiyapıdankurtuluşu(özgürleşme)veyenibirdüzenegeçişi

(devrim)düzensizduyarlıinsan
davranışdinamiklerininbütünü
içindebarınankaosun(altın

kaos)bıçaksırtısonrasıolabi-

lir.Bugeçişanınıöngörmemiz

evrenselliğininbirideolojiola-

rakgörülmesindesessizkal-

soğuksavaşlabirliktebugün

BatıUygarlığıgerçekleriüzerine
kurulmuşolanpartiler,lobiler,
dernekler,çeşitliformattave

renktesiviltoplumörgütlerigibidenetleyiciküreselsimülas-

Buortayaçıkışlarıngerçek

sizdavranışlarbugünmevcut
vetoplumahâkimolmasıiçin

iktidarlartarafındangeliştirilmişolanküreselsimülasyon

mekanizmalarının“arızalıveya

sapkın”dedikleriürünleridir,

moderniteninaydınlanmave

ilerlemeparadigmalarıbunları

öngöremez,bunlaranalitikçi

yöntemveindirgemecidüşünce

metaforlarınınkaplamaalanları

arzulayanlarınyapmasıgereken
iseaydınlanmanınyapısalcıda-

lardır”.

yanında,küreselmekaniz-

tartıştığımızbumekanizmaların

geçenBüyükOrtadoğuProjesi

Ortadoğuülkeleri)kendiger-

çekleriüzerindengüçlenmesini

Döktüklerimasumkanlar

malarıileheralandaharekete

saldırganlığınınbaşınıalıpgit-

tiğibugünlerdebiliminrolünü

sorgulamakyerineküreselleş-

altındakiOrtadoğuülkelerinde

mülasyonmekanizmalarının

masıyukarıdakısacasöy-

mi,dönüşümüveevrimiortaya

örnekdeğilmi?

kontrolaltındatutmakiçindir.

didialtındaolanülkelerde

cakolandüzenbelirleyeceğin-

altınkaosuiçindehalabarındı-

ideolojisindenözgürleşmeyi

kolektifbirhareketlerdebulun-

birideTürkiye’dir.Örneğin

maksızınsistemiçin“aykırı”

ürünlerverebilecekdüzensiz

duyarlıinsandavranışlarıdina-

miklerinesahipçıkmak,onların

yaşamasınıveçoğalmasınısağlamaktır.Yerinekurulanın(devrimin)yapısınıaltınkaosson-

rasıkendiliğindenortayaçıkadenöncesindebirbeklentiiçin
manın,ortayaçıkışiçintoplu-

mabiçimlervermenindehiçbir
gereğiyoktur.Bilinmelidirki

birdinamikvebirarayageliş

denlealtınkaossürecindeher

lerdeyeniarayışlariçindeol-

mak“amacınıaşansaçmalık-

dınlartarafındanbiçimlendiri-

şıçıkarak,hiçbirayırımyap-

barınır.Vekaoseşiğinekendi-

hangibirisiileolabilir.One-

kaoskuramıilesosyalsistem-

meninyakın-mitolojikkah-

toplumunyenidenkurucusuol-

liğindenulaşmabunlardanher

tepkiilkesinegöretoplumları

yönlendirmekmümkündürde

oülkeninaydınlarışekillendir-

yatmalarına(ideolojilerine)kar-

dışındadırlar.Altınkaossüreci

budinamiklerinbütünüiçinde

ülkelerinedayatılmasınıgör-

rimizde,özellikleBüyükOrta-

müştür.Dahaöncekidenemele-

herDoğuülkesinin(özellikle

mesinisağlar.

küreselBatıuygarlığıiktidarı

Postfizikçinin görevi

Bugeçişinortayaçıkmasını

toplumungereğindeevrimleş-

menin,yenidünyadüzeni,

yonmekanizmalarınadönüşdoğuProjesindekiişlevlerini

şimevedönüşümenedenolur,

vebunusonsuzakadarsürdür-

mezliktengelirler.Örneğinetki

sonucuolduğunudabelirleme-

munyaşamasıiçingereklideği-

merkezlievrenteorisininbir

metaforuolandüzenlibüyüme

Said’inbirparadigmaolarak

çıkışlartoplumuyaşatır,toplu-

mizmümkündeğildir.

paradigmalarınınenson

içinenmükemmelyapıolarak

vebugeçişinbütüniçindehan-

gidüzensizdavranışınürünleri

avazbağırıpönünükeserler;

Kolonyalistaydınlanmave

DDİDDkuramınagöre,ancak

buözelliğesahipolanortaya

olanideolojilerinyaşatılması

taraftandaideolojiyiyaşattığını

alametiharikasıolanEinstein

Modernite ideolojisi

sistemlerdekaossüreciduyarlı

uygarlığınınmoderniteideolo-

içinegirerlerken,Batıuygarlığı

dır.ÇünküDDİDDkuramında

re;insaniveekolojiksistemler

karmaşıksistemlerdirvebu

diğerinceayarcılarıdabilim

diğertaraftanmodernite

maktadırlar.

daDDİDDkuramındaanlamsız-

içingeliştirdiğiküresel

munageldiğinisöylerlerken,bu

ideolojiyiaşacakyeniarayışlar

şeklindekiMarksistayrımcılığı

kurar,kurucularancakyıkar”

parçasıdır.Batıuygarlığının

hegemonyasınıgüçlendirmek

ların“saçmalıklar”diyeavaz

namiği(DDİDD)”kuramınagö-

Duyarlı düzensizlik

lerolarakkabuletmiş,diğer

İdeolojininilişkiliolduğuyık-

ideolojisininendinamikbir

derniteninBatıuygarlığınında-

yatmasıolanbirideolojiduru-

“köhnemişolanıyıkanyeniyide

kaynaklarıolanduyarlıdüzen-

mayakapalıkarmaşıksistem-

gürlüğevarılamayacağınıöngö-

üzerinekurduğumuz“Düzensiz

DuyarlıİnsaniDavranışlarDi-

yönlendirmelerdebulunurlar.”

sistemlerini(toplumları)dağıl-

ceğinidüşünenBatıeksenli

mavekurmaeylemlerindeki

jininhâkimiyetiiçinbudina-

Aydınlanmaideolojideinsani

arayan,toplumunyap-bozların-

anarşi”yolundangidilereköz-

Ayrıcabusonuçlardan“yeşil

Karmaşıklıkparadigması

Altın kaos süreci

miklerezamansalevrimiçinde

meyerineyüzyüzeileötekisi

aydınları,özgürleşmeyetekno-

lebilme)özelliğiolduğukabul

simdendergilerdesü-

Değişimitoplumbiçimlendir-

olamayacağıanlaşılmaktadır.

Özgürleşme ve devrim

edilmiştir.

teoriileideolojininbireleştiri-

dınlanmaveilerlemeninideolo-

rebiliyoruz.

ugünlerdeideolojiüze-

digmasıüzerinekurduğumuz

maledilemez.DDİDDkuramı

biçimlendirilebilme(doğrusal-

laştırılabilmevenormalleştiri-

Buyazıdakarmaşıklıkpara-

Bilimdemodernite

arasındasalınımyapmasında

sinekarşın,ideolojidebuorta-

birtuzumuzolsunistedik.

pregoklukyapmaktadırlar.

kaosakatkılarıolamaz.

gibigözüküpgerçektesisteme

ilevardığımızbusonuçtanay-

rınbütünüolarakkabuledilme-

Butartışmalardabizimde

meyenedenolacakolanaltın

durumagetirilirlerveözgürleş-

tik,hukuki,bilimsel,felsefi,diAyrıcaideolojiortayaçıkışla-

rüpgidiyor.

Oranorantıyoktur.Biridiğeri-

manınönündedüşünüyormuş

negöreyoksayılamazveyaih-

nî,moral,estetikdüşünceler

rinetartışmalarherke-

nışınönemiaynıdır.Bunlarara-

Sistemtarafındandüzenlibir

namiklerideolojiyiyaratantoplumsalsüreceyönverenpoli-

B
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Düzensiz duyarlı insan davranışları dinamiğini
anlamada yeni bir paradigma arayışı -VIII

aksineyeniyapıyıhâkimsınıf

(iktidar)adınadüzenlidinamik-

GEDİZ AKDENİZ*

BİLİM

magibibirbeklentiiçinegiren

mektedir.Teorimizegörebuaylenideolojilerartıkküreselsi-

güvenliğiiçindir.Bunlardeğişiçıkartabilecekkaoseşiğini

Duyarlıdüzensizdinamikleriile

böylesinezilçalınarakkutlan-

lemekistediklerimizesomutbir
Batıuygarlığınınküreselteh-

yapılacakolan,modernite

randünyadakienderülkelerden

sağlayacakheralandayeni

farklıideolojitaraftarlarıolsa-

başlatacakolanlardapost-

veYalçınKüçükdüzensizdina-

kadarfizikbilenamafizikçigibi

lardaAttilâİlhan,MuratBelge

arayışlaragirmektir.Bunu
fizikçilerdir.Bunlarfizikçi

miklerinayarcılarıolarakteori-

düşünmeyenlerdir.YaniEins-

YanibunlarDDİDDteorisiiçin

*İstanbul Üniversitesi Fizik Bolümü
ve London School of Economics
and Political Science Center for
Philosophy of Natural and Social
Sciences www.gedizakdeniz.com

mizaltındafarklıgörülmezler.

(düzenliörgütlenme)oansis-

moderniteküreselsimülasyon

dinamikolmaözelliğiniyitirir.

çeküstüFukuyamacıklardır.Za-

temiçindedüzensizduyarlıbir

ramanıEinstein’ınyılınıtehdit

mekanizmalarınınürettiğiger-

tein’adilçıkartabilenlerdir.
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PSİKOLOJİ-PSİKANALİZ VE TARİH
Tarihi bir bilim olarak ne derece kabul edilebilir?

CİHAN ATEŞ

Psikoloji ve
psikanaliz bakımından
tarihte determinizmi
ortadan kaldıran temel
iddia, tarihte kişinin
rolü üstüne
oturtulmuştur. Buna
göre şöyle söylenmektedir: Tarihi yapanlar
insanlardır. İnsanlar
psikolojik yaratıklardır
ve onların psikolojileri
olayları belirler.
Buradan yola çıkılarak
“psikohistoir”
(psikolojik tarih)
yazımına
kalkışılmıştır.

P

sikoloji-psikanaliziletariharasındakiilişkiyiele
almadanönce,birçok
yanlışanlamayayolaçtığıiçintarihüzerinekısabiraçıklamayapmayıyararlıgörüyorum.Şusoruyusorarakkonuyagirişyapalım:
Acabatarih;biyoloji,fizikgibibir
bilimseldisiplinmidir?Birbaşka
ifadeyleacabatarihbirbilimmidir?
Busorununyanıtınıverebilmek
içintarihinnasıltanımlandığına
bakmakgerekir.Klasiktarihçiler,
tarihigeçmiştekiolaylarınkaydedilmesi,açıklanmasıveyorumlanmasıolarakdeğerlendirirler.
Özellikletarihdeninceilkokuldanitibarençocuklaraöğretilen
kronolojiktarihaklagelir.MalazgirtSavaşıfilantarihteyapıldı,
Atatürk,falantarihteöldügibi
olaylarıntarihsırasıyla(kronolojik)kaydedilmesitariholarak
değerlendirilir.Buhaliyletarih,
olaylarınveşeylerinnedenvenasılolduğusorularınayanıtvermez.
Öteyandangeçmiştekiolaylar
açıklanmayagirişildiğindeçok
çetrefildurumlarortayaçıkar.
Bugündengeçmişedoğrubakıldığından,herbakanınkendibakış
açısı,metodolojisişeylerinve

olaylarınelealınışınısakatlar.Heleheleişolaylarınyorumlanmasınagelincedurumdahadaiçinden
çıkılmazhalegelir.
Öyleysetarihbirbilimdeğilmidir?Özellikleinsanınbaşından
geçenlerdeneyselalanauygulanamayacağınagöre,tarihnederecebirbilimolarakkabuledilebilir?Bunaolumsuzyanıtverip,
tarihbirbilimdeğilolsaolsabir
“bilgikoludur”diyenlerinsayısı
hiçdeazdeğildir.

Öznellik ve tarih yazımı

Oysainsanınvedoğanınbaşındangeçenlergerçektir.Gerek
doğadagerektoplumdahernesnenin,herolayınbirgeçmişi(tarihi)vardır.Uydurmabirolayıele
almıyorsakeğer,herşey,herolay
neden-sonuçzincirininbirhalkasıdır.Dolayısıylayazımındakiöznellik,tarihinbilimselbirdisiplin
olmasıgerçeğiniortadankaldırmaz.Üstelikbu“öznellik”daha
düşükdüzeydedeolsadeneysel

doğabilimlerindedevardır.
Biyoloji,kelebeğielealabilmek
içinonunşuankiorganlarını,
anatomisinielealmaklayetinemez.Enindesonundakelebeğibir
küçüktırtılındönüşümüsürecinde,sonundadakelebeğicanlılar

âlemindekiyerindevegeçmişinde
bulmakzorundadır.Budaeninde
sonundabirsüreçlerzincirinin
açıklamasınadönüşür.Aksitakdirdeinsanınanlamavedeğiştirmesürecinekatkıyapmayanyalıtılmış,durdurulmuşvedonmuş
açıklamalarveuygulamalaryığını
olmaktankurtulamaz.
Demekkigerekdoğanıngerek
toplumunmalzemesideğişerek,
başkalaşaraksüreçlerzinciriolarakilerlemektedir.Dolayısıylahemenherşeybirtarihkonusuna,
malzemesinedönüşür.Buhaliyle
tarihbirsüreçlerbilimidir.
Herolayın,hernesneninsüreci
başkasüreçlerdenbağımsızve
tekbaşınagerçekleşmez.Hersüreç,birbaşkasüreçtarafından
belirlenir,etkilenir.Eğerbiran
içingeçmişegidipcanlılarınyada
toplumunsüreçlerinemüdahale
edebilseydik,bugünherşeybambaşkaolurdu.Demekkisüreçlerinçokluğuna,görünüştekifarklılığınavebağımsızlığınarağmen

ortadabirmonizm(teklik)bulunmaktadır.Üstelikeğerbulabilirsekbumonistakışöncedendetermineedilmiştir.
İştetümbunedenlerletarih,
insanınbaşındangeçenlerlesınırlandırılmış,bağımsızbiralanası-

kıştırılmışbasitbiraçıklamalar
yığınıdeğil,bilimlerinbilimiolmakgibibirvasfasahiptir.Onun
içintarihselmaddeciliğinkurucuları(Almanideolojisi)“Bizbirtek
bilimtanırız,odatarihbilimidir”
demişlerdir.
Biyoloji,fizik,kimyagibibilimseldisiplinlerinbağımsızlığıve
özerkliğigörecelidir.Bunlarinsanoğlununkendinivedoğayıanlamaçabasınıkolaylaştırmakiçin
yaptığısınıflandırmalardanbaşka
birşeydeğildir.Geçmiştebilginin
dahasınırlıolduğuzamanlarda
herbirifelsefeninalanıiçindekalırdı.İnsanoğluhenüztamanlamıylaüstesindengelemediğiher
konudafikiryürütmekdurumundaolduğundan,bubilimseldisiplinleröncefelsefeydi(doğafelsefesi).Tarihbiliminindeöylebir
aşamasıvardır(tarihfelsefesi).

Tarihin determinizmi

Gerektarihbiliminingerekse
diğerbilimseldisiplinlerinfelsefe

düzeyiniaşmayanbuilkaşamasındabilgibiriktirilmekte,tanımlamaağırbasmaktadır.Bumetafizikaşama,şeylerinveolayların
zamaniçindedurdurulmuş,mekâniçindeyalıtılmışaçıklamalarınıiçerir.Bubirzorunluluktur.Bil-
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giyeterincebirikmedenyenibir
kaliteyeatlayamaz.

Birikimyenibirkaliteyeatladığındatasnifsürecinegirilir.
(Klasifikasyon)Buaşamanınkarakteristiközelliği,şeylerinve
olaylarınyalıtılmış,durdurulmuş
açıklamalarınınötesinegeçip,onlarısüreçhalindeilerlerkenelealmaktır.Buaşamadaşeylerinve
olaylarınakışınıdetermineeden
kanunlaraulaşılır.
İnsanınbaşındangeçenlerhangikanunlaratabidir?İnsanınbaşındangeçenleranlamında,tarihtebirkanunvarmıdır?
Birikimbilimiolarakklasiktarih,olaylarıtesadüfisayar.Klasik
tarihçoğukeztarihtegeçmişbir
olayı(yadaolayları)kahramanlıklar,ihanetler,beceriksizlikler,şans
yadatalihsizliklergibibelirsiz,
köksüzvesübjektifkavramlar
çerçevesindeaçıklar.Tarihtebir
determinizmbulunması,helehele
belirlikanunlarçerçevesindeve
birbütünlükiçindeakmasısaçma
biriddiadır.
Tarihselmaddecilikbukonuda
sonnoktayıkoymuşvetarihinde-
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güçlerinbufarklıetkilerinerağmenenindesonundatarihin

başaktörüinsandır.Tekniğibile
sontahlildeinsanrealizeeder.
Üreticigüçlerbahsibaşkabir
yazınınkonusunuoluşturacakkadargenişbirçalışmaalanıdır.Fakatburadaüstündedurmayaçalışacağımşey;tarihselmaddeciliğin
ortayaçıkışındanberi,karşıtezlerinhepbugerçeğitersyüzetmeyeçalışmalarıdır.Hattasosyoloji
denilenucubeyaratıkbilebuçabanınürünüdür.Butemelgerçeği
(kanunu)gizlemek,sulandırmak
bakımındanyapılangirişimler,sırf
sosyolojiucubesindenibaret
değildir.Psikolojiden,doğabilimlerinekadarhemenhertürlübilimseldisiplinçarpıtılarakbuseferberliğedavetedilmişlerdir.
Tarihselmaddeciliğekarşıher
allahıngünüzaferüstünezafer(!)
kazananbuaçıklamalarıburada
elealmaksayfalardolusuyer
tutacağındanayrıntısınagirmeyip,
yazınınbaşlığındakipsikoloji-psikanalizvetarihilişkisinideğerlendirmeyegeçebiliriz.
Psikolojivepsikanalizbakımın-

maniçindedeğişip,başkalaşarak
gelentoplumsalyaşamdankaynak

aldığını,ön-belirlendiğinisöylemekgerekir.Genelolarakpsikolojiveözelolarakpsikanalizbireyi
zamaniçindeduralattığı,mekân
içindeyalıttığıiçinmetafizikaşamadadır.Psikolojivepsikanaliz
butemelzaafınedeniyletarihsel
maddeciliğinepistomolojikçerçevesiiçinetamolarakgirmez.Genelolarakpsikolojiveözelolarak
dapsikanaliztarihsizveköksüz
bir“birey”inpeşindedir.
Psikolojininveözelolarakda
psikanalizinbuzaafıgiderilebilir
mi?Acabatarihselmaddeciliğin
insanı,olaylarıaçıklamaçabasındapsikanalizinbirkatkısından
sözedilebilirmi?
Önceşunubelirtelim;Tarihsel
maddeciliküreticigüçleryasasını
gözebatırırken,insanıedilgenbir
yaratıkolarak,selekapılmışsürüklenmekteolanbiryaprakmisalielealmaz.Tarihselmaddecilik,“kaderciliği”kapıönünekoyarken,aslolanşeyindünyayı
açıklamaklayetinmeyiponu
değiştirmekolduğunubelirtir.

değildeböyleolduğunuaçıklayabilecekherçabanın,eksikliklerine

vehattayanlışlarınarağmendünyayıdeğiştirmekadınahemgerekliliğihemdeyararıvardır.Bu
açıdanbakınca,yazımızınözelkonusunuoluşturanpsikanalizinenineboyunaeleştirilmesivevarsa
yararlarınıngösterilmesigerekir.
Psikanalizintemeltezi,insanın
zihinselsüreçlerininçelişkiliolduğudur.Yaniinsanınbilinçle
yaptığınıdüşündüğüherdavranışınarkasında,kendisininfarkında
olmadığıbilinçdışısüreçlerolduğunuilerisürer.Butez,tarihselmaddeciliğinbilgikuramının
birparçasınıoluşturandiyalektik
kavrayışın,“şeylerçelişkilerin
birliğidir-sentezidir”şeklindeki
temelteziyleuyumiçindedir.Psikanaliz,buçelişkilivaroluşunbir
enerjiye(libido)yolaçtığını,bu
enerjinintoplumsalengellemeler
nedeniylebiryüceltimeuğradığını,enerjinindışdünyadakinesnelerevetoplumabağlanmasının,
toplumunoankiengelbiçimine
(kavrayışına)görekabuledilebilirdavranışlaryarattığınıilerisü-
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tayaçıkar.Birkereinsanın
“değişmeyendoğası”,“değiş-

meyenbilinçdışı”kavramları,
sabitolanhiçbirşeyikabuletmeyentarihselmaddeciliğintemel
kavrayışıylaçelişir.HomoSapiensinilkortayaçıkışındanberi
değişmedenkalanbirbilinçdışı
kavramıtoplumunveinsanın
süreklideğiştiğigerçeğineters
düşer.Bukavrayışagöretarihöncesiinsanda,şimdikiinsanda
aynıdır.
Budurumdabilinç-bilinçdışı
diyalektiğinireddetmekmi
gerekir?Kesinliklehayır.Önceşu
gerçeğiortayakoymakgerekir:İnsanınbilincide,bilinçdışıdatoplumsalbirolgudur.İnsandoğanın
safçocuğuykenkendiliğindenve
doğalolarakvarolanzihnide
diğerherşeygibigelişimsüreci
içindedoğadankoparılıpalınmıştır.Tıpkı,birdoğaparçasının
üzeineyolyapılmasısuretiyle
doğadankoparılıpalınmasında
(toplumsallaştırılmasında)olduğu
gibi,doğanındolaysızbirdevamı
niteliğindekiinsanzihnindedeaynısüreçyaşanmıştır.Doğadan

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.
terminizminiçokaçıkbirbiçimde
ortayaçıkarmıştır.Bunagöreinsanınbaşındangeçenlerbirkör
dövüşü,tesadüfengerçekleşmiş
olaylaryığınıdeğildir.Tarih,belirli
kanunlarçerçevesindeilerleyen
süreçlerbütünlüğüdür.
Tarihinilerleyişindeinsanınbaşındangeçenleridetermineeden
temelkanunnedir?Tekkelimeyle
söylemekgerekirse;üreticigüçlerdir.Üreticigüçdeyinceonu
dörtayrıbaşlıktatoplamakmümkündür:1-İnsan2-Teknik3-Tarih4-Coğrafya.Tarihinmotoru
(kanunu)buüreticigüçlerdir.Bunagöreinsanoğlu“belirligeçmişindenkalmagelenek-göreneklerle,içindeyaşadığıbelirlicoğrafya
veiklimşartlarınagöre,belirlibir
tekniğevemetodadayanarak
yaptığıyaşamagüreşinde,gene
belirliseviyeyeulaşmışkolektif
aksiyonla”(TarihTezi)ilerler.
Tarihselsürecinakışındaüretici
güçlerdenbazenbiri,bazendiğeri
aktifroloynar.Örneğintekniğin
çokyavaşgeliştiğimodernçağ
öncesi(tarihöncesindeveantik
tarihte)insanüreticigücüdiğerlerindendahaetkinbirroloynamıştı.Modernçağdaisetekniküretici
gücüdahabaşatbirroloynadıve
burolünüsürdürüyor.Üretici

dantarihtedeterminizmi
ortadankaldırantemeliddiatarihtekişininrolüüstüneoturtulmuştur.Buna
göreşöylesöylenmektedir:
tarihiyapanlarinsanlardır.
İnsanlarpsikolojikyaratıklardırveonlarınpsikolojileriolaylarıbelirler.Olayların
öyleyadaböylegelişmesi
zamanzamanbirkralın
psikolojisiolabileceğigibi,
bazendebiruluspsikolojisiyadakolektifpsikolojininsonucudur.Buradanyolaçıkılarak“psikohistoir”
(psikolojiktarih)yazımına
Psikanaliz, tarihsiz/köksüz “birey”in peşindedir.
kalkışılmıştır.
ÖncelikleşunubelirteSoruşudur:İnsandüşünen,yalim;psikolojibilimiinsanların
ratan,etkileyenbiryaratıkolarak
davranışlarını,davranışlarınınarkasındakitemelsaiklerivesebep- dünyayınasıldeğiştirebilir?Bu
sorununyanıtı,“Tarihinakışdiyaleriinceler.Psikolojibuçabayı
lektiğiyönünde,determinizmin
yürütürkentektekinsanlardan
yolaçıkarveinsanıtoplumsaliliş- kanununauyarakilerlersedeğiştirebilir”şeklindeverilmiştir.Ohalkilerindenbirmiktarsoyutlayarak
de“İnsanneyaparsayapsın,tarih
ilerler.Buçabanınbirçokolumlu

sonuçyarattığını,tarihselsüreci
açıklamayabüyükkatkılaryaptığınıgörmezliktengelemeyiz.Fakat
toplumsalakış,tektekinsanpsikolojilerininbirtoplamıdeğildir.
Hattadurumuntamtersiolduğunu,herbirinsanpsikolojisininza-

vetoplumyinedebildiğiniokur”
diyenler,tarihselmaddeciliğiya
hiçanlamamışlardıryadaçarpıtmayaçalışıyorlardır.Budurumda
insanınnemenembirşeyolduğunu,zihinselsüreçlerininnasılişlediğini,psikolojisininnedenöyle

rer.Psikanalizegöreherbireyindoyumpeşindekoşan,
hazilkesiyleçalışandeğişmezbirdoğasıvardır(id).
Buarzu,bilinçdışınınkaynağınıoluştururvetoplumsalengellemelernedeniyle
gerçekleştirilemez.Dolayısıylaonunyerinebirbaşka
şeyinikameedilmesigerekir.Temelyüceltmemekanizmasıbudur.
Psikanalizmekanizmanın
benlik(ego)tarafındandüzenlendiğini,toplumsalsüreçleriniçselleştirilmesiyle
de(süperego)zihinselsüreçlerinüçlübirsacayağı
üzerineoturduğunuiddia
eder.Butezlerteorininkurucusu
Freud’aaittirvetopoğrafikkişilik
kuramıadınıalır.Freud’unbutezi
tamamlayanepeycebirkuramı
olmaklabirlikteyerimizindarlığı
nedeniylebunlarınayrıntısınagirmeyeimkânyok.Fakatbuhaliyle
bilekuramıntarihselmaddecilik

adınaneifadeettiğinekısaca
dokunmaktayararvar.
Bilinç-bilinçdışıtezihemen
hemenherkestarafındankabul
görmüşbirtezdir.Amabununayrıntılandırılmasında,hiçdedoğru
olmayanbirtakımvarsayımlaror-

alınıp,toplumsallaştırılaninsan
anlağı,sürekligelişerekve
değişerekbugünleregelmiştir.
Dolayısıylainsanınhalihazırdaki
bilincide,bilinçdışıdadoğalolmaktanötetoplumsalbirvarlıktır.
Herçağıninsanıiçinnasılkibilinciaynışeyolarakkalmamışsa,
bastırılanda(bilinçdışıda)birve
aynışeyolarakkalmamıştır.İnsanınçelişkilivaroluşubuaçıklamaylakafasıüzerindedururken
ayaklarıüstüneoturtulmuşolur.
Freud’untarihsiz,köksüz,yalıtılmışvesabitlenmişolanzihinsel
süreçkavrayışıböyleortaya
konulduğundaönümüzdehareket
edebileceğimizgenişbiralanaçılmışolur.
Bugenişalandazihinselsüreçlerinoluşumundan,zihinselsüreçlerietkileyentoplumsalsüreçlerin
nasıliçselleştirildiğine,insanın
bireyolaraktoplumsalsüreçlere
nasılbağlandığına,birey-toplum
diyalektiğinekadarçokgenişbir
alandaçalışmaimkanıdoğmuş
olur.Birdergiyazısındabualanlarlailgilidahafazlabilgialmayı
vebaşkatartışmalaraçmayıbeklememekgerekir.Bunlarıdabir
başkayazıdaelealmayıvebu
alandayenitartışmalaraçmayı
umuyorum.
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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.
Röportaj: ERKAN GÖKBER

gençlerdekendimücadeleçiz-

- Öncelikle, yayın mücadelesin-

gisiniatmalıvetaleplerini

de başarılar dileriz. Yeni bir öğ-

açığaçıkarmalıdır.

renci yayını çıkartma ihtiyacını

Mücadelehattınınözgünbir

neden hissetiniz?

şekildeaçığaçıkacağı,hatta

ToplumsalÖzgürlükçüGenç-

sıyrılıpgeleceğiortada.Kurtu-

likolarakgençlikalanındabir

luşutümbuobjekifdurumun

iddiamızvar.Gazetemizi,mü-

içindençekipçıkarmamızgere-

cadeleyiderinleştirme,yayma

kiyor.

anlamındabiraraçolarakta-

nımlıyoruz.Üniversitedekiyapı-

saldönüşümleri,gençliğinso-

- Bunları göz önünde bulundur-

runlarını,eğitimdekisorunları

dilegetirmekveçözümekavuş-

özgürlük ve kurtuluş mücadele-

duğumuzda, gençlik toplumsal
sinin neresinde duruyor?

turmakiçinyolaçıkıyoruz.Bi-

Gençliktebunlarısöylemek

zimhattımız,alternatifiarama

içinerkentabii.İşçisınıfınınta-

veonugençliğemalolmuşbir

rihselmisyonuyerinikoruyor.

şekildeyaratmaisteğinden

Ancakfilizlenmeninolduğunu

doğmuştur.Buarayışdevrimci,

dasöyledik.Ayrıcaülkemizdeki

yeniyeaçıkbirtemeldeolacak

veOrtadoğu’dakisavaş,kapita-

vekendinidiğermücadele

lizminsaldırılarıisteristemez

alanlarıylabuluşturacak.Tüm

bunlarınbirihtiyaçolduğunu

düşünüyoruzvegazeteyleadı-

mımızıatıyoruz.

- Üniversiteler, liseler, genel olarak eğitim ve öğrenci kimliği
nasıl bir dönüşüm geçiriyor?
Budönüşümlerdenşöyle

“Emekçilere ve halka sır tını dönen bilim anlayışının ters yüz edilmesi temel gündemimizdir.”

lanılması,üniversitebünyesin-

deaçılanparalıkurslarbudö-

nüşümlerinsadecebirkısmını

oluşturuyor.Girişimciüniversitemodelininsonunakadaruy-

gulanmayaçalışıldığınıgörüyo-

bahsedebiliriz.Sermaye,

ruz.

krizindençıkışiçinneoliberal

içerikdedönüşümeuğruyor,

70’lerdebaşlayanuzundalga

politikalarçerçevesindeher

Bunlarınyanında,bilimsel

tekdüze,sermayeninihtiyaçları

alanasınırsızcagirişyapmak

doğrultusundaverilenbireği-

deceülkemizlesınırlıkalmaksı-

Üniversitesi’nde,Toyotamotor-

alanıntasfiyesiolarakyaşanı-

bununçarpıcıörneğidir.Yine,

istiyor.Busüreç,şuanda,sazın,dünyaçapındakamusal

danbüyükönemesahipFransız

İhtilali’ninFransızlarTürkleri

anlatmıyordiyeanlatılmaması.

Bütünbuyaşananlarla,reka-

betçi,kariyerist,arkadaşının

tik,çevresineduyarsızgençliği

iyicedejenereederektoplumun

içinesalıveriyor.

larınınderslerdeöğretilmesi

- Eğitimdeki bahsettiğiniz yapısal dönüşüm cenderesinden na-

yor.Eğitiminparalılaştırılması,

sosyolojibölümününartıkpek

hizmetlerigibiuygulamalar

cakOrtadoğusosyolojisigibi

lizminsonucuortayaçıkandu-

bunlaraörnekolarakverilebilir.

derslerüzerindedurulması,

Eğitimin,piyasayaaçılması,

sermayeninyönelimlerinibiz

sıçrıyor.Devlet,eğitimhizmet-

zihniyeteörnekolabilir.Cinsi-

liselerehattailkokullarakadar

leriniveöğrencilerisermayeye
adetapazarlıyor.

Üniversitelerdekisermayeye

uyarlanmasürecidahadagöz-

lerönünde.Yemekhanelerin,

kantinişletmelerininözelşirketleredevri,teknokentlerde

bilgininşirketlerepazarlanması,bunlarıyaparkenöğrencile-

rinucuzemekgücüolarakkul-

öğrencileregöstermekisteyen
yetçi,yasakçı,şovenistbireği-

timsözkonusu.Dünyaaçısın-

nınan,toplumayönverenbir

lıklakuşatılanbizöğrencilere

budüzeydebirörnekçıkara-

arkadaşımızınintiharıgibi,se-

yokdeğil.Ayrıcagençliğinay-

Paralıeğitim,eğitimdeayrımcı-

çeneksizlikdayatılıyor.Buan-

timsistemigelişiyor.Kocaeli

birçekiciliğininkalmamasıan-

gısıelimizikolumuzubağlıyor.

da,bıçakkemikte,gelecekkay-

gençlikyaratılıyor.Sistemiyice

sıl çıkış yapılabilir?

sağlıkaynışekilde,belediye

gırtlağınakadargelmişdurum-

depresyonyadaÖzkanŞişman

konumlandığıyerdenveapoli-

Şüpheyokkibunlarkapita-

mücadelesineçekiyor.Bubir

adımdır.

kuyusunukazan,geleceğika-

rartılarakzehirlenenbirtür

gençliğitoplumsalözgürlük

lamdaÖzkanŞişman’ınkatili

debellidir,sermayeveYÖKdü-

zenidir.Mühendislikyasasıyla,

fenedebiyatfakültelerinde,eği-

timbilimlerindeişsizliğeitil-

meylekarşıkarşıyayız.Buralar-

dabirikengerilimkendinigös-

terecektir.Yine,yoksulluğun

derinleştiğivaroşlarda,uyuştu-

Eskidenaydınmisyonuylata-

gençliksözkonusuydu.Şimdi

masakdabellibirmevzimizde

dınkarakterindekifarklılaşmayı

datespitetmekgerekir.Genç-

lik,sermayetarafındankuşatıl-

mışveiplerinisermayeyekap-

tırmışdurumda.Dolayısıylaön-

celiklegençliğinkendiözgürlük

mücadelesivar.Özgürlüğünü

ellerinealmışdurumdadeğil.

Kapitalizm,üniversitesinde,li-

sesinde,mahallesindegençliğin

rucubatağına,mafyaya,kap-

ensesindesolumaktadır.

değil.Özelleştirmelerekarşıdi-

deunutmamalıyız.

mikondansonraöbürüdina-

KA’dakiönemlidirenişbunun

sonucubütünbirgeleceğibelir-

şımdayok.Bunlarbirbiriyleiç

rumlar.Tepkileroluşmuyor

reniştohumlarıatılıyor.SE-

birörneği.

İşsizlikolgusu,gençliğin,

kaçaitilengençlerdekigerilimi
Diğeryanda,üçsaatliksınav

lenenliseliler,politikalanınor-

tasınadoğruçekiliyor.Buradaki

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.

Buradatabiikiöncebirdina-

mikgeliyorgibimekânikyakla-

içegeçmişdurumda.

Söylediklerimdiğeralanlariçin

degeçerli.Heralanınkendiöz-

gürlüğünüelinealmasürecin-

deyiz...KamuemekçileriniAnkara’dagördük.İşçisınıfında

kıpırdanma,silkinişvar.Dene-

melerle,direnişlerle,bozarak,

düzelterek,yerineyenisiniya-

parakbirdirenişhattıkurulu-
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nınaçılmasıgerekiyor.

Ancaktabiiki,tarihbizim

tarihimizdir.Sahipleniyoruz.

adımoluşuyor.Bunuderin-

Devrimcigençlikönderleri

vebunlarıyaymagöreviyle

İbo’su,Deniz’iyle.Gençliğin

leştirme,teorikarkaplanını

yüzyüzeyiz.

- Öğrenci hareketi içindeki
diğer politik iddialarla nasıl
ilişkileniyorsunuz?
Baştadabelirtmiştim,bir

gençlikkendiözgüntaleple-

riniaçığaçıkaracakadımlar

atmıştır.28Şubat’agiden

Liseliarkadaşlarlailişki-

dır.Mücadeleyiyükselmeye

DEV-GENÇbizimyolumuzu

kararlıykenbutarihsellikleri

selmirastanbesleniyoruz.

kendimizihazırlamalıyız.

leşahlanangençlikmücade-

- Gözlemleyebildiğimiz ka-

12Mart’tayaraalan,78’ler-

gibi,“Bensanasadecekapı-

bizimbeslendiğimizdamar-

devrimcikalkışmasıolan

aydınlatıyor.Bugün,otarih-

ten.Tıpkıbirfilmdedediği

yıgösterebilirim,oradangi-

öğrencikoordinasyonlarıda

sahiplenenyerdençıkışiçin

recekolansensin!”

mizomuzomuzamücadele

vermeçizgisindedir.Tabiiki

bubizimonlaradeneyimak-

tarmayacağımızveolanca

gücümüzledestekolmaya-

cağımızanlamınagelmiyor.

arayışsözkonusu...Buara-

lesiumudumuzuyükseltiyor.

darıyla daha çok üniversite

yenilenmeyiisteyenlerleas-

sekteyeuğratılanbirsüreci

Bunu diğer gençlik alanları-

temel zaaf larından biri ola-

na nasıl yaymayı düşünü-

rak görülen “mezun olana

versitedekimaşasıYÖK,sal-

yorsunuz?

kadar mücadele etmek ve

rada85’lerveanti-YÖKmü-

saldırısıvar,eğitimesaldırı-

yışıyapmakisteyenlerleve

Tabii,12Eylül’leciddi

garizeminimizvar.Ciddibir

degörüyoruz.Faşizminüni-

mızşuanşöyledeğil;biz

dırılarınıyoğunlaştırdığısı-

iddiamızolsada,yaklaşımı-

herşeyinmerkezindeyiz,her

şeyibizbelirlerizgibi...

Diğeröznelerleetkileşime

açığız.Bununkıstaslarıda

varelbette.Gerek6Ka-

sım’da,gerekseşovenizme

karşıeylemlerde,ittifakyak-

laşımlarımızlabunlarıgöste-

cadelesiüzerindengelişen

mücadeleyle,bukaranlık

dönemdebilegençlikkimse-

ninkendisineengelkoyama-

yacağınıyinegöstermiştir.

Derneklerleçatlatılanka-

bukla,faşizmekarşıdireniş

riyoruz.Öğrencihareketinin

ruhunubugünleretaşımıştır.

debulundurarakpolitik

nıngeliştiğiticarileşmesü-

parçalıdurumunugözönün-

odaklarıyaratmakiçinde

elimizdengeleniyapıyoruz.

Eylemselveilkselzeminde

Sermaye-statükoortaklığı-

recininbaşlangıçdönemin-

de,harçlarkarşıtımücadele

eksenindegelişençıkışınadı

geliştirdiğimizortaklıklarla

olanöğrencikoordinasyon-

larlabellibirdilortaklığını

rebiliyoruz.Budönemde

veyürüttüğümüztartışmayakalayarak,bazıesneme

paylarınıdaeldenbırakma-

dangençlikhareketiüzerin-

dekiölütoprağınıkaldırma

yolundailerlemeliyiz.İçimiz-

dekisekteranlayıştankur-

tulmalıvegafletuykusundan

uyanmalıyızgerekiyor.Bunu

yaparkendeğerlerihiçleştir-

larındadakendiizimizigö-

ağırlıklı bir çerçeve hâkim...

Sermayenintümgençliğe

sıvar.Liselerehattailkokula

- Şimdi öğrenci hareketinin

sonrasında hayatın gerçekleri karşısında teslim olmak”
konusunda ne düşünüyorsu-

kadarpolitikleşmeinmişdu-

nuz?

geçti,meslekliseliler,teknik

yazıkkivar.Buçokçarpıcı

rumda.Konuşmalarımızda

liseliler,düzliselilergenel

olaraktümliselileresayfala-

rımızıaçacağız.Buralardaki

dinamiğinaçığaçıkarılıpge-

liştirilmesiyleonlarındaöğ-

rencihareketinininşaasında

yeralmasınısağlayacağız.

Kenditalepleriniaçığaçıkar-

makiçinözneleşmeyeçağı-

racağız.İşteozamanliseli

arkadaşlarımızdahasağlam

birtemelde,bizimleilişkiyi

Toplumdaki yarılma, gelir dağılımındaki
dengesizlik öğrencileri de doğrudan etkiliyor. Öğrenci kimliğini oluşturan ortaklıklar
farklılaşıyor, öğrenciler yoğun şekilde
ailesinin sosyal sınıfına göre tanımlanıyor.

medenvetasfiyeciliğedüş-

Evetöylebirdurumne

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-

medenyapıcıtemeldehare-

lediğimgençliğidiğeralan-

ketetmekgibibirsorumlu-

larlabuluşturmasizinsor-

luğundaomuzlarımızdaol-

duğunuzbusoruylazorunlu-

duğununutmamakgerekir.

lukkazanıyor.

Gençliğindinamizminisi-

yasetimizdeuygulamadan

- Son olarak söylemek iste-

olmaz.NitekimToplumsal

diğiniz bir şey var mı?

Özgürlükorganlarıiçinde

Gençliğinkurtuluşukendi

koyduğumuzgençlikkotası

ellerindedir.Umudumuzuyi-

dabunaişaretetmektedir.

tirmedeninançlamücadele

Ancakbuyaklaşımlarlaso-

bayrağınıdahadayukarılara

nucaulaşabiliriz.

taşımalıyız.Ayrıcasizete-

şekkürediyorum.Toplumsal

Özgürlük’ünbizimyolumuzu

- Gençlik hareketi tarihini

aydınlatanışıkolduğunubil-

nasıl sahipleniyorsunuz?
Kendimizibirgeleneğin

meniziisteriz.

birçizginindevamıolarak

koymuyoruz.Yenidönemin

- Biz de sizin taleplerinizin

devrimcihareketinde

mek isteriz ve birinci sayınızı

çıkışınıyaratmalıyız.Türkiye
üçüncübirkuşağınçıkış

yapması,üçüncübirsayfa-

takipçisi olacağımızı belirtmerakla beklediğimizi ifade
Özgürlükçü Gençlik 0. sayısında YÖK’ü gündemine almıştı.
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kendileritanımlayacaktırza-

süreçteetkisinikaybetsede

bizleremirastır.Mahir’i,

GENÇLİK

ederiz.

Toplumsal Özgürlükçü Gençlik
gazetesi öğrenci sorunlarına
nasıl yaklaşım bir getirecek?
Eğitim alanı farklılıklar içeren bir alan
haline geliyor. Bir yanda farklı çıkar
odaklarının hedef tahtası haline gelmiş
durumda. Diğer yanda ezilen kesimden
öğrencileri de kimse düşünmüyor.
Okulların kapısı emekçi çocuklarının yüzüne kapatılıyor. Toplumdaki yarılma,
gelir dağılımlarında uçurumlaşan dengesizlik öğrencileri de doğrudan etkileniyor. Öğrenci kimliğini oluşturan asgari
ortaklıklar farklılaşıyor, öğrenciler daha
yoğun şekilde ailesinin sosyal sınıfına
göre tanımlanıyor.
Orta sınıfın çocukları başka türlü etkileniyor. Teknik liselerden gelenler teknik
eğitim fakültelerine hapsediliyor, meslek
liselerinin önü kapatılıyor. Dersaneye gidemeyen öğrenciler büyük üniversitelere gidemiyor, dolayısıyla taşra üniversiteleri yoksul öğrencilerle dolarken, diğer
üniversitelerde ise orta sınıf ve burjuva
sınıfın çocukları okuyabiliyor. Yani bütünsel bir öğrenci kimliği yok.
Burada bizim yönelimimiz, tüm bu kesimlerin farklılığını görmeke başlıyor.
Her kesimin özgün sorununa yer vereceğiz. Tabii temel sorunların da işlenmesi bütünsel bir öğrenci hareketi için
gerekli olan bir şey... Bunun örneğini de
vermek niyetindeyiz.
Kapitalizm herkesi mahkûm eden,
herkesi ezen bir düzen. İşte biz de eğitim ve öğrencilerin gündemini, nabzını
tutacak bir gazete hedefliyoruz. Tüm
bunlarla birlikte gazetemize şekil verecek temel kıstaslar da var. Teorik arka
planımız, politik duruşumuz çerçevesinde olacak bu dediklerim... Bu kıstaslarsa, halk için eğitim, parasız eğitimle fırsat eşitliğinin sağlanması, anadilde eğitim meselesinin kesin şekilde çözülmesi, cinsiyet ayrımcılığına son verilmesi,
ekolojik bir bilimsel anlayış geliştirilmesi gibi... Bu temel noktalar gazetemize
derinlik kazandıracak.
Üniversitelerin toplumdan koparılmasına yönelik emekçilere ve halk kesimlerine sırtını dönen bilim anlayışının ters
yüz edilmesi temel gündemimizdir. Ayrıca sanatta dogmatik kalıpları yıkmak
için sayfalarımızda çaba sarf edeceğiz.
Kültür ve sanat değerlerimiz ancak özgür bir sanat anlayışının geliştirilmesi,
devletçi TRT kalıplarının terk edilmesiyle
mümkün...
Bireysel özgünlüklerin tek tipleştirilmesine karşı özgürlükçü bir temelin geliştirilmesi gibi yaklaşımlarımız gazetemize biçim verecek. Yaşamın her alanına nüfuz eden aynı zamanda yaşamdan
beslenen bir anlayışla çıkarmayı
hedefliyoruz. Tüm bunlar ışığında alternatifi yaratma arayışımız sayfalarımıza
yansıyacaktır.
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BİZE HAYAT VEREN BİR CANDIR MUNZUR
BİZ DE MUNZUR’A BİR HAYAT BORÇLUYUZ
Dersim’in toprağı ve suyu yağma edilmek isteniyor

Dersim’de kapitalizmin çıkarı için yapılan barajlar projesinin bir başka amacı ise bölge halkının muhalif ve asi oluşuyla alakalıdır. Çünkü Dersim her zaman başkaldırının, mücadelenin ve isyanın kenti olmuştur. Bu bakımdan, kapitalizmin, ekolojik talan ve ekonomik çıkar ekseninde geliştirdiği saldırı bunun yanı sıra siyasi bir anlam da taşımaktadır.

T

CEM ÇEKİL

ümdünyanınekolojikdengesini
altüstedenvebütündoğalgüzellikleriyokedenvahşikapitalizmkendikurallarınıbilehiçdüşünmedençiğniyor.Ülkemizdevedünyada
yediğimizürünlerden,soluduğumuz
havayakadarherşeyibirerbireryok
edensistem,herkoldaninsanlığave
doğayasaldırmayadevamediyor.
Genetiğideğiştirilmişorganizmalardan,oksijenaldığımızormana,ağaçlaravarıncayakadarherşeyidahafazla

kâretmekiçinyıkankapitalizm,neinsananededoğayaacıyor.Biryandan
tarımıvehayvancılığıtüketensistem
biryandandaburalardangeçiminisağlayançiftçilerievsiz,topraksız,geleceksizbırakıyor.Kapitalizmintarım
üzerindekipolitikaları;kırsaldayaşayaninsanlarıişçileştirme,büyükşehirlerezorlagöçettirme,ucuzişgücüyaratmavedoğalolmayantarımsalüretimiyapanABveABDpatentlifirmalarınparakazanmasısağlamak.Bütün
dünyadadevamedenvetabiatıolumsuzetkileyenbutarımpolitikalarınabir
yenisidahaeklendi:Yıllardırbinbir
türlüacı,inkâr,katliam,sömürüveantidemokratikuygulamalaraterkedilen
Dersim.

Derinleşen ekolojik talan
Aslındaiçindeyaşadığımızşusistem
varolduğugündenbuyanaheranlamdayozlaşmayı,yalnızlaşmayıvetüketmeyidayatıyor.BuyozlaşmavetüketmedediğimizsaldırılarsadeceDersim’
eözgübirşeydeğil,genelanlamıyla
ekonomikvesiyasibirsaldırıdır.Güncelolansorunlarüzerindekapitalizmin
teşhiriniyapmakveasılyüzünügöstermekgerekiyor.Güncelveyakıcıbirsorunolandoğanınyokoluşu,kimiçevrelercebasitalgılansadayadaüzerine
düşünmeningereksizliğindenbahsedilsedebizleraçısındandoğanınönemi
çokbüyük.Çünküheranlamdadoğaya
bağlıolancanlılardoğaolmadanyaşayamazlar.Birdüşünün,doğabuşekilde
talanedilmeyeveyokolmayadevam
edersedevrimyapacakbirdünyakalmayacakyadatersindenkapitalizm
açısındantalanedecek,yokedecekbir

birsaldırıdır.Barajlarekolojikdengeye
zararverecek,tabiatıvecanlılığıolumsuzetkileyecek.Bunlarınyinekendiülkemizdeörneklerivar;AtatürkBaraj
Gölü’ndesututulmadanöncevarolan
canlıtürlerindenvantuzlubalık-iğneli
balık-mayabalığı-bıyıklıbalıktürleri
yokolmuştur.KebanveSeyhanBaraj
göllerininetkisiyleiklimolumsuzyönde
değişmeyedevamediyor,barajlararasındanbulunanFıratNehriveFırat
Kanyonuartıkyok,bitkiörtüsündeniç-

Dersim, hırçın akan Munzur suyundan, başı dik, görkemli dağlarına, karda açan kardelenlerine kadar hem doğasıyla hem insanıyla bir mücadele abidesidir.

sucanlılarına,yabanhayvanlarınatarihselköklerekadarbirçokşeyyok
edildiveçoğusularaltında.
Bunlarınyanısırabirdebarajlar
projesihalkaişolanağıolarakyutturulmayaçalışılıyor.Barajlardaçalışacak
insansayısıbelli,barajlarınyokedeceğievlerarazilerbelli;meselabununlailgilibirörnekdahavar;yabancıbir
ülkede(adınıhatırlamıyorum)kapitalistlerinyapacaklarıbarajlarprojesine
halktepkigösteriyor.Kapitalistlerde
oradakiişsizlerordusunubildiğiiçin
onlaraenacilsorunlarıüzerindenbir
kandırmacayapıyorveişolanağısağlayacağınısöylüyorvenitekimdesağlıyor.Şöyleki,450kişiyeişolanağısağlamışbunakarşılık57bininsanınevlerinikaybetmesinevesalgınhastalıkla-

Barajlar projesi gerçekleşirse: Mercan, Pülümür ve Munzur vadileri göl haline gelecek
iklim dengesi değişecek, kışın kar yağışları azalacak ve dolayısıyla da yeraltı suları
beslenemeyecek ve kaynaklar kuruyacak. Munzur Dağları’nda bilinen 1518 bitki türü var.
43 çeşidi dünyada sadece Munzur’da bulunuyor. Bu türler yeryüzünden silinip gidecek.
doğaolmayacak,kısacasıyaşayacak
birdünyaolmayacak.Bubakımdan
önemlibuluyoruzekolojimeselesini.
Güncelolaylarışığındakapitalizmin
teşhiriniyapmakgerekirsebenceen
güncelolaylardanbirtanesidirDersim
(Tunceli).Sonolaraksiyanürlealtınçıkarmaolayıylagündemimizegiren
Dersimbundanbirkaçyılöncedebaraj
yapımımeselesiylegündemimizegirmişti.Busaldırılaröncesinebakarsak,
dahaçoksiyasigerekçelerleDersim’e
saldırıolmuşvebusaldırılardayine
doğaüzerindengerçekleştirilmiştir.Ormanlarınveevlerinyakılması,geçimini

topraktansağlayaninsanlarınbüyük
şehirlerezorlagöçettirilmesi,bununla
beraberbarajprojelerivesiyanürlealtınçıkarmameselesiileDersimbölgesiniinsansızlaştırmak,obölgeyi,doğayı,tabiatıtecritediphayaletbirkent
halinedönüştürmekistiyorlar.Pekibu
birgereklilikmidiryoksasiyasiyada

ekonomikbirçıkarmıdır?

Barajlar projesi
Buprojegenelolarakkapitalizmin
kâretmekiçinhemdoğayahemde
oradayaşayanhalklarayönelikyaptığı

ranedenolmuştur.Budakapitalizmin
adaleti.
Ülkemizdedekapitalizminçıkarıiçin
yapılanbubarajlarprojesininbirbaşka
amacıisebölgehalkınınmuhalifveasi
oluşuylaalakalıdır.ÇünküDersimher
zamanbaşkaldırının,mücadeleninve
isyanınkentiolmuştur.Delivehırçın
akanMunzurSuyu’ndan,başıdik,görkemliveasildağlarına,kardaaçan
kardelenlerinekadarhemdoğasıyla
heminsanıylavehemdetarihiylebir
mücadeleabidesiolarakkendinigösteriyor.Bubakımdanbarajlarprojesini
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ekolojikbirtalanveekonomikbirçıkar
olarakyapankapitalizmbununyanısırasiyasibiranlamyüklüyorbusaldırısına.
Barajlarprojesigerçekleşirseneler
olacak?Buprojeülkeninenerjiaçığını
kapatmaküzereyapılmışbirhamleolmadığıiçinhalkaveülkeyezararverecektir.Çünküülkemizdevarolanbarajlarzatentam(yüzde20)kapasiteyle
çalıştırılmıyor,bunabağlıolarakMunzur’dayapılacakolanbarajlaralüzum
yok.
MeselasonolarakTürkiye-İtalyaRusyaarasındayapılanMaviAkım
doğalgazboruhattıanlaşmasısonucu
olarak,Samsun’daaçılışıyapılanproje
kapsamında16milyarmetreküpkapasitelibirdoğalgazanlaşmasıyapıldıve
bukapasiteKaradenizüzerindenikiz
birhatönerisiyle30milyarmetreküpe
çıkarılmayaçalışılıyor.
Kısacasıvarolanbarajlartamkapasiteyleçalıştırılmıyor.Çünküyabancı
sermayelerleyapılandoğalgazlaelektriküretensantrallarveyapılmışuzun
sürelianlaşmalarvar.Dolayısıylabu
halkahizmetdeğilemperyalistsermayeyepeşkeştir.

göçettirilecek.Dersimlilerefsanelerini,
kültürlerinioluşturanMunzurSu-

yu’ndan,köklerindenayrılacaklar.
5)Barajlarulaşımıetkileyecekve
merkez,ilçelerdentecritedilecek.Bu
toprakların,OHALpolitikalarsonucu
ençokgöçverenbölgesiinsansızlaştırılacak.
6)Yıllarsonrabubarajlarıngölalanlarıbataklığadönüşecekvesalgınhastalıklarmeydanagelecek.
Yukarıdakimaddeler,araştırmalar
sonrasındaortayaçıkanveresmisonuçlarolarakkabuledilenverilerdir.

Dersim’de hayatın yok olmasına
HAYIR!
GeçmişdönemdeadınıBergama’da
duyduğumuzsiyanürlüaltınçıkarma
olayınışimdilerdeDersim’deduyuyoruz.RioTintoadlımadenşirketiher
yerdeadıkatileçıkmışbirkurumdur.
Sadeceülkemizdedeğildünyanındört
biryanındabölgehalklarınavedoğa

tahribatınayolaçançalışmalarıylaken-

dinidoğayaveinsanlığakarşıacımasız
birkatilolarakduyuranRioTintoaynı
zamandaçalıştırdığıişçisayısınıazaltıpişçibaşınaişyükünüarttıransağlıksızkoşullardaçalışmayazorlayan,
üretimdetamkontrolüsağlayabilmek
içintoplusözleşmeyapmayanvesendikalaşmayı,cinayetevaransertlikte
yöntemlerleengellemeyeçalışanbir
klasiksömürgecilikanlayışıtaşıyor.Bu
şirket,katilyüzünügizlemekiçingittiği
bölgelerdetaşeronfirmalarlaanlaşıyor
yadakendiiçindealtşirketkurarak
kanlıyüzünümaskelemeyeçalışıyor.
Dersim’dedeböylebirtaktikgeliştiriyor.ÜlkemizdebulunanYamaşadlı
şirketleanlaşıponunismiileDersim’deçalışmalarınabaşladı.TuncelimerkezileOvacıkarasında82binhektarlıkalandabakırvealtınyatağıaramayaSinveKızılviranköylerindesondaj
çalışmasıyaparakbaşladı.
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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.

Bu proje gerçekleşirse
1)Bölgeninyıllıksupotansiyelinin
yüzde37.3’übubarajgöllerindetutulacak.Mercan,PülümürveMunzurvadilerigölhalinegelecek,iklimdengesi
değişecek,kışınkaryağışlarıazalacak
vedolayısıyladayeraltısularıbeslenemeyecekvekaynaklarkuruyacak.
2)MunzurDağları’ndabilinen1518
bitkitürüvar.Bunların43çeşididünyadasadeceMunzur’dabulunanendemiktürler.Bubitkilerindoğalalanları
değişecekveyokolacaklar.
3)Çengelboynuzlukeçi,bezuarkeçisi,ürkekliğiveyalnızcaMunzur’dayaşayankırmızıpullualabalıkyokolacak.
Bölgenintarımavehayvancılığadayalı
ekonomisitamamenaltüstolacak.
4)60’tanfazlaköysularaltındakalacakvetoplam84köyzorunluolarak

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

Siyanürle altın arama projeleri gerçekleşirse neler olacak?
Madencilik başlı başına su
havzalarını ve toprağı yok
eden bir faaliyettir. Bir de buna çeşitli kimyasallar eklenince zaten yok edici olan bu faaliyetler direkt ölüm çalışmaları halini alıyor.
En başta da dediğimiz gibi
adını Bergama’dan duyduğumuz bu kimyasal madde, sırf
altın çıkarmak için kullanılacak
bir madde değil aynı zamanda

hayatı canlılığı ve tabiatı
olumsuz etkileyecek bir zehirdir. Eğer Dersim’de bunu durduramazsak binlerce hektarlık
alan sondaj çalışmaları sonrası derin ve büyük çukurlar halinde kalacak. Dağlık bir bölge
olan Dersim’de bu çalışmalar
yaklaşık olarak 1 ile 5 milyon
ton kayanın parçalanıp toz
haline gelmesine neden olacaktır. Bunların yanı sıra en

büyük tehlike olan siyanür adlı
kimyasal zehrin önce toprağa
sonra da suya karışmasına
neden olacak, bu toprak ve
su da bütün canlılığa ölüm getirecek.

Bu dünya bizim,
onlara kalmayacak

Şimdi bu barajların ve altın
arama çalışmalarının tehlikesini ve ciddiyetini gözden geçi-

rip bunlara karşı mücadele etmenin gerekliliğini kavrayıp
bir an önce yapılanlara dur
demeliyiz. Bergama’da yaşayan insanlar bu olayların ciddiyetini kavramış ve halk olarak ortak bir tepki geliştirip
çeşitli eylemliklerle bu saldırıları geri püskürtmüştür.
Dersim ki tarihi boyunca
muhalif, asi ve mücadeleci
iradesini korumuş, günümüze

tüm değerlerini taşıyabilmişse
aynı mücadele azmi ile bu saldırılara tarihte yaptığı gibi
sessiz kalmamalıdır.
Sadece Dersim’i değil bütün
dünyayı tehdit eden vahşi kapitalizme karşı bütün insanlar
olarak insani değerlerimizi,
doğayı ve tarihimizi korumak
için mücadele etmeli, dur diyebilmeliyiz. Çünkü bu dünya
bizim, onlara kalmayacak.
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KENTLERİN KURULUŞUNDAN
GÜNÜMÜZ ŞEHİRLERİNE - II

Yaşam kolektifleştirilmeli, çocuk kreşleri, anaokulları, huzurevleri, aşevleri, bulaşık ve çamaşırhaneler; spor, kültür,
eğlence-dinlence, alışveriş, iletişim merkezleri, sanat evleri, kütüphaneler kurulmalıdır. Deprem öncelliğinden başlanarak, yaşama elverişsizlik, binaların yaşı ve verimli araziler üzerinde bulunuşlarına göre, eski rantiyeci yerleşim birimleri sökülmelidir. Yapılacak yeni binalarla insanlık, doğal afetlerden ve bunların korkusuyla yaşamaktan kurtulacaktır.
MÜSLÜM ERDOĞAN

Tartışma zemini için
çözüm önerilerimiz:

G

erçekçivekalıcıçözümlerüzerinde
yoğunlaşılmalıveuygulamagücü,teşkilatlılığıoluşturulmalıdır.Konu,herkesi
kapsayarak,günümüzüvegeleceğinyaşamınıilgilendirmektedir.
Çözüm,rantiyecişehirciliğin
toplumlavedoğaylauyumlu

edilmektedir.Tarımaelverişli
arazi,Türkiyeyüzölçümünün
aşağı-yukarı1/3’ü,yani27
milyonhektarolduğunagöre,
amaçdışıkullanılanarazi,verimlitoprağımızınyüzde
7,5’unadenkgelmektedir.Ve
bumiktar,bağ-bahçe,sebze
vezeytinlikleriçinkullandığımız(4milyonhektar)toprağın
yarısıkadardır.Ayrıca,göçhareketleriyleşehiretrafındaki

nıklıkları,yaşlarıveyaşamaelverişlilikleritespitedilmelidir.
3-İkincilkonutlarveyıllık
kullanımsüreleritespitedilmelidir.
4-Yeraltı-yerüstüetütleryapılıp,haritakadastroçalışmalarıtamamlanmalı,yenilenmeliveyeniyapılaşmaalanları
tespitedilmelidir.
5-Yeniyapılaşmaalanları
tespitedilirken:

e)Selvetaşkınlar,arazi
kaymaları,heyelan,toprak
çökmeleri,
f)Atmosferiközellik,rüzgâr
yönüvehızı,rüzgârenerjisindenyararlanım,havabasıncı,
g)Meteorolojikkarakter,(iklimkoşullarınınelverişliliği),
güneşenerjisindenyeterince
yararlanma,
h)Ormandevamlılığıveormanlarauzaklık,

yeraltımağaralarınauzaklık,
m)Hammaddevemaden
cevherlerineyakınlık,
n)Görüntükirliliğiniönlemekaçısından,yükseklik-alçaklıkkodlarıhesaplanıp,yeryüzüpeyzajınauyumözellikleribütünolarakdeğerlendirilmelidir.
6-Yeniyerleşimyerlerinin,
hertürlüaltveüstyapıları,iş,
eğitim,sağlıktesisleriöncelik-

Yeni yerleşim yerlerinin, her türlü alt ve üst yapıları, iş, eğitim, sağlık tesisleri öncelikle tamamlanmalıdır. Toplumdaşlarımızın her türlü ihtiyacı bulundukları yerlerde karşılanmalı, hizmet ve insanı taşıma külfetinden kurtulunmalıdır.
birşekildeyenidenyapılandırılmasındadır.Buanlamda:
1-Masterplanıçerçevesinde,bütünyapılaşmalarınenvanteriçıkarılmalıdır.Öncelikleverimliarazilerüzerinde
olanlartespitedilmelidirki,
günümüzdebutoprakların2
milyonhektaraulaştığıtahmin

verimlitarımarazileriarsaya
dönüştürülmeyedevamedilirken,göçleboşalankırlarımız,
“kaderine”terkedilipçölleşmektedir.Neyazıkki,yapılaşmaileyanlışkullanılanbuarazilerimiz,gerikazanılamamaktadır.
2-Konutlarındepremedaya-

a)Depremsellik,
b)Verimlitarımarazilerinin

kesintisizliği(parçalanmaması),
c)Temizsukaynaklarınayakınlık,suyuntoprakaltındave
üstündeakışyönü,
d)Sıcaksukaynaklarından
hertürlüyararlanma,

ı)Havakirliliğietkilerine
uzakolma,

j)Gelişimeelverişlilik,doğal
topografya,deniz-dağ-gölsınırlamaları,
k)Diğerbölgeleredoğalgeçişveulaşımkolaylıkları,
l)Arkeolojikeserlerinvetarihseldokununkorunması,

letamamlanmalıdır.Toplumdaşlarımızınhertürlüihtiyaç-

larıbulunduklarıyerlerdekarşılanmalı,hizmetveinsanıtaşımakülfetindenkurtulunmalıdır.Yaşamkolektifleştirilmeli,
çocukkreşleri,anaokulları,
huzurevleri,aşevleri,bulaşık
veçamaşırhaneler,spor,kül-
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tür,eğlence-dinlence,alışveriş,iletişimmerkezleri,sanat
evleri,kütüphanelerkurulmalıdır.

Kontrol ve otokontrolle
bürokrasi ortadan kalkacak

7-Depremöncelliğinden
başlanarak,yaşamaelverişsizlik,binalarınyaşıveverimli
arazilerüzerindebulunuşlarına
göre,eskirantiyeciyerleşim
birimlerisökülüp,yüzbinkişiyekadarbirimlerhalinde,kuzeyrüzgârlarınakapalı,dağlarıngüneyvebatıyamaçlarına
yapılmış,güneyevebatıyabakankonutlarataşınmalıdır.
Böyleceinsanlık:
a)Depremenönemlisiolmaküzeredoğalafetlerdenve
bunlarınkorkusuylayaşamaktankurtulacak,
b)İnsanlık,çokkatlıkapitalistveçokgenişderebeyzihniyetlisosyalolmayanbeton
yığınlarıyla,yaşamaelverişsiz
varoşvegettolardan,bunların
ruhvebedenhastalıklarına
sebebiyetindenkurtulacak,
(Bunlar:Başağrısı,başdönmesi,uyuşukluk,uykubozuklukları,yorgunlukhissi,
boğazdayanmavekuruluk
hissi,kasağrıları,romatizma,
eklemvekemikhastalıkları,
fastfood,hazıryiyecekveiçeceklerdendolayı,kanser,sindirimhastalıkları,alerji,astım,migren,karaciğerbüyümesi,samannezlesi,egzama,
solunumyoluhastalıkları,
bronşit,derialerjileri,derive
ciltkanserleri,duymabozuk-
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lukları,stresebağlısinirlilik,
uyumbozukluğu,endişeve

depresyonvb.)
c)Zaman,enerji,emekve
doğalkaynaktasarrufundan
dolayı,birimzamandaüretim
vekaliteartacak,hayatucuzlayacakvekolaylaşacak;insan
zamanınıdahaçoksosyalliğe
ayıracak,kendine,toplumave
doğayayabancılaşmasısona
erecek,yaratıcılığıartacak,
d)Eğitim,sağlık,kültür-sanat,spor,ulaşım,tatilvd.olanaklarıartacakvebunlara
herkesücretsizkolaycaulaşarak,yararlanabilecek,
e)Toplumdaşlarınbirbirlerinitanımalarıkolaylaşacak,
bundandolayıkontrol/otokontrolmekanizmalarıişleyecek,
militarizmvebürokrasinindayanaklarıortadankalkacak,
f)Tamdemokrasiileseçme-seçilme,kontrol,referandumvegeriçağırmailebu
yerleşimyerlerininyaşam
şartlarınıntümtoplumdaşlarcabelirlenmesisağlanacak;
böylecehertürlümaddi/manevirantiye,toplumavebireyekarşısuçönlenecek,

Her türlü ayrıcalık ve
ayrımcılık ortadan kalkacak

g)Enönemlisi,kolektifyaşamlainsanavemalatapınç
sonbulacak,hertürlüayrıcalıkveayrımcılıkgeridönülemezceortadankalkacaktır.
Bureorganizasyonugerçekleştirmekiçin,iradigüçhariç,
hertürlüinsan,teknik,doğal
kaynakvemaddiimkânımız

mevcuttur.Sonikisiiçin,celayı,(gölvebataklıklardahil)
haletleve/veyakasıtlıdavraormanveçayır-meraolarak
nılarakolumsuzlukbahaneleri dakullanamadığı13,3milyar
önesürülmektedir.Mesela,
metrekaretoprağasahiptirve
yukarıdadeğindiğimtarikat,
bizimamacımızdamümkün
sosyalizmintemelkontrolüve olduğunca,şehirlerimizibu
otokontrolüolannamusluma- alanlaraçekmektir.
tematikveistatistikmetodunBirleşik, sosyalist
danyoksunolduğundan,topyönetim erki
rakdarlığınıönesürmektedir.
Maddikaynak(sermaye)sıOysa,gerçeklikbaşkadır,
kın
tısınagelince:Bu25milgörelim:Önümüzdeki25-30
yonkonutlukşehirlerimizin
yılda,Türkiyenüfusununl00
maliyeti,enyüksekrakamlarmilyonaulaşacağıvedengeye
kavuşacağıtahminedilmekte- labirimfiyatı40binYTL’den
olmaküzere,Toplam:1trildir.Bunüfusuntamamına,4
kişilikbirimlerhalindeevyap- yonYTL’dir.VeTürkiye,çapulcu,militaristvebürokratik
tığımızıdüşündüğümüzde,25
diktasınıngeridönülemezce
milyonkonutetmektedir.Bu
gaspettiğikaynağınındışında;
konutlarıdikeyolarak5kat
yılda75milyardolarınıiçve
üzerineinşaettiğimizde,5
dışfaize,90milyardolarını
milyonkonutlukalanaveyadavatandaşharbindekullantayolarakda100metrekare
maküze
rebeslediği“sivil”faüzerindenhesapladığımızda,
şistçetelerevediğerbesle500milyonmetrekarealana
melerineakıtmaktadır.165
ihtiyacımızvardemektir.Bir
milyardolarıbulansadecebu
bukadaralanada,yukarıda
ikikaynak,halkımızınkonuile
değindiğimizprensiplerdoğrultusunda,şehirciliği,inşaet- ilgiliihtiyacınaharcandığında,
memiziçingereksinimimizol- (karşılığı,yıldatoplam220
milyarYTL’dir)5yıldabusoduğunudüşünürsek,toplam
runonyıl
larasirayetedecek
yerleşimalanı,1milyarmetrekareyeulaşır.Türkiyeyüzöl- birşekildeçözülecektir.Uygun
çümü:783,5milyarmetrekare alanlarda,özellikle2000yılındansonra,depremstatiğine
olduğunagöre,yerleşimalanı
uygunolarakyapılanlarveyatoplamın783,5’indebiriolapılmaktaolanlardahesaba
caktır.Şuandaise,kullanakatıldığında,halklarımızınbu
cağımıztoplamyerleşimalasorunu,kalıcıbirşekildeornının20katıvehepsi1.sınıf
tadankal
dırılmışolacaktır.
verimliarazisadeceyerleşimYeterki,başımızdakioligardekullanılmaktadır.Diğer
şikdiktayıalaşağıederek,
amaçdışıkullanımlarhariç.
halklarımızın,birleşik,sosyaAyrıca,Türkiyeyüksekve
listyönetimerkinikurabilelim.
engebeliaraziyapısındando-
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İnsanlık, çok katlı kapitalist ve çok geniş derebey zihniyetli sosyal
olmayan beton yığınlarıyla, yaşama elverişsiz
varoş ve gettolardan,
bunların ruh ve beden
hastalıklarına sebebiyetinden kurtulacak...
Zaman, enerji, emek ve
doğal kaynak tasarrufundan dolayı, birim zamanda üretim ve kalite
artacak, hayat ucuzlayacak ve kolaylaşacak;
insan zamanını daha
çok sosyalliğe ayıracak, kendine, topluma
ve doğaya yabancılaşması sona erecek, yaratıcılığı artacak...
Eğitim, sağlık, kültürsanat, spor, ulaşım, tatil vd. olanakları artacak ve bunlara herkes
ücretsiz kolayca ulaşarak, yararlanabilecek...
Toplumdaşların
birbirlerini tanımaları
kolaylaşacak, bundan
dolayı kontrolotokontrol
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.
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AMATÖR TİYATRO GELENEĞİ
ÜZERİNE BİR KAÇ SÖZ

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

HİKMET SARIOĞLU

stanbulÜniversitesi
KültürŞenlikleri,İstanbulAmatörTiyatro
Günleri,BoğaziçiAmatörTiyatrolarŞenliği,Metropol
AmatörTiyatrolarŞenliği,GalatasarayLisesiTiyatroŞenlikleri,İstanbulLiselerarasıTiyatroŞenliği,ODTÜŞenlikleri,
İstanbulBelediyesiGençlik
Günleri...

Özellikle1980ile1990yıllarıarasındadüzenlenenbu
şenliklereTürkiye’ninfarklı
bölgelerindenyüzlerceamatör
toplulukkatıldıveyüzlerce
oyunsergilendi.Binlerceseyirciyeulaşıldı.BitmeyenKavga,
Fizikçiler,KurallaKuralDışı,
BaharNoktası,Hizmetçiler,
Bohça,BirazGelirmisin,Carrar
Ana’nınSilahları,ÖlüCanlar,
FaşizminKorkuveSefaleti,GölgeUstası,Sömürge,BirŞeyYap
Met,Barış,555-K,Jacquesyada
Boyuneğme,Sığıntılar oynanan
oyunlarınburadasayabileceğimçokazbirbölümü.
Şenliklerdesergilenenoyunlarındramaturji,sahne,ışıkve
kostümtasarımı,müziğive
sahnelenmesigibitemelögelerinintümü,oyunlarısergileyenamatörgruplarcagerçek-

leştirildi.1984yılındaİÜTiyatroTopluluğu’nunoynadığıSen
GaraDeğilsinadlıoyununu
HarbiyeMuhsinErtuğrulŞehir
Tiyatrosu’ndaseyredenve
ayaktaalkışlayanAzizNesin,
buoyununilkdefabukadar
“farklı”sahnelendiğinidilegetiriyordu.AzizNesin’in“farklı”
kelimesiyleyorumladığısahnelemetarzınaveoyunyorumu-

na,odöneminamatörtiyatrocuları“deneysellik”adınıvermişti.

Tiyatroda amatör kavramı
Buradatiyatrodaamatör
kavramıüzerindebirazdurmakistiyorum.Amatörtiyatro
deyinceilkakla,hevesinigidermek,asıluğraşındanarta
kalanzamanıdeğerlendirmek
isteyenvebuyoldaçabalayan
insangrubugelmektedir.Amatörlüğeyüklenenbueksiktanımlamayıdeğiştirmekiçin,
kenditarihselliğiiçindeamatörtiyatronunhatırısayılıbir
çabasıvardır.Amatörtiyatro
sanatımetaolarakgörmediği
veortayakoyduğuyapıtlayani
oyunlagişeilişkisikurmadığı
içinherşeydenönceözgürdür.
Mevcutolanısürdürmekten

yanaolmadığıiçintoplumbilimiiyikavramayaçalışırveseyircidengelenetkileşimeher
zamanaçıktır.Kendisideyükselebilmekiçinseyircisininestetikbeğenidüzeyiniyükseltmekzorundadır.Buonakendi
seyircisinioluşturmafırsatı
sağlar.Bunedenleamatörtiyatrocularıntiyatrosanatına
karşısorumluluğuödeneklive

profesyoneltiyatrolardandaha
fazlavedahaağırdır.Yani
“amatörtiyatroculuk”beceriksizlikbilgisizlikanlamınagelmemektedir.
Ülkemizdeamatörtiyatro
geleneği1960’lıyıllardaHalkevlerivebelediyelerinbünyesindekurulantiyatrotopluluklarıylailkadımlarınıatmıştır.

Halkevlerivebelediyetiyatrolarıodönemdegönüllülüktemelinde,kazançkaygısıgüdülmedentiyatrooyunlarınınüretildiğikurumlaroldu.Profesyonelveödeneklitiyatrolarda
yıllarsonraizleyeceğimizsanatçılarınbirkısmıbukurumlardanyetişip,geldiler.Yada
bukurumlardakiinsanlara
destekolmakamacıylabirdönemeğitmenlikyaptılar.70’li
yıllaragelindiğindeülkedeyükselendevrimcimücadeleyekoşutolarakamatörtiyatroda
sergilediğioyunlarla,mevcut
ilişkilerindeğişmesindenyana
olantiyatroolarakyerinibelirlemişti.

Oyuncu-seyirci diyalektiği

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

12Eylül1980askeridarbesi
ülkemizdebütünalanlarda
yükselendevrimci-demokratik
hareketveörgütlülüğünönünü
kestiğigibi,sanatçılarında
önünükesti.80’liyıllardatiyatroylailgilenmeyebaşlayanlarciddibirbilgierozyonuyla
karşılaşıyorlardı.Amatörtiyatro,ilkgruplarınabirbiriardın-

cakurulanüniversitevefakültetopluluklarındakavuştu.
Üniversitetopluluklarınınüyelerivarolantiyatrokaynaklarınıtekrartekrareldengeçirdi,teorikeğitimveoyunculuk
eğitimçalışmalarınıoluşturdu.
Bunuyaparkenamatörtiyatro
geleneğineyakınkişileraranıp
bulundu,seminerlereeğitim
çalışmalarınadavetedildi.

Bilgiliilgisizlerileilgilibilgisizlerarasındabirbilgiakışısağlandı.
Amatörtiyatronunoyunoyuncu-seyircidiyalektiğini
oluşturmasıveoyunyerini
toplumbilimselbirlaboratuvar
halinedönüştürmesi,geçmiştenaldığıdeneyimleribiradım
yukarısıçratması,amatörtiyatronunbirgelenekolarak
tartışılmasınısağlaması80ile
90yıllarıarasındakibuçabalarlagerçekleşmiştir.Amatör
tiyatrocular,gideceğiyolubilen,deneyselliğiileyaratıcıçabasınıkitlelerebenimseten
mevcutödenekliyadaözeltiyatrotopluluklarındandaha
ciddi,dahatutarlıtopluluklar
oluşturdular.

Amatör Tiyatro Çevresi
Ayrıcabudönemdeyerleşik
amatörtiyatrotopluluğu-çevre
seyirciilişkisikonusunda
önemlideneyimlerkazandılar.
SarıyerHalkEğitimMerkezi
TiyatroKolu,KartalSanatİşliğiveÇağdaşSanatAtölyesi’ninZeytinburnuçalışması
bölgeseltiyatroçalışmasına
verilebilecekdeğerliörneklerdir.
Amatörtiyatronunonlarca
tiyatroşenliğiylesomutlanan
enverimlidöneminde,ülkedekisanatsalsüreceörgütlenerekmüdahaleetmeşiarından
yolaçıkılarakAmatörTiyatro
Çevresi(ATÇ)kuruldu.1984

yılındailkadımlarıatılanATÇ,
düzenlediğietkinliklerleamatörtiyatronunetkialanınıgenişletmeyeçalıştı.1988yılında
ATÇ’ninyayınorganıReplik
dergisiçıkarılmayabaşlandı.
ATÇ’ninenönemlietkinlikleri
arasındayeralanSarıyerHalk
EğitimMerkezi’ndeyapılanve
tümATÇtopluluklarınıkapsayantiyatrolaboratuvarıçalış-

masıgerçektenülkemizdebir
ilkolmaözelliğinitaşımaktadır.TümATÇtoplulukları10
kısaoyundakarmaçalışma
gruplarıoluşturarakhertiyatrogrubununkendideneyimini
diğergrubaaktarmasınısağlamıştır.(Oluşturulançalışma
grupları,10oyununherbirindefarklıgörevaldı.Biroyunda
ışıkçıolandiğeroyundaoyuncu,birdiğerindeyönetmen
oluyordu.)

Deneysel tiyatro
Yıl2005,amatörtiyatro
gruplarıveATÇhâlâ varlığını
sürdürüyor,ancaktiyatroalanındasöylenensözlerkulaklaraçokfazlaulaşmıyor.Amatörtiyatroşenlikleri,birsürü
tiyatraletkinliğiniçindensıyrılıportayaçıkmıyor.Oysaki,
amatörtiyatronunüzerinde
yapılandığıdeneyseltiyatronunbuşenliklerebugünher
zamankindendahafazlaihtiyacıvar.
Amatörtiyatroveamatörtiyatroculukbirseçenek.Mecburkalınanbirdurum,bilgisizlikhalideğil.Mevcutamatörtiyatroyapılarınınkendi
seyircilerinioluşturma,deneyimaktarımlarınıgerçekleştirmevebirliğisağlamayolunda
enönemliaraçlarındanbiri
olanamatörtiyatroetkinliklerindeenkısasüredebuluşmak
dileğiyle.
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PROTESTO

YALNIZCA BİR FİLM DEĞİL

Protesto’da anlatılanlar bir kehanet değildi; sömürüye, dışlanmaya, aşağılanmaya maruz kalmanın yarattığı öfkenin
dolaysız ifadesiydi. Paris’in varoşlarında yaşananlar bu filmin bir yeniden çekimi niteliğindeydi; tek farkla ki gittikçe
büyüyen öfke bir kurgu değil, realite...

P

MELDA Y.

arisvaroşlarındadüne
kadarbirisyandalgası
kolgeziyordu.Sermayenintarihiboyuncakâbusu

olan“açsınıfınlaneti”,Fransa’dayaşayangöçmengençlerinöfkesiylebirliktebirkez
dahagerçeğedönüşmüşdurumdaydı.Fransa’dagöçmenler,işsizler,yoksullargenellikle
hepaynıkişiler.Kapitalistsistem,dünyanınheryerindeolduğugibiFransa’dadaeşitsiz
biçimdeişliyor;eşitsizlikleri
yenidenüretiyorvederinleştiriyor.Sermayebirikimibirileri
içinmuazzamölçüdezenginlik
yaratırken,çoğunluğuişsizbırakıyorvegittikçeyoksullaştırıyor.
MatthieuKassovitz'in
1995’teçektiğiLaHaine(Öfke)filmininüzerindenonyıl
geçti.FilmTürkiye’deProtesto
adıylagösterilmişti.Yabancı
filmleregenellikleverilenuydurmayerliadlardanfarklı
olarak“Protesto”,birikenöfkenindışavurumunuifadeetmesiaçısındanfilmegerçektenyakışmıştı.Protesto’daanlatılanlarbirkehanetdeğildi;
sömürüye,dışlanmaya,aşağılanmayamaruzkalmanınyarattığıöfkenindolaysızifadesiydi.Paris’invaroşlarındayaşananlarbufilminbiryeniden
çekiminiteliğindeydi;tekfarklakigittikçebüyüyenöfkebir
kurgudeğil,realite.
Protesto,Paris’invaroşlarındayaşayanüçarkadaşınhayatından,belgeselbirfilmeyaklaşangörüntülerlekesitler
sunmaktadır.Filmprotesto

gösterileriylebaşlar.KuzeyAfrikalıbirgöçmenolanAbdel’in
polistarafındanöldüresiyedövülmesivehastaneyekaldırıl-

masınınardından,yüzkadar
gençkarakolönündeoturma
eyleminebaşlamış;polisgençleridağıtamayıncaortalıkkarışmıştır.Çıkançatışmadabir
polissilahıkaybolur.Filmde
çatışmanınardından,Abdel’in
arkadaşlarındanbirArapgöçmeniolanSaid,Yahudibir
gençolanVinzveAfrikalıbir
göçmenolanHubert’in24saatlikyaşamıanlatılır.Filmin
kapağındayazdığıgibi,bu
gençlerinişleri,planlarıvegeleceğedairumutlarıyoktur.

genç,olaydanikigünsonra,
CumartesigünüClichy-sousBois'daörgütlenenprotesto
yürüyüşünekatılanlarıngiy-

dikleritişörtlerdeyazdığıgibi,
“hiçbirşeyiçinölmüşler”di.
27Ekim'inardındanbinlerce
araçveonlarcabinayakıldı,
binlerceinsangözaltınaalındı,
yüzlercekişiyaralandı.İsyan
Paris'tenLille,Rouen,Dijon,
Toulouse,Rennes,Niceve
Marsilyagibikentlereyayılmaklakalmadı,Almanyave
Belçika’yadasıçradı.Ancak
budurumParisaçısındanelbettekiyenibirşeydeğil.Pariskapitalizmintarihiboyunca
birçokönemliayaklanmayata-

zinellerinizde”yazısınıfilmin
sonlarınadoğruSaid’inufak
birdeğişikleyeniden-yazdıyı
yazıyıhaklıkılarcasına:Dünya

bizimellerimizde…

Yoksulluk ve dışlanma
AyaklananlarFransa’nınvaroşlarındayaşayangöçmenlerdi.Fransanüfusununyüzde
8'inioluşturanbu5milyoninsanınyüzde35'iCezayir,yüzde
25'iFas,yüzde10'uTunus
asıllı.İşgüvenceleri,gelecek
beklentileriyok.İşsizlikoranı,
bugrupiçinde,Fransızasıllılarınbirbuçukkatıdüzeyinde.
Güngeçtikçeyoksullukartıyor
veyaşamkoşullarıkötüleşiyor.

yoksullaştıran,ezenveköleleştirenkapitalizmindebir
(sözde)özgürlükvaadininolmasıgibi.Böyleceeğitim,iş-

sizlik,konutkonularındagöçmenlereöncelikveayrıcalık
tanımayıvaatedenbu
politikalarıngerçekyüzüde
açığaçıkmışoluyor.
Fransa’dayükselenisyan
dalgasıbirkaçhaftanınardındanyavaşlayaraksönüşegeçti.Olaylar,Fransa’dagöçmen
politikasınıniflasettiğinigösteriyordu.Hükümetolayların
önünükesmekiçinbirdiziönlemebaşvurdu.Sarkozy,"zor
koşullardagörevyapanpolisleriçabalarındandolayı"kut-

Paris’te başlayan isyan, Lille, Rouen, Dijon, Toulouse, Rennes, Nice ve Marsilya gibi kentlere
yayılmakla kalmadı, Almanya ve Belçika’ya da sıçradı.
Gerçek protesto başlıyor
Paris’teyaşananlarfilmdeki
hikâyedençokdafarklıdeğildi.
Olaylar27Ekim2005PerşembegünüParis'invaroşlarından
Clichy-sous-Bois'daliseligençlerinyaptığıfutbolmaçısonrasındabaşladı.Maçınardından
15yaşındakiMaliliBoanau
Traoréve17yaşındakiTunusluZyedBenna'nınpolistenkaçarkenelektriktrafolarına
sığınmasıveburadacanvermesiylebaşlayanolaylar(ki21
yaşındakiTürkiyeliMuhittin
Altundaciddibirbiçimdeyaralanmıştı),dizginlenemezbir
halalmıştı.Paris'inAfrikalı
göçmenlerindenolanbuiki

nıklıketmiştir.1789burjuva
devrimininpatlakverdiğişehir
Paris’tir.1848’deAvrupa’yısaran(veKomünistManifesto’da
“Avrupa’dabirhayaletdolaşıyor:komünizmhayaleti”diye
selamlanan)devrimdalgaları
yineParis’tebaşlamışvediğer
şehirleresıçramıştır.1871ParisKomünüdeneyimiegemen
sınıflarınbugünbilekorkulu
rüyasıdır.1968olaylarınında
merkeziolanParis,bugünyeni

birprotestoylagündemegeliyor.
Paris’teveFransa’nındiğer
şehirlerindegerçekbir“protesto”yükselmişti.Filmdebirkaçkezgösterilenbirreklam
panosundayeralan“Dünyasi-

Zamanzamandillendirilen
“entegrasyonpolitikaları”da
mevcuteşitsizliklereişaretetmektenöteyegeçemeyenboş
hayallerolarakkalıyor.Kaldıki
sorunbasitpolitikalarladüzeltilemeyecekdenliyapısalbir
nitelikarzediyor.Fransa’da,
kapitalistbirikimineşitsizişleyişindenençokzarargörenler
göçmenler.Enkötüişlerereva
görülenler;üstelikaşağılanan
vehorgörülenlerdegöçmen-

ler.Bugünonlaraayaktakımı
diyeseslenenİçişleriBaşkanı
NikolasSarkozy’ninsağcıpolitikalarıgündemegetirirken,
biryandanda“PozitifAyrımcılık”politikasınınmimarıolmasıhiçşaşırtıcıdeğil;yığınları

ladı.Pekçokbölgedegeç
saatlerdebüyükleriolmadan
dışarıyaçıkmakisteyen18
yaşındanküçükleriçinsokağa

çıkmayasağıkararıalındı.İç
GüvenlikZirvesi'ndeveardındanBakanlarKurulu'nunyaptığıolağanüstütoplantıda
sokağaçıkmayasağıilanı
veyaolağanüstühaleilişkin
önlemlerresmenuygulamaya
sokuldu.
Çokyenibirgelişmeolarak

Fransa’dayeniTerörle
MücadeleYasasıMecliste
kabuledildi.Senatoyasayı
kabulederse,kameralıizleme
yaygınlaşacak,gözaltısüresi6
güneçıkacak.
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“ARJANTİN ŞAMPİYON
VİDELA’YA ÖLÜM!”

Kanlı bir diktatörlük Dünya Kupası’yla meşrulaştırılabilir mi?

HALUK KOŞAR

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.

F

birbiçimdeyaşamayaözendi-

içinherhaldeenbüyükşansCe-

tekkazanmakiçinoynamıyoruz,

“Futbolsporuvaroluşunu,

palarınenbüyüğünükazanmış,

birşenlikyaşamak,insanola-

lun,mülksüzvehaklarıelinden

Sirk maymunu

masınıntemelbirnedenivar:

jantin’inkupayıalmasıiçinher

gezdiğidünyakupasıydı.

diktatörlerlekolkola

Televizyonunrenksizgörüntüleri
arasındahatırlardakalankar

gibiyağankonfetileraltındakalmışsahadaArjantin’inHollan-

da’yıyenerekyaşadığıkupasevinciydi.ArjantinveHollanda.
Biridiktatörlüğünpençesinde

şartoluşturulmuştuamabunun
sarLuisMenottiidi.TakımıkutörendediktatörVidelatektek

oyuncularıveteknikheyetikut-

larkenonunelinisıkmayıreddedentekkişiydiMenotti.

kıvranan,diğeriysedemokrasi-

Futbol bir şenliktir

ikiülkeyibirdünyakupasıfina-

yerinegüzelfutbolüzerineku-

siyleövünenikiülke.Hayatbu

lindekarşıkarşıyagetirirkeniyi

miyapıyorduyoksakötümübi-

linmezamaTotalFutbolefsanesinin78kupafinalinetaşınan

yüzüyleMenotti’nindiktatörlükletartışmalıtakımıobeyazlar

arasındayeşillerigörünensahadakarşıkarşıyagelmişlerdi.

Bilenlerbilir,DünyaKupa-

sı’nınArjantin’deoynanacağının
belirlenmesindençoksonra

1976’dagenerallerülkedebir

Futbolfelsefesinikazanmak

ranMenotti,savunmafutbolunu
dadiktatörlüklerinözgürdü-

şır...Yanisolunfutbolundabir

dahaiyiolmak,sevinçduymak,
rakgelişmekiçinoynuyoruz.”
Günümüzünfutbolcusunu

rendeğerlerdir.”

emekçihalkaborçludur.Futboalınmışinsanlararasındadoğ-

Ucuz,neredeysebedavaoluşu.

Buoyunuyoksullarbuldularve

“sirkmaymunu”düzeyinedüşü-

onakarakteriniverdiler...Söz

bahsedenMenotti“Futbolcualt

hakkıelindenalınmışolansıra-

renbirtoplumsalsistemden

tabakayıeğlendirsinvesonra

usulusulkafesinedönsün.Oyun

alanıdışındaonuheryerde,top-

söylemeveözgürcekonuşma

danhalk,oparasızeğlencede

birifadebiçimi,biryaşamiçeriğibulmuştu...Oyunsevinci

şünceyeketvurmasınabenzeti-

lumsalyükselmeninörneğiola-

içinde,yaratıcıyeteneklerinige-

ti’nintakımısahayaserbestfut-

haklıçıkarmakiçinkullanırlar”

settiler.Oradakendiyetenekleri-

yordu.ButespitsonucuMenotboloynamakiçinçıkıyor,Tan-

rakgöstermek,yanisistemi

liştirmedekendileriniözgürhisninfarkınavardılar,zekâlarını

kanıtlamaolanağınakavuştular

gonunateşinivetutkusunusa-

veböylecebirkimlikedindiler.

hayayaymakiçinelindengeleni

Futbolsayesinde'birisi'oldular...

ardınakoymuyordu.

“

Kendindensonramillitakımın

başınageçenCarlosBilardo’nun

“Olayaböylebakıldığında,

aksinekazanmakiçinheryolun

futbol,sanatındiğeranlatımbi-

yışınısavunmaktaydı.Bilardo’

şarkıyla,iyibirşiirle,iyibirre-

çimleriyle,iyibirfilmle,iyibir

darbeyleyönetimeelkoymuş-

mübaholmadığıbirfutbolanla-

DünyaKupasıisebukanlıdikta-

nunfutbolfelsefesinderakibe

simleaynıişlevesahiptir.Diğer

makiçinbulunmazaraçtı.Fİ-

dakiaçıklarınınsahadakulağına

adaletliveinsancılbirdünyaya

lardı.İkiyılsonradüzenlenecek

larınıdünyagözündemeşrukılFA’nındadesteğinialdıktan

eldengeçirilerekmaçlarahazır

meşhureliancakBilardo’nun

makmeşruydu.Maradona’nın

halegetirildi.Stadyumlaragi-

gölgesindeTanrınınEli’nedönü-

dularyıkılıp,duvarlarlagöz

olduğudünyagörüşüçerceve-

denyollarüzerindekigecekonönündenkaldırıldı.(Gerçibu

duvarlarınçokdauzunömürlü

olmadığındanbahsediliyor.Geceleriçalınantuğlalaryenige-

cekondularacanvermiş.)Ülke

sankihiçaskerirejimolmamış

gibiyenibirmakyajladünyanın
önüneçıktı.Bukadarimajaise
tatörlüğünülkeiçinevedışına

karşıkendinigüçlügöstermesininkaçınılmazsonuydubukupa.Generallerbununiçinbile

ellerindengeleniardlarınakoy-

madılar.Arjantin’inbaşarısıiçin
hertüryolmübahtıveoyolda
Peru’yuyenmekiçingerekli40’lıkskorkarşılığıhibeedilen
tahıl,silahveaçılankrediler

dostPerugeneralleritarafından
coşkuylakarşılandı.NeyseAr-

hazırlayabilecektir.”

fısıldanmasınakadarhertürfır-

satıenaşağılıkbiçimdekullan-

hıolarakkullanılanstadyumlar

birdeyişlebizidahaiyi,daha

tükürmekten,onunözelhayatın-

sonraişkencevekatliamtezgâ-

birşampiyonlukyaraşırdı.Dik-

Videla

futbolusüreklikaliteiçinuğra-

utbolunefendilerinin

şebiliyordu.Menottiisesahip

sindesağınvesolunfutbolanla-

yışlarınıkendinceşöyleifade

ederkenbufelsefedennekadar

kopukolduğunugösteriyordu.

“Sağınfutbolu,butoplumda

geçerliolandünyaanlayışlarını

yenidenüretmektevedesteklemektedir.Butürfutboldayal-

nızcaparakonuşurveparatüm
yollarımeşrukılar.Saltultra

savunmacıbirtaktik,kârhırsı

vespekülasyonyanında...Akla

gelebilecekherçeşitkokuşmuş
numaralarabaşvurulması...

“Oysasolunfutbolu,birya-

şambelirtisiolarak,zekânınen
önsırayıaldığıvegalibiyetin

ancakogalibiyetineldeediliş

biçimioranındadeğerliolduğu
biryetenekişidir.İnsanların

duygularınasaygılıdır...Solun

Menotti

Menottibunlarısöylemese

Dünya Kupası’nın Arjantin’de oynanacağının
belirlenmesinden çok sonra 1976’da generaller darbeyle yönetime el koymuşlardı. İki yıl
sonra düzenlenecek Dünya Kupası ise kanlı
diktalarını meşru kılmak için bulunmaz araçtı.
78’incuntatorpilliteknikdirek-

diyor.Bunakarşıfutbolculara

törüolarakkalacaktı.

olduklarınıhatırlatarakpolitik

yansıtmakArjantingibibizimki-

riyor.

güçtür.Diktatörlerinhertürça-

toplumunbütünleyiciöğlerinden
alanındışınaitilmemeleriniöne“Futbol,birinsanınkendisini

insanolarakkanıtlayabileceği
veyürüyebileceğibiryoldur.

Birdünyagörüşünüsahalara

nebenzeyenülkelerdeoldukça

basıolmasa1978’inArjartin’io

kupayıkazanabilirmiydi?Bilin-

mez.Okupanınbütünfutboldı-

Amaaynızamandaegemenkat-

şıolaylarınarağmenMenot-

dolubiryoldur.Futbolunsahibi

şey,şampiyonluğugeneraller

manlarındöşediğituzaklarla

sıradanhalktır,çünküfutbolu

sıradanhalkyaratmıştır.İşçisınıfınınbütündeğerleriniiçerir.

Budeğerlerinsanabirçıkışyolu
sunan,onuadaletlivesevinçli

ti’ninaslakabuletmediğitek
içinkazanmadığıoldu.Hafı-

zalaramızdaMenotti’ninelikanlıkatillerleçekilmişsarmaş

dolaşresimleriyerinebugüzel
sözlerikaldı.
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“TERİM’İN ASKERLERİ”
VATAN İÇİN TEKME SALLAYANLAR
Türk milli takımı köşeye sıkışmışken kozunu sonuna kadar oynamak istedi

Terim’i Terim yapan en önemli
özelliği Çiller iktidarının prenslerinden
biri olmasıydı. Çiller’in önemli sacayaklarından birisi de Terim’di. Sahip olduğu
anlayışı en iyi Ağar, Çiller Türkiyesi
ifade edebilir. Zaten başarılarının
pek çoğunu da bu dönemlerde elde
etmişti. Bu yazının amacı, Terim’in
tarihi değil ama bunlar ifade edilmeden
de İsviçre maçlarında yaşananlar anlaşılamaz. Yoksa bu ülke Letonya karşısında da
kaybetti. Ama Şenol Güneş yönetiminde
milli takım böyle bir yolu
tercih etmemişti.

Ş

emdinliardıardına
patlayanbombalarla
birbilinmezedoğru
sürükleniyor.Ensonbombayı
atanlartelaşsızolaymahallindenayrılırkenhalkpeşlerine
takılıyor.BirlinçkarmaşasındabombayıatanellertereddütsüzceptenAğar’ıarıyor.Ne
kadarbenziyordeğilmi?Daha
birkaçayönceTürkmillitakımıteknikdirektörübuduruma
benzemeyenbirlinçgirişimiyleköşeyesıkıştırılmışkenkurtarıcıolarakbaşkaeller
Ağar’ıncandostunuaramışlardı:KurtarbiziTerim!
Millifutboltakımınınbaşına
getirilenErsunYanal’ınilkişi
eskioyuncularlabirkaçveda
maçıyapıpyerineyenijenerasyondangençvegelecekvaadedenfutbolcularımonteetmek
oldu.FakatilkeldenisyanFettullahcıolduğunuAKPiktidarı
altındaartıksaklamayanHakanŞükür’dengeldi.Kendisinintakımdankesilmesiniulusalbirmeselehalinegetirerek
iktidaripiyleYanal’ısallandırdıktansonrahiçbirkulüpteiş
bulamayanTerim’indeönü
açılmışoldu.Takımbaşınagelirgelmezartıkkomediprogramlarınıntaklittipleriarasına
girmişoçokbildikmimikleriy-

HALUK KOŞAR
leaçıkladığımillitakımkadrosundaHakanŞükürbaştaolmaküzereneredeyseaskerarkadaşıdiyebileceğimizbirçok
futbolcugünükurtarmaadına
hazırolageçtiler.ZatenAlmanya’dakifinalleregidememek
adınanevarsabueskitüfeklerdengeldiyaneyse.Futbol
bu,yenmekdevaryenilmek
de...Biziilgilendirenesasmesele,sahaiçindevesahadışındayaşananşumeşhurolaylar
veaklanmaçalışmaları.

Tekme atan kahramanlar

Futbolunbuenbüyükpazarı
olanDünyaKupası’nagidememedüşüncesiilkİsviçremaçı
sonrasıpaçalarıtutuşturmuş
olacakkiTerimveonuntetiklediğimedyabaşladılarulumaya.Millimarşınıslıklanmasındanbasıntoplantısıyapılan
odanınkapısıönündebeşdakikabeklemeyekadarpekçok
meseleylekazankaynatılmaya
başlandı.İkincimaçınoynandığıgünöncesindevesonrasındayaşananlarlaÇorum,
Maraş,Sivaskatliamlarınıo
kadarçokandırıyorduki,birkaçsağduyuluseseyvahdediysedepekduyulduğunusanmıyorum.Dahamaçbaşlamadanmillimarşlarınsöylendiği

sıradafutbolcuların(özellikle
bazılarının)suratlarındanyaşanacaklarokunabiliyordu.Sahaiçindegereksiztekmelerin
devamınıkarşılaşmasonunda
esirgemedenrakibevuranlar
acabasahayahangifutbolfelsefesiniyansıtıyorlardı?Bu
felsefebuvataniçinkurşun
atanında,tekmeatanındayanındaydı.Futboleğerbuman-

önemliözelliğiÇilleriktidarının
prenslerindenbiriolmasıydı.
Çiller’inönemlisaçayaklarındanbirisideTerim’di.Sahip
olduğuanlayışıeniyiAğar,ÇillerTürkiyesiifadeedebilir.Zatenbaşarılarınınpekçoğunu
dabudönemlerdeeldeetmişti.
BuyazınınamacıTerim’intarihideğilamabunlarifadeedilmedendeİsviçremaçlarında

etmeyenyerdengeldi.SerieA
maçındaMessinailekarşılaşan
İntertaraftarlarındanbirgrup
rakibinFildişiSahillifutbolcusuZoro’yahertopgeldiğinde
ırkçıaşağılamalarınıodereceyevardırdılarki,Zoromaçın
ortasındatopuelinealıpsahayıterketmeyekalkıştı.FutbolcuvehakemleriniknasısonucusahadakalanZoro’nunhafı-

Dünya Kupası, bu yaz Almanya’da düzenleniyor. Ve kupaya Afrika ve
Asya’dan takımlar katılıyor. Sanırım Haziran Almanya’da oldukca sıcak
geçecek. Avrupa’nın her tarafa yakın ülkesi Almanya, başta neonaziler
olmak üzere, pek çok ülkenin ırkçı gruplarının merkezi haline gelecek.
tıklaoynanıyorsasoyunma
odalarınakaçanİsviçrelileri
herhaldekendineyolaçmak
içintekmeliyorduAlpay.Milli
takımısafdışıbırakanesasetkenİstiklalMarşı’nınıslıklanmasındançokAlpay’ınbiribariz,ikihatasıdeğilmiydi?

Çiller iktidarının prensi

Karşılaşmasonrasındagüzel
birhalklailişkilerçalışması
gördük.Amahâlâkafalarda
soruişaretlerimevcut:Butakımınsahayayansıttığıfelsefe
gördüğümüzünötesindeneydi?
Terim’iTerimyapanen

yaşananlaranlaşılamaz.Yoksa
buülkeLetonyakarşısındada
kaybetti.AmaŞenolGüneşyönetimindemillitakımböylebir
yolutercihetmemişti.

Kâbus İtalya’da

IrkçılıkAvrupasahalarında
gezmeyedevamediyor.Birkaç
sayıöncefutbolsahalarında
ırkçılıküzerineyazmıştık.Yazdıklarımızabirörnekgeçtiğimizgünlerdeİtalya’dayaşandı.
HemdeİntergibiZapatistalarayardımıesirgemeyen,Irak
işgalisırasındatribünlerinden
savaşkarşıtıpankartlarıeksik

zalardatopkolundaağlayarak
gittiğigörüntükaldı.

Faşistler ve Dünya Kupası

ÖnümüzdekiyazAlmanya’da
DünyaKupasıdüzenleniyor.Ve
bukupayaAfrikaveAsya’dan
takımlarkatılıyor.SanırımHaziranAlmanya’daoldukçasıcakgeçecek.Avrupa’nınher
tarafayakınülkesiAlmanya,
baştaneonazilerolmaküzere,
pekçokülkeninırkçıgruplarınınmerkezihalinegelipAsyalılaraveAfrikalılarasaldırmanınzeminiolacakgibi.
Umarımyanılıyorumdur.
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NUSRETTİN YILMAZ

Bir tarih öğretisi

N

METE GÖNÜLTAŞ
usretileilgiliyazmamisten-

diğindeseverekkabulettim.

“İşçilerinAliHocası”hakkında

yazmakençokbenisevindirirdiçünkü.

Amayazmakiçinoturduğumdabunun

nedenlizorbirgörevolduğunugör-

düm...Vedoğrusukorktumda!..

Nusrethakkındabiryazı,12Eylülye-

nilgisini,birçokinsanın,hareketingeriye

sırayageçerekteslimolmayıseçtikleri

soğuğunkaranlığında“bağımsızsendi-

kalar”taktiğiylesınıfhareketinecanlılık

getirmeyi,yenibiryıldıztutuşturmayı

dikalbürokrasiyevegönülsüzlüğetakıl-

koşullarıaltında,birsıraneferiolarak

dendağılmasınısorgulamaktı.Veher

türlükötükoşularağmendemokratik

toplumsalmuhalefetdinamiklerinide

hareketegeçirecek,kitlelereumutvere-

cekdireniştaktiklerininuygulamayako-

nulduğubirdönemiveonunnaifusta-

yeteneğivecesaretoranıneolursaol-

mücadelearkadaşlarıylabirliktedavran-

edinmelerinisağlayanNusretHoca,

Marksizmidebirokadariyibilenbiryol

arkadaşıydı.Okumayıveyazmayıçok

sevdiğıhaldefizikiyapısınındönemde

dikkatçekiciolmamasındanötürüörgüt-

lenmegörevinitercihetmişvehiçkıs-

kanmadanyoldaşlarınınbirçoğunasiyasi

çalışmaolanaklarınıaçmıştı.Kendisibir

liseöğretmeniolmasınarağmenişçisı-

nıfınıniçindeçalışmayıtercihetmişti.

DER,TÜM-SENgibidahabirçokemekçi

yançözülüşünevekapitalizmingelmek-

örgütünükapattığıbirdönemde,sendika
yöneticilerininSelimiyeKışlasıönünde

mıştı.NusretHocabukoşullardaumut-

suzluğakapılmamış,sendikalsınıfhare-

lığınıirdelemekdemekti.

12EylülfaşistdarbesininDİSK,TÖB-

dırmaçabası,12Eylülyasalarına,sen-

ülkeninheryanınıdolaşarakbulduğu,

sunonlarınvasıflarınagörebirgörev

Cephe”ningruplararasıçekişmeyüzün-

SovyetlerBirliği’ninçöküşüylebirlikte

gelenbüyükbiryenilgidönemindekim-

12Eylülyenilgisivedönemininağır

karşıdirenişinsönmeyeyüztuttuğubir
Çokkısasüren“FaşizmeKarşıBirleşik

ganlıklaradikkatçekmişti...

seningirişmediğiDİSKDeri-İş’icanlan-

demekti.

tanıştığıherkeslekonuşan,kapasitesi,

dönemidesorgulamaktıaynızamanda.

sınıfhareketininkarşılaşabileceğikırıl-

görmekvebütündetaylarıylaanlatmak

çekilmeadıaltındasaklanmayıyada

yurtdışınasığınmayıseçmesiylefaşizme

1953 - 3 Aralık 1994

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

ReelsosyalizminPolonya’danbaşla-

teolanyenidenyapılanmasına,kapita-

lizminyenidenyapılanmasıkarşısında

ketininodaklarınıoluşturmakiçineski
mıştı...

Bütünbudönemibirdahaokumak,

geçmişleyüzleşmekvegeleceğinörül-

mesindedeneyleriayıklamaktıNusret
Hoca’ylailgiliyazıyazmak.

Nusret’ianlatmakdemek,sendikaliz-

mi,sendikalarındolayısıyladabirikmiş
milyonlarıneldengideceğikaygısıyla

büyümedenkorkansendikalistleri,on-

larındevrimcileridiskalifyeiçinyürüt-

tüğüayakoyunlarınıbirdahamahkûm

etmekdemekti.

“İşçilerinAliHocası”Nusret’iyazmak,

gerçektesayfalardolusuyazmak
demekti!..

“BARBARLAR”IN PARİS’İ YENİDEN FETHİ!

P

MÜSLÜM ERODĞAN

arislilerin kendi selefleri
saydıkları Yunanlılar, dışlarında kalan dünyayı daima yabancı (barbar), kendilerini
medeni saydılar. Böylece, çürümüş kadim sınıflı toplumlarını,
eşit-özgür-yiğit barbar toplumlarından üstün görme hastalığıyla
inmelendiler.
Barbarlar, medenilerin bu
komplekslerini hiç düşünmeden,
çürüyerek insanlığın başına musallat olan bu medeniyet leşlerini,
önlerine çıktıkça, tarihsel devrimler zinciriyle temizlemeden yollarına devam edemediler. Bu tarihsel
devrimler zinciri, ta ki yeryüzünde
hiçbir barbar toplum kalmayıncaya
dek sürdü. Ne var ki bu gidiş, basit yeniden üretimli bezirgân ekonomisi çerçevesini bir türlü yaramayarak, insanlığın tarihi bir tekerrür olarak algılamasına yol açtı.
Çünkü barbarlar, fethederek içine girdikleri medeniyetin hırsızlık
ve yalanlarını bilmediklerinden/bilemediklerinden, toplum yönetimi-

ni bıraktıkları medenilerce fethedilerek yenildiler. Bu “fesat çemberi”
bütün yeryüzüne yayıldığında, insanlık, Kara Avrupası’nda, 1789
Fransız burjuva devrimine kadar,
200 yıllık Ortaçağ karanlığıyla karşı karşıya kaldı. Bu sefer yolu eşitlik-özgürlük-kardeşlik şiarlarıyla
yine barbarlar; yani “donsuzlar!”,
(malsız-mülksüzler) ama bir farkla,
içeriden açtı. Zaten devrim de bu
“donsuzlara” gerekti; yaksa bu
ölüm-kalım savaşına kim, niye girişsindi.
Burjuvazinin yukarıdaki şiarlarla
peşine takarak gerçekleştirdiği
devrimin, tam 82 yıllık bekleme
sonucunda açların kendileri için
olmadığı anlaşılınca, açlar, kendi
devrimlerini yaparak tam 72 gün
iktidarda kaldılar. Sosyal devrimler
çağını açan burjuvazi, kendi mezar
kazıyıcısı işçi sınıfını da antitez
olarak ortaya çıkarmadan edememişti. Ne var ki, tarihsel devrimci
barbarların aksine, kimsenin burnunu kanatmayan sosyal devrimci

barbar Paris Komünarları, burjuvaziyi silahsızlandırmada tereddüt
edip geç kalınca, medeni Fransız
burjuvası, hem de savaş halinde
olduğu “yabancı” Prusya ordusunu çağırarak, birlikte 36 bin kendi
yurttaşının kafasını giyotinle kesip
katletmekte tereddüt etmedi.
İşte Fransız burjuvazisi bu geleneklerin halefidir. Paris Komününün yenilmesinden sonra “köpeksiz köyde değneksiz gezen” Fransız burjuvazisi, ulus sömürüsüyle
yetinmeyerek, güneyini ve doğusunu çapulla ulus ötesine yönelmiştir. Oralarda coğrafya ve insan
üretici gücünü sömürmek ve ezmekle kalmamış, hammadde kaynaklarını kendi metropolüne çekerken, bunları mamul hale getirecek
insan üretici gücünü de yine kendi
metropolüne çekmeden edememiştir. Bu insan üretici gücünü,
kapitalizmin üretimden düşerek
asalaklaştığı, tefecilikle yaşadığı
sermaye ihracı çağına kadar
(1970’lere) sisteme entegre etme-

Barbarlar, medenilerin komplekslerini hiç düşünmeden harekete geçti.

yi kısmen “başarmışken”, günümüzde artık bu kapasitesi kalmamıştır.
Yani, kısacası içine taşıdığı barbarları medenileştirememektedir.
Fransız Komünist Partisi bu duruma ne kadar hayıflanırsa hayıflansın bu yol emperyalist Fransa açısından (ve diğerleri) bir daha geri
dönülemezce kapanmıştır. Zaten
kördüğüm de buradadır. Atıldığı

yerde; ama atanlarca değil, yine
“tarihin bir tekerrürü olarak” barbarlarca çözülmeye kalkışılmıştır.
Her ne kadar barbarların tarihsel
devrimleri kalıcı olmasa da, eskiye
aldanmamak gerekir. Çünkü çağımız sosyal devrimler çağıdır. Yeter
ki kendi önderliğini yaratsın. Ve yine tarih de kendi önderliğini yaratmamış hiçbir devrim yoktur. Bu
eşyanın tabiatı gereğidir.

