
İKİ AYLIK SİYASİ GAZETE www.toplumsalozgurluk.org SAYI: 11 ŞUBAT 2006 FİYATI: 1.5 YTL

IS
SN

: 1
30

4-
65

19

ün ya nın en yok sul la rı, ka dın lar. Çün -

kü, ka dın la rın ça lış ma ala nı özel alan,

ya ni ev le ri miz. Ev ler de sa bah tan ak şa ma

dek ça lı şan ka dın lar, tüm bu iş le ri ka rın

tok lu ğu na ya pı yor lar. Ka mu sal alan da ça lı -

şan “şans lı” azın lık ise, mes lek taş la rı olan

er kek le re gö re, dü şük üc ret ler alı yor. İş ten

atı lan lar, yi ne ilk ka dın lar olu yor.  An cak

sö mü rü bun lar la bit mi yor. Eve iş al ma adı

al tın da, gü ven ce siz, ucuz öte si ça lış ma ko -

şul la rı ile ça lış mak zo run da bı ra kı lan ka -

dın lar, böy le ce hem özel ala na tı kıl mış olu -

yor hem top lum sal alan dan ko pa rıl mış ve

hem de ör güt süz lü ğe mah kum edilmiş

oluyor.

Ka dın lar, ken di le ri ne su nu lan ha ya tı de -

ğiş tir mek için mü ca de le edi yor lar. Çün kü

dün ya, en çok yok sul laş tı rı lan ka dın la rın

eme ği üze rin de dö nü yor. Ka dın lar, de ğiş ti -

re cek ler. Çün kü üre ti yor lar. Sö mü rü nün,

ezil me nin or ta dan kalk ma sı için, pay la rı na

dü şe ni yap ma id di asın da lar. Her ta raf tan

ku şa tı lan, bu ku şat ma lar la ka bu sa sokulan,

öz ve ri, sev gi, say gı laf la rıy la ya şan maz ha -

le ge ti ri len ya şam la rı nın in san ca bir ha le

ge ti ril me si için ha ya tı de ğiş ti re cek ler.

8 Mart, ka dın lar için, baş kal dı rı nın, mü ca -

de le nin, da ya nış ma nın ta ri hi dir. Bir lik, be -

ra ber lik için, ka dın la rın ka dın lar la yan ya -

na, omuz omu za dur duk la rı gün dür. Ka dın -

la ra yö ne lik, eko no mik, po li tik, cin sel her

tür lü sal dı rı ya kar şı, top lu ca dayanış ma

günü dür. 

Kadınlar, ses lerini, dün yanın her köşesin -

deki kadın ların ses leriy le  buluş tur malıdır.

Umut larını bir leş tir melidir. Kadın ların kur -

tuluşu, yalnız kadın lar la müm kün. 

Kur tuluşumuz için 8 Mart’ta alan lara.

Latin Ame ri ka'da sol dal ga çe liş ki le -

riyle ve be lir siz lik le riy le yük se li yor.

La tin Ame ri ka ’nın ge nel gi di şa tı na

bak mak biz ler açı sın dan ar tık da ha

faz la önem arz edi yor. Evo Mo ra -

les'in Sos ya liz me Doğ ru Ha re ke -

ti'nin li de ri ola rak Bo liv ya'da dev let

baş ka nı se çil me si ulus la ra ra sı med -

ya nın da il gi si ni çek ti ği için gi de rek

gün dem ol ma ya baş la dı. Ye ni bir sol

dal ga nın ilk işa ret le ri ola rak her ke -

sin il gi si ni çek iyor.

17.SAYFA Ahmet Gündoğan

LATİN AMERİKA

2006 yı lı, oli gar şi nin iç iliş ki le rin -

de hay li ger gin ça tış ma lar la geç -

me ye aday.Ar ka sı na AB ve ABD’yi

alan AKP hü kü me ti, özel leş tir me -

ler ve ye ni ya sa lar la, hü kü met ol -

mak tan ik ti dar ol ma ya doğ ru sü -

re ci zor lu yor. Mer ke zin de or dunun

Bü yü ka nıt’la sim ge le nen ka na dı -

nın yer al dı ğı sta tü ko ise AKP’nin

yıp ran ma sın dan fay da la na rak ve

özel lik le yol suz luk la rın üs tü ne gi -

de rek, ken di mev zi le ri ni tah kim

et me ye ça lı şı yor.

3. SAYFA Alp Aydın

AKP 2006’da zorlanacak

ÇKP, 1978’de baş la tı lan re form prog -
ra mıy la bir lik te ağır ağır sos ya lizm -
den ka pi ta liz me ge çiş sü re ci ni “ba şa -
rıy la” ger çek leş ti ri yor! İş çi ve emek -
çi le rin ka pi ta lizm den ve tüm sö mü rü
ve bas kı lar dan kur tul ma sı nı he def le -
yen “ko mü nizm” ide olo ji si ar tı de ğer
sö mü rü sü nü ve ser ma ye nin her alan -
da ki hâ ki mi ye ti ni ger çek leş tir mek
için utan maz ca kul lanılıyor.

20. SAYFA İ.Halit Elçi 

8 Mart yak la şır ken ge rek ka dın ku -

rum la rı nı, ge rek kar ma ku rum la rı bir

te laş sar dı. Kar ma ku rum la rı sa ran

te laş (ki bu ra da tüm kar ma ku rum la rı

kast et mi yo rum, zi ra Top lum sal Öz -

gür lük de bir kar ma ku rum, kast et tik -

le rim tah min edi le ce ği üze re ka dın er -

kek el ele gü zel gün le re da hi yâ ne fik ri -

ni sa vu nan lar dır) 8 Mart ey lem le ri nin

içe ri ğin den zi ya de, kim ki min le, ne re -

de or tak ey lem ya pa cak fay da cı lı ğı ze -

mi nin de ce re yan edi yor. Öy le ki eli ni

ça buk tu tup ça ğı rı yı ya pan ku rum öte -

ki le re kar şı ça lı mı nı at mış ve atı al dı -

ğın dan Üs kü dar’ı geç miş ti çok tan(!) 

Bu ça lım lı top lan tı lar dan gör dü ğü müz

ka da rıy la, ge çen yıl 8 Mart sü re cin de

so run lu dav ra nan ki mi ör güt ler, bu yıl -

ki 8 Mart top lan tı  ça ğı rı sı nı yap tık tan

son ra, hiç bir şey ol ma mış gi bi dav ra -

nıp, ha di bu 8 Mart’ı bir lik te ör güt le -

ye lim ha va sın day dı lar. Oy sa bir lik te si -

ya set ya pa bil mek için ön ce ki se ne nin

de ğer len dir me si ni ya pıp, etik açı dan

ki mi grup la rın (EHP, Çağ rı, Kı zıl Bay -

rak, Te ori de Doğ rul tu, Sos ya list Ba ri -

kat) öze leş ti ri le ri ni ver me si ge re ki yor -

du. Ge çen yıl “ay rış ma yı, dev rim ci ka -

rar lı lı ğın sı nan dı ğı, li be ral da yat ma la -

ra kar şı alı nan po li tik bir tu tum” di ye

de ğer len di ren ler, er kek siz 8 Mart is te -

yen ka dın la rı dev rim ci le re kar şı ta vır

al dı di ye suç la yan lar, ay nı ka dın la ra

8 Mart’a girerken

D

Tür ki ye’de si ya sal alan bir sü re dir

ulu sal cı ve li be ral an la yış la rın cen de -

re si ne sı kış mış du rum da. Sos ya list

sol ör güt süz lü ğü, da ğı nık lı ğı so nu -

cun da gün de me mü da ha le ede me yin -

ce san ki si ya set bu iki an la yı şın it

da la şın dan iba ret miş gi bi gö zü kü yor.

Sis tem sı nır la rı için de de vam ede ge -

len her tür lü it da la şı, de mok ra si ya -

nıl sa ma sı nı güç len di re ce ği için bur ju -

va zi nin işi ne ge li yor.

SALDIRI YASALARI

ÇİN: ‘KOMÜNİST PARTİ’NİN 
ÖNDERLİĞİNDE
KAPİTALİZME DOĞRU!

8 MART’TA
ALANLARA

2. SAYFA Gülfer Akkaya

İSLAMİ FEMİNİZM ATTAC ÜZERİNE NERON VE ULTRAS ÇANLAR KİMİN İÇİN? BABASI VE OĞLU
1980’ler ar tık kim lik si ya se ti nin

önem ka zan dı ğı bir dö nem di.

28. SAYFA 18. SAYFA 35. SAYFA 22. SAYFA 34. SAYFA

Attac, 1998’de Fran sa’ da do ğup

dün yaya ya yı lan bir ör güt tür. 

Nice şe hir var dır ki, fut bol re ka be ti

iki ta kım üze ri ne ku ru lu dur.

Milli gelirin sınıflara dağılımındaki

artarak adaletsizlik devam ediyor.

12 Ey lül ki mi le ri nin/ki mi şey le rin

se si ni kı sarken, kimini de açtı.

KADER AY HALUK KOŞAR NURAY ERGÜNEŞ ÜMİT KARTALFARUK BESKİSİZ

5. SAYFA B. Akpolat
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Hayır …!

Ne ka dar kı sa ve ne ka dar ya lın bir söz cük. 
Oy sa ki, için de ka rar lı lı ğı, ce sa re ti ve di re ni şi ba -

rın dı rır. Ha yır söz cük ola rak du dak lar dan dö kü le ne
ka dar, ne ba di re ler at la mış tır, bir bil se niz. Te red dü -
tün ko ri dor la rın dan ge çip, yıl gın lık ve ce sa ret siz lik
is tas yon la rın da kı sa mo la lar ver miş, iha net ve kor -
kuy la yan ya na yü rü müş ve kay be de cek le ri nin üze -
rin den at la yıp, geç miş tir. 

Ta rih ka dar uzun, in san ha ya tı ka dar kı sa bir sü -
re de, ar tık ge ri dö nü şün ol ma dı ğı o kı yı da, du dak -
lar dan bir kez fır la dı ğın da, onu tu ta maz sı nız ar tık,
bir kuş gi bi ka nat la nır uçar, dö kül dü ğü du dak la rı da
aşar, gi der.  Bir o ka dar güç lü dür ha yır ke li me si.
Bir kez söy len di mi, du ru la maz ar tık, yı kıp ge çer
önün de ne var sa onu dur du ra cak. 

Gü zel bir gü nün ari fe sin de yiz,  8 Mart Dün ya Ka -
dın lar Gü nü. Ezi len le rin ezi le ni ka dın lar, tüm renk -
le ri ile ka dın ola rak va ro luş la rı nın önün de du ran
her en ge le, er kek le re, dev le te, bin yıl lık cin si yet çi
sis te me ha yır de mek için kent le rin so kak la rı nı, cad -
de le ri ni ve alan la rı nı dol du ra cak ye ni den.

2006 yı lın da yız, eko no mi nin ica zet li prens le ri
med ya da ki sü tun lu köşk le rin den ra kam la rı ko nuş -
tu ru yor.  Mil li ge lir ar tı yor, enf las yon dü şü yor, her -
kes mem nun bu AKP’den, Ana do lu’nun kap lan la rı,
TÜ Sİ AD’ın as lan la rı. Ta rım emek çi le ri nin, iş çi le rin,
ka mu emek çi le ri nin, be yaz ya ka lı la rın, emek li le rin
mil li ge lir den al dık la rı pay ge ri ler ken, gi ri şim ci le ri -
mi zin al dı ğı pay al dı ba şı nı gi di yor. 

Emek çi cep he sin de azal ma yan ama bü yü yen bir
şey var ta bi ki. Bü yük kent le ri mi zin top la mın da

yüz de 70’a va ran iş siz lik. Aç lık, yok sul luk, ge le ce ğe
da ir du yu lan o de rin umut suz luk da ca ba sı. Mil li
ge li rin her kes için bü yü dü ğü ma sa lı na ve ri le cek ya -
nıt bel li, ha yır! Sal dı rı ya sa la rı bir bi ri ar ka sı na ge le -
cek sal ta nat ma ka mı, mec lis kür sü le ri ne.  Ka mu
per so ne li ya sa sı, Ge nel Sağ lık Si gor ta sı ya sa sı.
Özel leş tir me bin ler ce iş çi yi, ka mu emek çi si ni iş siz,
ge le cek siz bı rak ma ya de vam edi yor.  Grev le hak
ara yan la ra de rin dev let usu lüy le mü da ha le edi li yor
ar tık. İpin öte ya nın da ki azın lı ğa söy le ne cek tek bir
söz ka lı yor, ha yır!

Ül ke mi zin si ya sal utanç ta ri hin de Ma raş, Ço rum,
Si vas ve Su sur luk ola rak ye ri ni al ma sı plan la nan,
de rin dev le tin baş rol oy na dı ğı Şem din li oyu nu na
Kürt hal kı nın ver di ği kar şı lık yi ne ha yır! 

Dün ya nın kü re sel de vi ABD,  coğ raf ya la rı acı ma -
sız ca ke sip biç me ye, ye ni dün ya yı ken di emel le ri
doğ rul tu sun da şe kil len dir me ça lı şı yor uzun za man -
dır. Ama ABD’nin ar ka bah çe sin de, Ve ne zu el la, Bo -
liv ya, Ar jan tin, Pe ru ve Bre zil ya’da yer li halk lar,
emek çi ler vel ha sıl tüm ezilen ler tarih sah nesine
zor la giriyor lar yeniden ve hayır diyor lar. Irak’ta
ken di yarat tığı kan çukurun dan çıkamıyor, ken di
evin de Amerikan hal kı “ikin ci Vi et nam send ro mu
ya şa mak is te mi yo ruz” di yor ve cı lız da ol sa ha yır’ı
dö ke bi li yor cad de le re.

Dün yadaki yer leri hiç bir şey den son ra gelen, yok -
sul lar, emek çiler,  ezilen ler; boyuneğ miş lik lerini
direnişe, direnişi dev rim ci zemin de sal dırıya, dev -
rim ci sal dırıyı büyük tarih sel öf keye dök tüğün de,
tek bir söz var ar tık, hayır!  

Ne kadar kısa ve ne kadar yalın bir söz cük, hayır!

EDİTÖRDEN

re for mist, kü çük bur ju va gi bi sı -

fat lar la ha ka ret eden ler, söy le dik -

le ri ni ne den se unut muşlar. Böy le

so run lu bir or tam da si ya set yap -

ma yı her hal de doğ ru bu lu yor lar dı

ki, ge çen yı la de ğin me den önü -

müz de ki 8 Mart’ı “bir lik te” ör güt -

le mek ten ra hat ça bah se de bi li yor -

lar dı. Ney se ki bu oyun ka dın ku -

rum la rın ca bo zul du.

Sonunda ka dın ku rum la rı 8 Mart

ey le mi için ça ğı rı cı ol du lar Bu ça -

ğı rıy la bil dik so nuç alın maz tar -

tış ma la r sonlandı. 

8 Mart ey lem le ri nin asıl ça ğı rı cı -

la rı kar ma ku rum lar de ğil , fe mi -

nist ka dın ku rum la rı dır. Bu ku -

rum lar fe mi nist si ya se tin öz ne le -

rin den olu şur. Ka dın po li ti ka sı nın

mer ke zi bu ra lar dır. Ka dın hak la rı

ve özel lik le ka dın kur tu lu şu bu

ku rum la rın va ro luş la rı nın as li ge -

rek çe le ri dir. Bun lar dan do la yı dır

ki kar ma ku rum la rın “el ça buk lu -

ğu ile” özel lik le ka dın ku rum la rı -

nı da içi ne kat ma ya ça lı şa rak

yap mış ol duk la rı 8 Mart ça ğı rı la rı

so run lu dur. Fa kat pas ta dan pay

kap ma ar zu su na gem vu ra ma yan

ki mi kar ma ku rum lar bu ve ben -

ze ri kay gı lar dan do la yı, 8 Mart la -

rı “li be ra lizm ba ta ğın da ki fe mi -

nist ler den kur tar mak ve dev rim -

ci leş tir mek” ba ha ne siy le, meş ru -

luk la rın dan şüp he duy ma dan

dav ran mak ta lar.

8 Mart top lan tı la rı nın için den çı -

kıl maz ana tar tış ma, er kek li mi,

er kek siz mi ka tılım me se le si dir.

Ar tık bu ko nu da mem le ket çe yol

al dı ğı mız aşi kâr. 8 Mart’a iliş kin

iki fark lı gö rüş var: Bi ri, ka dın la -

rın, pat ri ar ka nın ne den ol du ğu

er kek ler le de ara la rın da ya şa nan

ez me ezil me ya da sö mü rü

nedeniyle 8 Mart ey lem in de er -

kek ler le yü rü me yi doğ ru bul ma -

yan lar. 8 Mart’ı sa de ce ka dın lar la

kut la mak is te yen ler. Di ğer gö rüş,

ka dın  sorununu, ka dın er kek ve -

ri le cek sı nıf mü ca de le siy le or ta -

dan kal dır ma yı öne sü re rek 8

Mart ey lem le ri ne er keklerle ka tıl -

ma yı dü şü nen ler. 8 Mart tar tış -

ma la rın da ki ay rım bun lar dan ve

bun la rın pra ti ğe yan sı ma la rın dan

ibaret. 

On ca yıl lık top lan tı ve tar tış ma -

lar dan son ra gör dük ki, her kes

fik rin de ıs rar cı. Ta raf lar için ik na

ol ma, ik na et me gi bi ola sı lık lar

tü müy le or ta dan kalk mış du rum -

da. Do la yı sıy la ar tık her iki fi kir

ve ay rı ya pı la cak her iki 8 Mart

ey le mi de meş ru dur. Bun dan

böy le ya pıl ma sı ge re ken şey, her

fik rin ken di 8 Mart çağ rı sı nı ve

ey le mi ni ör güt le me si dir. As lın da

bu ra dan ba kın ca bu na ay rı 8

Mart lar de mek çok da doğ ru ol -

maz. Fark lı iki fi kir ve ka tı lım bi -

çi mi ne sa hip olan 8 Mart ey lem -

le ri ken di ya ta ğın da akan su gi bi -

dir. Bun dan böy le her kes için ha -

yır lı ola nı da bu dur.

An cak bun la rın dı şın da ör güt len -

me si dü şü nü le cek bir üçün cü 8

Mart ey le mi hiç bir şe kil de meş ru

de ğil dir. Çün kü baş ka bir 8 Mart

ey le mi ni ge rek ti re cek te mel bir

ay rım –en azın dan şim di lik- yok -

tur. Bu ih ti ma lin ger çek ol ma sı

ha lin de bu nun ya ra ta ca ğı so nuç -

lar kim se için ha yır lı ol maz.

Bir lik, mü ca de le ve da ya nış ma

gü nü müz olan 8 Mart Dün ya Ka -

dın lar Gü nü he pi mi ze kut lu ve

biz kadın ları kur tuluşumuza bir

adım daha yakın laş tır mış ol sun.

8 MART’A GİRERKEN

Hikmet Sarıoğlu / Sayı Editörü
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006 yı lı, oli gar şi nin iç iliş ki le rin -

de hay li ger gin ça tış ma lar la

geç me ye aday.

Ar ka sı na AB ve ABD’yi alan AKP hü kü -

me ti, özel leş tir me ler ve ye ni ya sa lar la,

hü kü met ol mak tan ik ti dar ol ma ya doğ -

ru sü re ci zor lu yor. Mer ke zin de or dunun

Bü yü ka nıt’la sim ge le nen ka na dı nın yer

al dı ğı sta tü ko ise AKP’nin yıp ran ma -

sın dan fay da la na rak ve özel lik le yol -

suz luk la rın üs tü ne gi de rek, ken di mev -

zi le ri ni tah kim et me ye ça lı şı yor.

AKP’nin ar ka sın da ki ana güç olan ve

Özal’lı yıl lar la siv ri len Ana do lu ser ma -

ye si, hü kü me tin ic ra atin den mem nun.

He def le ri ne ulaş tı lar. Çap la rı, hü kü -

met le ri nin sağ la dı ğı ola nak lar la sü rek li

ge niş li yor. Ve el bet te, TÜ Sİ AD’da ya pı -

la nan oli gar şi nin “la ik” ser ma ye ka na dı

da, hü kü met ten mem nun. Özel leş tir -

me ler den ucu za kap tık la rıy la ve kü re -

sel ser ma yey le gir dik le ri or tak lık lar la,

ken di ko num la nış la rı nı güç len di ri yor ve

kü re sel eği lim ler le uyum laş tı rı yor lar.

Hü kü met, TÜ Sİ AD’a hiz met te sı nır ta -

nı mı yor. TÜ Sİ AD, AKP’nin ki mi uç ta -

vır la rı na kar şı Or du’ya yas la na rak bas -

kı yap mak tan ve bu nun için de elin de ki

med ya yı kul lan mak tan çe kin mi yor.

Or du ise, bir yan dan iyi ce açı ğa çı kan

iç ge ri li mi ni bü tün lü ğü nü boz ma dan

aş ma ya ça lı şır ken, öte yan dan, ege men

blok için de ki ön cü ro lü nü ko ru ma ya

ça lı şı yor. Öz kök’te sim ge le şen ka nat,

kü re sel ser ma ye nin li be ral da yat ma la -

rı na uyum sağ la ya rak or du ege men li ği -

ni ko ru ma ya ça lı şır ken, Bü yü ka nıt’ta

sim ge le şen ka nat, da ha tu tu cu bir ko -

num da ve oli gar şik Cum hu ri yet’in

geleneksel, te mel di rek le ri ni ko ru yan

bir tu tum da ıs rar edi yor.

Öy le gö zü kü yor ki, 2007 Ni san’ın da ki

cum hur baş kan lı ğı se çim le ri, ka nat la rın

bir bi ri ne güç da yat ma sın da bu lu na ca ğı

ve ege men blok için de ki ken di ko num -

la rı nı güç len dir me yi amaç la dık la rı bir

sü re cin odak nok ta sı ola cak.

Or du da ki sta tü ko cu Bü yü ka nıt ka na -

dı nın si ya si söz cü sü ko nu mu na yer le -

şen CHP, bir er ken se çim le ve ye ni bir

mec lis le se çi mi zor lu yor. Şim di ki mec -

li sin AKP çev re sin den bir aday se çe ce -

ği açık ve bu da so nuç ta, Cum hur baş -

kan lı ğı gi bi oli gar şi nin önem li bir mev -

zi si nin “la ik” ka nat tan “ılım lı İs lam cı”

ka na da geç me si an la mı na ge li yor. 

CHP ve Cum hu ri yet’in sta tü ko cu güç -

le ri, baş ta yol suz luk lar ol mak üze re bir

di zi skan dal pat la ta rak ve po li tik ger -

gin li ği yük sel te rek, AKP’nin da yan ma

gü cü nü zor la ma ya ça lı şa cak tır,

Er ken se çim

Eh, bi lin di ği gi bi, “ye ni len peh li van

gü re şe doy maz”. Er ken se çim de

CHP’nin ik ti da ra gel me si za yıf lık bir

ola sı lık ol sa da “gün ola har man ola!” 

Er ken se çi me gi den sü reç te, sta tü ko -

cu güç le rin AKP aley hin de yü rü te ce ği

kam pan ya nın so nuç ala bil me im kâ nı

da var dır. Bu du rum da, AKP’yi dış la yan

bir CHP-DYP-ANAP-MHP ko alis yo nu

dev re ye gi re bi lir. Ye ni mec li sin AKP ya

da et ki ala nı dı şın da ka lan bir ki şi yi

cum hur baş ka nı se çe rek, sta tü ko cu

güç le rin mev zi si ni tah kim et me si ih ti -

mal ler için de dir.

İş te, 2006 yı lı, oli gar şi nin iç ça tış ma -

la rı nın yo ğun la şa ca ğı ve za man za man

pat la ma lar la ger gin lik yük le ne ce ği bir

dö nem ola cak tır. Hal ka kar şı bir bir le -

riy le ke net le nen ege men güç ler, sö mü -

rü ve yağ ma dan en bü yük pa yı ki min

ala ca ğı nok ta sın da ka pı şa cak lar. Kar şı -

lık lı dar be ler vu ra rak ik ti dar ala nı için -

de ki ken di ko num la rı nı ko ru ma ya ve

ge niş let me ye ça lı şa cak lar.

Hal ka kar şı sal dı rı ya sa la rı

Öte yan dan, Ge nel Sağ lık Si gor ta sı,

Sos yal Si gor ta lar Ka nu nu de ği şik li ği ve

Ka mu Per so nel Re ji mi Re for mu baş lık -

la rıy la dev re ye so ku lan “hal ka kar şı

sal dı rı ya sa la rı”, Şu bat’tan iti ba ren

Mec lis’e ge ti ri le cek.

Emek çi ler için za ten kı sıt lı olan sağ lık

im kan la rın dan fay da lan ma hak kı, büs -

bü tün da ral tıl mak is te ni yor. Ne re dey se,

“has tay sa nız öle bi lir si niz, za ten nü fus

da faz la!” de ni li yor. Evet, özel has ta ne -

ler le pa ra lı has ta la ra da ha kon for lu

sağ lık hiz me ti su nu lur ken, yok sul la ra

me zar lık gös te ri li yor.

Ye ni per so nel ya sa sı ise, yok sul lu ğa

doğ ru iti len ve sağ lık hiz met le rin den

fay da lan ma hak la rı kı sıt la nan ka mu

emek çi le ri nin, el le rin de ka lan tek şey

olan iş le ri ni de ko lay ca gas bet me

amaç lı dır: İş gü ven ce si tas fi ye edi le -

rek, ik ti da rın emek çi le ri top lu iş ten çı -

kar ma sı ko lay laş tı rıl mak ta ve böy le ce

tü müy le ka mu hiz met le ri ni tas fi ye nin

de önü açıl mak ta.

İş te, kü re sel ser ma ye ve IMF’nin AKP

Hü kü me ti eliy le uy gu la dı ğı son da yat -

ma lar; bı ça ğı da ha de ri ne ba tır ma ve

bük me ham le si dir. 

Emek çi ler de bi ri ken  tep ki nin po li tik

pro tes to la ra yol aç ma sı ge re ki yor. Öy le

ki, sal dı rı ya sa la rı ge ri çe kil sin ve “is -

tik rar ted bir le ri” de dik le ri ser ma ye ta -

lep le ri, te pe nok ta sın dan baş la ya rak

ge ri ye püs kür tül sün. Tepkiler, şa yet

doğ ru ze min de ör güt le nir se, so nuç

alın ma sı cid di bir ola sı lık tır.

Emek çi le rin AKP’yi zor la ma sı, ken di

sos yal hak la rı nı ve en te mel ih tiyaç -

larını savun malarıy la ger çek leşecek.  

Bahar ay ları hareket li geç meye aday.

AKP 2006’DA ZORLANACAK

2

2006 yılı, oligarşinin iç
çatışmalarının yoğunlaşacağı
ve zaman zaman
patlamalarla gerginlik
yükleneceği bir dönem
olacaktır. Halka karşı birbir-
leriyle kenetlenen 
egemen güçler, sömürü ve
yağmadan en büyük payı
kimin alacağı noktasında
kapışacaklar. Kar şı lık lı dar -
be ler vu ra rak ik ti dar ala nı
için de ki ken di ko num la rı nı
ko ru ma ya ve ge niş let me ye
ça lı şa cak lar.

Hesaplaşma noktası, cumhurbaşkanlığı seçimleri.

ALP AYDIN

Emekçilerde biriken tepkinin politik protestolara yol açması gerekiyor. Öyle ki, saldırı
yasaları geri çekilsin ve “istikrar tedbirleri” dedikleri sermaye talepleri, geri  püskürtülsün.

Tepkiler, doğru zeminde örgütlenirse, sonuç alınması ciddi bir olasılıktır.

ÖZGÜRLÜKTOPLUMSAL
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api ta list sis tem için de

üre tim, esas ola rak ar tı

de ğer üret mek ve ser -

ma ye yi bü yüt mek amaç la rı nı

ta şır. Kâr oran la rı nın ar ta rak

düş me si ve gi de rek is tik rar lı

ser ma ye bi ri kim ola nak la rı nın

or ta dan kalk ma sıy la, ka pi ta list

sis tem, de vam lı lı ğı nı sağ la mak

ama cıy la dö nü şüm içe ri si ne

gi rer. Ka pi ta liz min 1929 bu na -

lı mıy la açı ğa çı kan kriz den çı -

kış ve ye ni den ya pı lan ma sü -

re ci 70’le rin ba şın da tı kan dı.

Dev le te ka pi ta list sis te min

güç len me sin de et kin rol bi çen

Key nes yen kriz den çı kış mo de -

li, iş çi sı nı fı nın mü ca de le si ve

sos ya liz min dün ya ça pın da ki

teh di diy le bir le şin ce, sos yal

dev let ol gu su or ta ya çık tı.

Sos yal dev let için de ka mu hiz -

met le ri di ye özel bir üre tim

ala nı va r ol ma ya baş la dı. 

70’li yıl la rın ba şın da ye ni den

kri ze gi ren ka pi ta list sis te min

bu son kri zi ni bur ju va ide olog -

lar, dev le tin eko no mi de ve

sos yal ha yat ta çok faz la yer

al ma sı na bağ la dı lar. On la ra

gö re dev let, bü tün te mel alan -

la rı iş gal et miş ve ser ma ye ye

ha re ket ede cek alan bı rak ma -

mış tı. Neoli be ra lizm bu tar tış -

ma lar dan tü re di ve iş çi sı nı fı -

na karşı ye ni bir sal dı rı dal ga -

sı ola rak kul la nıl dı. Ser ma ye

kriz den çı kış için ye ni bir bi ri -

kim mo de li ni uy gu la ma ya koy -

du.

“Bu mo del: 

- Mal ve pa ra ha re ket le ri nin

ta ma mıy la ser best leş ti ril me si -

ni,

- Eko no mi nin bü tü nüy le pi ya -

sa nın iş le yi şi ne bı ra kıl ma sı nı,

- Dev le tin eko no mi de ki ro lü -

nün azal tıl ma sı nı,

- Sos yal hak la rın or ta dan

kal dı rıl ma sı nı,

- Üre tim sü re cin de kul la nı lan

ye ni tek no lo ji ler ve emek yö -

ne ti mi tek nik le riy le ma li yet le -

rin dü şü rül me si ni,

- Es nek lik gi bi stan dart ol ma -

yan ça lış ma bi çim le ri nin yay -

gın laş tı rıl ma sı nı içe ri yor du.”

(İr fan Kay gı sız)

Yeni birikim modeli

Bu bi ri kim sü re ci n de ulus -

larara sı ser ma ye nin ge nel ve

or tak çı kar la rı doğ rul tu sun da,

ya sa la rın ve an laş ma la rın or -

ta ya çık ma sı nı sağ la yan ve ta -

bi ri ca iz se ulus larara sı ser ma -

ye nin bey ni gi bi dav ra nan ör -

güt ler DB, İMF, OECD ve

1994’te ku ru lan DTÖ et kin lik

ka zan ma ya baş la dı. Bu ör güt -

ler amaç la nan ye ni bi ri kim

mo de li nin ha ya ta geç me si için,

o ül ke de ki yer li ser ma yeyle

uyum için de, hü kü met le re, iş çi

sı nı fı nın ka za nım la rı nı or ta dan

kal dı ran an laş ma la ra im za at -

tır ma ya baş la dı lar. 

Neoliberal politikaların
miladı

24 Ocak 1980 Ka rar la rı Tür -

ki ye’de neoli be ral po li ti ka la rın

mi la dı ola rak ka bul edi le bi lir.

Ar dın dan ge len Özal’ lı yıl lar I.

Ya pı sal Uyum Po li ti ka la rı adıy -

la da anı lan esas ola rak özel -

leş tir me le rin baş la dı ğı, dev le -

tin mal ve hiz met üre ti min den

ya vaş ya vaş çe kil di ği bir dö -

nem dir. ANAP ik ti da rın dan

son ra ki ko alis yon lu yıl lar da

neoli be ral sal dı rı nın hı zı be lir li

oran da düş müş ol sa bile ser -

ma ye nin bu ana yö ne li mi ni ko -

alis yon hü kü met le ri de de vam

et tir di ler. 

Hü kü met ler Mer kez Ban ka -

sı’nın KİT’le re kre di ver me si ni

en gel ler ken, KİT’ler iç ve dış

pi ya sa lar dan yük sek fa iz ler le

borç lan ma ya itil di. Ay rı ca

harç lar ve eği ti me kat kı pa yı

gi bi ad lar la eği tim adım adım

pa ra lı ha le ge ti ri lir ken, sağ lık -

ta dö ner ser ma ye uy gu la ma sı

has ta nın ce bi ne göz di kil me -

sine neden oldu. 

Ka mu hiz met le ri ni ger çek leş -

ti ren iş çi ler ve ka mu emek çi le -

ri nin büt çe için de ki pay la rı 20

yıl da yüz de kırk lar dan yüz de

yir mi le re ka dar düş tü. Per so -

nel har ca ma la rı dü şer ken büt -

çe de ki iç ve dış borç fa iz öde -

me le ri ora nı soy gun de re ce -

sin de art tı. 1975-80 ara sı büt -

çe de ki fa iz har ca ma sı yüz de

2,7 iken 1999’la ra ge lin di ğin de

bu oran yüz de 46,1’e çık mış tı. 

Hü kü met lerüs tü ser ma ye sı -

nı fı nın stra te jik yö ne li mi di ye -

bi le ce ği miz emek çi le re ve hak -

la rı na dö nük bu sal dı rı 57. hü -

kü me tin eko no mi den so rum lu

dev let ba ka nı Ke mal Der viş ile

cid di bir sıç ra ma ya şa dı. “15

gün de 15 ya sa” ile mec li sin

ade ta bir ya sa fab ri ka sı na dö -

nüş tü ğü bu dö nem de neoli be -

ra liz min ge rek sin di ği dev let

dö nü şüm le ri bü yük bir hız ka -

zan dı. Yö ne ti şim for mü lü uya -

rın ca yü rüt me gü cü ola rak hü -

kü me ti bü yük oran da dev re -

den çı ka ran “Dü zen le yi ci Ku -

rul lar” “eko no mi-si ya set ba ğı -

nın ko par ıl ma sı ge re kir, eko -

no mi tek nik bir me se le dir” re -

to ri ği eş li ğin de eko no mi nin

he men her ala nın da ini si ya tif

ka zan ma ya baş la dı.

ABD’nin Irak iş ga li sı ra sın da

part ner ola rak AKP’yi seç me -

si ne bağ lı bir den bi re gün de me

ge len er ken se çim son ra sın da

ser ma ye sı nı fı güç lü, is tik rar lı

bir hü kü me te ka vuş tu. AKP

se çim be yan na me sin de, hü kü -

met prog ra mın da ve Acil Ey -

lem Pla nı’nda neoli be ra liz me

ait bü tün kav ram la rı kul lan dı.

Per for mans öl çüm sis te mi,

emek ça lış ma, yö ne ti şim,

özel leş tir me, top lam ka li te yö -

ne ti mi, ka tı lım cı lık, şef faf lık,

et kin ka mu hiz me ti AKP’li le rin

dilinden düş mez ol du.

Yurttaş değil müşteri

Ba zı sen di ka lar ve ki mi sol -

cu lar AKP’nin ta ri kat çı lı ğıy la,

İs lam cı lı ğıy la uğ ra şır ken on lar

adım adım ka mu hiz met le ri ni

tas fi ye et me doğ rul tu sun da

ya sa lar, yö net me lik ler ha zır la -

dı lar. Ka mu Yö ne ti mi Te mel

Ka nu nu adı ve ri len, dev le tin

neoli be ral dö nü şü mü nün ana -

ya sa sı adı nı ve re bi le ce ği miz

çer çe ve ya sa yı yü rür lük mad -

de si ne ka dar Mec lis ’ten ge çir -

dik ten son ra yo ğun la şan tep ki -

ler yü zün den ra fa kal dır dı lar.

Bu ya sa yurt ta şı müş te ri ye, cı -

lız sos yal dev le ti tam bir pi ya -

sa dev le ti ne dö nüş tür me ça -

ba sı ola rak al gı lan ma lı dır. Bu

ya sa nın ge rek çe sin de et kin bir

ka mu hiz me ti ne şu üç te mel

özel lik le ula şı la bi le ce ği vur gu -

la nı yor du:

1. Fi nans ma nı ver gi len dir -

mey le de ğil, fi yat lan dır may la

sağ la nan,

2. İş gör me yi, ömür bo yu iş

gü ven ce si ne de niy le re ha ve te

ka pıl mış kad ro ya da ya lı me -

mur luk la de ğil, per for man sı nı

sü rek li ser gi le mek zo run da

olan söz leş me li per so nel eliy le

yü rü ten,

3. İş le ri ni arz odak lı de ğil, pi -

ya sa nın yap tı ğı gi bi ta lep

odak lı ya pan bir bü rok ra si ye

sa hip ol mak la müm kün ola ca -

ğı söy le ni yor du.

Gö rü nen o ki, AKP ik ti da rı

neoli be ral sal dı rı ya 2006 yı lı -

nın ilk ya rı sın da hız ka zan dır -

ma ni ye tin de dir. 2006’nın Ma -

yıs ve Ha zi ran ay la rı na ka dar

mec lis ten ge çir me yi dü şün -

dük le ri Ka mu Per so nel Re ji mi

Re for mu, Ge nel Sağ lık Si gor -

ta sı ve Sos yal Gü ven lik Sis te -

mi’ne iliş kin ka nun ta sa rı la rı

iş çi ler ve emek çi ler için tam

bir yı kım prog ra mı dır. Bu yı kı -

mın so run suz ger çek le şe bil -

me si için ise Te rör le Mü ca de le

Ya sa sı’ nın da ha da sert leş ti ril -

me si ge rek ti ği nin far kın da

olan ege men ler ya sa nın üze -

rin de ça lış ma lar ya pı yor lar.

Aşı yı, ko ru yu cu sağ lık hiz -

met le ri ni bi le pa ra lı ha le ge tir -

me yi iş çi le rin, emek çi le rin

emek li ol duk la rı yaş ile öl dük -

le ri yaş ara sın da ki far kı azal -

ta rak “sos yal gü ven lik te re -

form” yap ma yı amaç lı yor lar.

Emekçilerin tarihsel
kazanımları

Ka mu hiz met le ri ni ve sos yal

gü ven lik hak kı nı iş çi sı nı fı nın

bin bir be del öde ye rek ka zan -

dı ğı ko lek tif ta rih sel

kazanımları  ol du ğu için sa -

vun ma lı yız. Ka pi ta liz min için -

de bi le top lum sal ih ti yaç la rı

kar şı la ma amaç lı bir üre tim

ala nı nın var lı ğı nı ya ni ka mu

hiz met le ri ni ka pi ta liz mi aş ma

uf ku muz açı sın dan bir ara ca

dö nüş tü re bil me li yiz. 

İş çi le rin sis tem dı şı na taş -

ma sı nı en gel le mek için bir

rüş vet iş le vi de gö ren sos yal

dev le ti, salt hü kü met de ğil

ser ma ye kar şı tı bir ba kış açı -

sıy la sa vun ma lı yız.

Ken di do ğa sı ge re ği her şe yi

me ta laş tır ma eği li min de ki ka -

pi ta lizm kar şı sı na, iş çi ler ve

emek çi ler de bir sı nıf ola rak

çı ka bil dik le ri oran da bu sal dırı

püs kür tülebilecek tir.

SOSYAL DEVLETTEN PİYASA DEVLETİNE
70’li yılların başında yeniden krize giren kapitalist sistemin son krizini burjuva ideologlar, devletin ekonomide ve sosyal hayatta
çok fazla yer almasına bağladılar. Onlara göre devlet, bütün temel alanları işgal etmiş ve sermayeye hareket edecek alan 
bırakmamıştı. Neoliberalizm bu tartışmalardan türedi ve işçi sınıfına yeni bir saldırı dalgası olarak kullanıldı.

K

Piyasa devleti emekçileri daha da yoksullaştırıyor.
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B. AKPOLAT

ür ki ye’de si ya sal alan

bir sü re dir ulu sal cı ve

li be ral an la yış la rın cen -

de re si ne sı kış mış du rum da.

Sos ya list sol ör güt süz lü ğü, da -

ğı nık lı ğı so nu cun da gün de me

mü da ha le ede me yin ce san ki

si ya set bu iki an la yı şın it da la -

şın dan iba ret miş gi bi gö zü kü -

yor. Sis tem sı nır la rı için de de -

vam ede ge len her tür lü it da -

la şı, de mok ra si ya nıl sa ma sı nı

güç len di re ce ği için bur ju va zi -

nin işi ne ge li yor. Bur ju va zi sis -

tem dı şı na kay ma yı en gel le -

mek için sis te me için den mu -

ha le fet ede cek, sol gö rü nüm lü

odak la rın önü nü de açı yor.

Ye de ğe alın mış sol

Bu gün Tür ki ye si ya sal or ta -

mı nı be lir le yen ulu sal cı ve li -

be ral bö lün me si so lun bir kıs -

mı nı da ken di ye de ği ne al mış

du rum da dır. Ya kın ta rih te 28

Şu bat sü re cin de so lun bir kıs -

mı nın ve sen di ka la rın mi li ta -

riz me açık tan ver di ği des tek

ha len ha fı za lar da dır. Bu gün de

AKP’nin İs lam cı lı ğı na kar şı hi -

za ya gi ren ka pı ku lu sol, bu nun

için fa şist ler le bi le iş bir li ğin -

den ka çın ma mak ta. 

So lun ye de ğe alın ma sı, dev -

le tin neoli be ral dö nü şü mü ne

ve ri len tep ki ler de açık ça or ta -

ya çık mak ta dır. Sal dı rı ya sa la -

rı na kar şı üre ti len tep ki ler

esas ta re form ve ya tu zak iki le -

mi ne sı kış mış du rum da. Re -

form dan ka sıt, dev le tin de -

mok ra tik dö nü şü müyken, tu -

zak ise üni ter dev le tin za yıf la -

ma sı ola rak al gı la na bi lir. 

İn san dü şün ce si ve po li tik ta -

lep ler ve ya par ti le rin prog ram -

la rı gök ten zem bil le in mez, bir

il ham so nu cun da or ta ya çık -

maz lar. Si ya sal dü şün ce ler,

po li tik ta lep ler ve par ti prog -

ram la rı, özün de bir sı nıf ve ya

züm re nin, ta ba ka nın eko no mik

çı kar la rı nın ifa de si dir. 

Top lum da ço ğun luk la eko no -

mik iliş ki ler ve bu na bağ lı çı -

kar ça tış ma la rı çıp lak hal de

gö rül mez. Po li tik ör tü ler et ra -

fın da or ta ya çı kar lar. Çün kü

mad di üre tim araç la rı na sa hip

olan la rın bun dan kay nak lı ik ti -

da ra, dev le te ve her tür lü en -

te lek tü el üre tim ara cı na sa hip

ol duk la rı nı giz le me le ri ge re kir.

Bur ju va zi üre tim araç la rı nın

özel mül ki ye ti ve ar tıde ğer sö -

mü rü sü ne da ya lı sis te min de -

vam lı lı ğı için, eko no mi ile si ya -

set ara sın da ki ba ğı gö rün mez

kıl ma ya ça lı şır. Marx ne ka dar

“Po li ti ka yo ğun laş mış eko no -

mi dir” di yor sa ser ma ye söz cü -

le ri de o ka dar, “Eko no mi tek -

nik bir me se le dir, tek nok rat la -

ra bı ra kıl ma lı dır” di ye cek tir. 

Yu ka rı da bah set ti ği miz po li -

tik ta lep le rin özün de bir sı nı fın

ve ya ta ba ka nın eko no mik çı -

kar la rı nın ifa de si ol du ğu nu Or -

ta nın So lu eği li mi çok açık bir

şe kil de or ta ya ko yu yor du. Or -

ta nın So lu eği li mi, te kel dı şı

bur ju va zi nin, fi nans ka pi ta lin

bü tün kö şe baş la rı nı tut ma ya

baş la ma sın dan ra hat sız lı ğı nı

di le ge ti ri yor du. 

Gü nü müz de de kü re sel ka pi -

ta lizm le tam bir ek lem len me

ara yı şın da ki Tür ki ye fi nans ka -

pi ta li nin or du ege men li ği,

OYAK’ın var lı ğı gi bi ül ke ori ji -

na li te si ne ait ege men lik le re

kar şı, za man za man hü kü met -

le ri ara cı lı ğıy la yük selt ti ği ses -

ler so lun bir kıs mı ta ra fın dan

de mok ra si çığ lı ğı, re form ara -

yı şı ola rak al gı la na bi li yor. Fi -

nans ka pi ta lin ik ti dar blo ğu -

nun en önün de or du nun bu lun -

ma sı na kar şı cı lız da ol sa yü -

rüt tü ğü mü ca de le, ki mi sol cu -

la rı mı zın ba şı nı dön dü rü yor.

Fi nans ka pi ta lin ik ti dar blo ğu -

nun önü ne ya da en azın dan

or du nun ya nı na geç me si için,

AB sü re ci ni de ar ka sı na ala rak

hü kü met le ri do la yı mıy la ver di -

ği her de meç, bu sı ra da ki her

rest leş me ve hır laş ma lar de -

mok ra si kav ga sı adı nı alı yor. 

İMF, DB ve DTÖ mer kez li ka -

mu hiz met le ri ni çö kert me,

KİT’le ri yok pa ha sı na sat ma,

ku ral sız ça lış ma yı yay gın laş tır -

ma, be le di ye le ri bi rer şir ke te

dö nüş tür me ve sos yal gü ven li -

ği or ta dan kal dır ma prog ra mı

olan sal dı rı ya sa la rı so lun bir

kıs mı ta ra fın dan bir sı nıf ta ar -

ru zu ol du ğu unu tu la rak dev le -

tin de mok ra tik leş me si ola rak

kav ra nı yor. 

Sol li be ral le ri miz

Özel leş tir me ler so nu cun da

dev le tin eko no mi de ki üre ti ci

ro lü nün or ta dan kalk ma sı nı

ce ber rut dev let ol gu su nun za -

yıf la ma sı, obez dev le tin di yet

yap ma sı ola rak hal ka pro pa -

gan da edi yor lar. İş ya sa sıy la

bü tün ça lış ma iliş ki le ri nin es -

nek leş ti ril me si gi ri şi mi ni, iş

gü ven ce si ni Ka to lik ni kâ hı di -

ye rek aşa ğı la dık la rın dan al kış

tu tu yor lar.

İş ya sa sı ge çer ken, ulu sal cı

dev let lu par ti miz CHP de ya -

sa da ta til gün le ri nin cu mar te si

ve pa zar ola rak be lir til me me -

si ne tak mış tı. On la ra gö re

AKP’li ler son ra dan ta til gün le -

ri ni per şem be ve cu ma ola rak

ilan edip bi zi ca mi ye gö tür me -

ye kal ka bi lir ler di. 

Türk-İş’e bağ lı Yol-İş Sen di -

ka sı sal dı rı ya sa la rı nın ge nel

çer çe ve si ni çi zen Ka mu Yö ne -

ti mi Te mel Ka nu nu’na kar şı çı -

kar dı ğı bil di ri de ka mu hiz met -

le ri nin tas fi ye sin den

bahsetmek yerine bu ya sa ta -

sa rı sıy la bö lü cü ve şe ri at çı la -

rın et kin lik ka za na ca ğın dan,

12 Ey lül ön ce si nin kur ta rıl mış

alan la rı na ge ri dö nü le ce ğin -

den, üni ter dev le tin za yıf la ya -

ca ğın dan bah se di yor du. 

Ulu sal sol cu lar sal dı rı ya sa la -

rı na di re ne bil mek için ulus

dev le ti, bu dev le tin üni ter ya -

pı sı nı, Tür ki ye ida ri sis te mi ni

ya ni mev cut oli gar şik-to ta li ter

sta tü ko yu ve dar be ana ya sa sı -

nı ol du ğu gi bi sa vun ma mız ge -

rek ti ği ni söy lü yor lar. 

Sos ya list ler mev cut sta tü ko -

yu des tek le me ye zer re ce prim

ver me den ka mu hiz met le ri ni

iş çi sı nı fı nın ev ren sel ka za nı mı

ol du ğu için sa vun ma lı dır. Ve

da ha da önem li si iş çi le rin,

emek çi le rin ka pi ta list sis te min

sos yal ya da pi ya sa cı üni ter

ve ya fe de ral dev let bi çim le ri

ara sın da ya şa ma ya mah kûm

ol ma dı ğı nı ilan et me li dir. Sı nıf -

la rın or ta dan kalk ma sı na sa -

vaş sız, sö mü rü süz bir dün ya ya

ulaş ma ya hiz met ede cek olan

iş çi le rin, emek çilerin ik tidarın -

da her kesin kamu hiz met -

lerinin en iyisini alabileceğini

savunarak bu sal dırılara kar şı

mücadele et melidir.

SALDIRI YASALARI VE SOL

T
Ullusal solcular için

saldırı yasalarına
direnmek demek, ulus

devleti, bu devletin
üniter yapısını

ve mevcut 
oligarşik-totaliter

statükoyu savunmak
demektir. Sosyalistler,

mevcut statükoyu
destekle-

meye zerrece prim
vermeden, kamu
hizmetlerini işçi

sınıfının evrensel
kazanımı olduğu için

savunmalıdır. Ve daha
da önemlisi, işçilerin
ve emekçilerin kapi-

talist sistemin sosyal
ya da piyasacı üniter

veya federal devlet
biçimleri arasında

yaşamaya mahkûm
olmadığını ilan

etmelidir. 

Kapıkulu solun demokrasi oyunu!

Saldırı yasaları haklarımızı parçalıyor.

ÖZGÜRLÜKTOPLUMSAL
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a pita li zm kriz sis te mi -

dir. Ka pi ta liz min iç çe -

liş ki le ri nin so nu cu olan

kriz ler ay nı za man da ser ma ye -

nin ge li şi mi nin ve do ğa sı nın

ay rıl maz bir par ça sı dır.

1975’li yıl lar la be ra ber kapi -

ta liz min gir di ği en uzun sü rek li

kriz be ra be rin de ser ma ye nin

da ha da mer ke zi leş me si ni ge -

tir di. Bu kri zin te mel özel li ği

üre tim anar şi sin den zi ya de,

ser ma ye nin kâr oran la rı nın

düş me si ile ka rek te ri ze ol ma -

sı dır. Do la yı sıy la da kâr ora nı nı

artır mak için ne oli be ral po li ti -

ka lar de nen po li ti ka la rı da yat -

ma ya baş la dı. Em per ya li zim

ve or ta ğı yer li ma li ser ma ye

IMF ve Dün ya Ban ka sı eliy le

ser ma ye ye ye ni sö mü rü alan -

la rı oluş tur mak ve va r o lan

sö mü rü yü de rin leş tir mek için

eko no mik prog ram lar ha zır -

lan dı. Bu prog ram lar la iş çi sı -

nı fı nın 150-200 yıl lık zor lu mü -

ca de le si ve ka nı nı ca nı nı ve re -

rek ka zan dı ğı hak lar bir bir

gasp edil me ye baş lan dı. Bu

prog ram la rın en so mut gö rün -

dü ğü yer ka mu sal alan (sos yal

gü ven lik, sağ lık, eği tim, ha ber -

leş me, ulaş tır ma, vs) de nen ve

dev let eliy le nis pe ten ka mu

ya ra rı gö ze ti le rek sür dü rü len

hiz met le rin tas fi ye edi lip, özel -

leş ti ril me le ri ve ser ma ye ye

dev re dil me si ol du. 

Kamusal alanın tasfiyesi
ve devri

Ül ke miz de 1980 yı lın dan be ri

ik ti dar olan bü tün hü kü met le -

rin hem par ti hem hü kü met

prog ram la rın da re form adı al -

tın da ka mu sal ala nın tas fi ye si

ve ser ma ye ye dev re dil me si

(özel leş tir me) yer al dı. Bü tün

bu prog ram la rın or tak özel li ği

ise em per ya list po li ti ka la rın

te mel uy gu la yı cı ları ve de net -

çi le ri olan IMF ve Dün ya Ban -

ka sı ta ra fın dan ha zır lan ma la rı

ve kon jonktü re uy gun ola rak

bi raz ulu sal laş tı rıl mış gi bi ya -

pıl ma la rı dır. 

Reform neyi çözüyor?

Sos yal Gü ven lik ve Sağ lık Re -

for mu adı al tın da da ya tı lan

prog ram lar Do ğu Av ru pa ül ke -

le rin de uy gu la tıl mış, so nuç

yok sul luk ve se fa let ol muş tur.

Sağ lık re for muyla ge ti ril me ye

ça lı şı lan GSS, ai le he kim li ği

sis te mi ni uy gu la yan Por te kiz,

İs pan ya, Yu na nis tan ve da ha

birçok Gü ney Av ru pa ül ke si bu

sis tem den vaz geç me ye baş la -

mış tır.

Ser ma ye ve söz cü sü hü kü -

met ta ra fın dan sağ lık ve gü -

ven lik te re form ya pa rak hal kın

so run la rı nı çö ze cek le ri ya la nı

ile da ya tı lan prog ra mın içe ri ği -

ne ba ka cak olur sak;

–Emek li lik ya şı 68’e prim

gün sa yı sı 9000’e    çı ka rı la -

cak, emek li ma aş la rı yüzde 23

ile yüzde 33 ara sın da dü şü rü -

le cek,

–Sağ lık Ba kan lı ğı ’nın taş ra

teş ki la tı tas fi ye edi lip ka mu

sağ lık ku rum la rı ön ce 81 il

özel ida re si ne son ra 3.225 be -

le di ye ye dev re di le cek, 1. ba sa -

mak sağ lık hiz met le ri tas fi ye

edi lip ai le he kim li ği ne ge çi le -

cek, üni ver si te ve or du ya ait

has te ne ler dı şın da ki bü tün ka -

mu has te ne le ri özel leş ti ri le -

cek.

–Sağ lı ğın fi nans ma nı ge nel

büt çe ye ri ne Ge nel Sağ lık Si -

gor ta sı (GSS) ile kar şı la na cak.

GSS için ay lık ge li ri 127 YTL’

den yük sek olan her kes ten 64-

431 YTL ara sın da sağ lık ver gi -

si alı na cak. 

–GSS ile ve ri le cek sağ lık hiz -

met le ri te mel te mi nat pa ke -

tiyle ile sı nır lı ola cak, be lir le -

ne cek  ba zı has ta lık la rı kap sa -

ya cak. Kap sam dı şı ka lan has -

ta lık lar için ek si gor ta yap tı rı -

la cak. Ya ni da ha faz la pa ra

öde ne cek. 

–Bü tün sağ lık hiz met le ri için

(mu aye ne, tah lil, ilaç, ame li -

yat, ya ta rak te da vi vb.) bel li

oran lar da kat kı pa yı alı na cak.   

–GSS pri mi ni her han gi bir

ne den le  öde me ye ne hiç bir

sağ lık hiz me ti ve ril me ye cek.

So nuç ta ül ke miz de or ta la ma

emek çi öm rünün 60 yıl ol du ğu

dü şü nü lür se me zar da bi le

emek li ola ma ya cak, ka za ra

uzun ya şa yıp bir kaç yıl emek li

olu na bi lir se şim di kin den çok

da ha dü şük ma aş lar alı na cak

ve bir kıs mı da GSS pri mi ola -

rak ge ri alı na cak. 

Sağlık kime emanet?

Ka mu ya ait sağ lık ku rum la rı -

nın ser ma ye ye dev riyle sağ lı ğı -

mız vah şi pi ya sa ko şul la rı na

ter k e di le cek. Sağ lık hiz met le -

ri nin me ta ya dö nü şü müyle bir -

lik te he kim tüc car, has ta müş -

te ri ko nu mu na ge le cek. Sağ lık

hak ol mak tan çı kıp her ke sin

pa ra sı ora nın da sa tın ala bi le -

ce ği bir şek le bü rü ne cek.

Sağ lık emek çi le ri açı sın -

dan, iş gü ven ce siz, söz leş me li,

per for man sa da ya lı üc ret, be -

lir siz ça lış ma sü re le ri, iş ba rı -

şı nın ol ma dı ğı, birbiriyle re ka -

be te zor la na rak düş man laş -

ma la rı nı sağ la ya cak sü reç ler

ön gö rül mek te.

So nuç ta ya şa mın tüm alan la -

rın da ol du ğu gi bi sağ lık ve

sos yal gü ven lik ala nın da ya -

ban cı ve yer li ma li ser ma ye nin

eme ğe ve emek çi hal ka sal dı -

rı la rı bir çı ğı an dı ran müt hiş

bir sı nır ta nı maz lık la sü rü yor. 

Bu ka dar ya lın ger çek lik kar -

şı sın da iş çi sı nı fı nı ve tüm

emek çi le ri ör güt le yip ha re ke te

ge çi re me me le ri du ru mun da

bü tün öz ne ler meş ru luk yi ti -

mi ne uğ ra ya cak, git tik çe sis te -

min ta mam la yı cı bi rer par ça sı

ol ma özel li ği ne bü rü ne cek ler -

dir. Ge re ği ni yap ma ya so yu nu -

lur sa ser ma ye nin sı nır

tanımaz top yekûn sal dırılarına

kar şı top yekûn kar şı koyuş ör -

güt lenebilir.

SOSYAL GÜVENLİK VE SAĞLIK REFORMU

Dr. FİKRET YEŞİLOĞLU

K

Ülkemizde 1980 yılından beri iktidar olan bütün hükümetlerin hem parti hem hükümet programlarında reform adı altında
kamusal alanın tasfiyesi ve sermayeye devredilmesi (özelleştirme) yer aldı. 

Bütün bu programların ortak özelliği ise emperyalist politikaların temel uygulayıcıları ve denetçileri olan IMF ve Dünya Bankası
tarafından hazırlanmaları ve konjonktüre uygun olarak biraz ulusallaştırılmış gibi yapılmalarıdır.

ÖZGÜRLÜKTOPLUMSAL
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KP hü kü me ti ba şa ge -

lir gel mez eği tim ala -

nın da “sil baş tan” po -

li ti ka sıy la yo la ko yul du. İlk

ön ce ida re ci kad ro la rı bü yük

bir hız la de ğiş ti rir ken, di ğer

yan dan IMF di rek tif le ri doğ -

rul tu sun da li be ral eği ti min

Tür ki ye’de ya pı lan dı rıl ma sı na

hız ver di. 

AKP’nin İs la mi gö rün tü sün -

den do la yı ic ra at la rı hep la ik-

an ti la ik pen ce re sin den de -

ğer len di ri li yor, hal bu ki esas

ola rak bu de ği şim le rin ne ye

ve kim le re hiz met et ti ği -

nebakılmalıdır.

Asıl he def li be ral eği tim

Eği tim de ilk adım ola rak ki -

tap lar de ğiş ti ril di. Da ha son -

ra ise “kök lü de ği şim ler” ya -

pı la rak eği tim sis te mi mi zin

Av ru pa stan dart la rı na ulaş tı -

rı la ca ğı açık lan dı.

De ğiş ti ri len müf re dat la na -

sıl bir ne sil ye tiş tir menin he -

def len di ği ne ba kı lır sa,

eğitiminde neoliberal

yapılanmadan payına düşeni

aldığı  gö rü lür. Asıl he de fin

 de onun ser ma ye si ne “ne fer”

ye tiş tir mek ol du ğu an la şı lır.

AB’ye uyum ya sa la rı çer çe ve -

sin de uy gu lan mak is te nen

eği tim prog ra mın da amaç,

ta ma men bi rey sel dü şü nen,

re ka bet çi, na sıl da ha iyi üre -

te ce ği ni de ğil na sıl da ha ko -

lay uy gu la ya ca ğı nı dü şü nen

bi rey ler ye tiş tir mek. El bet te

bu ça lış ma lar için eği ti min

tüm kad ro la rı (öğ ret men ler

baş ta ol mak üze re), TKY

(Top lam Ka li te Yö ne ti mi)

prog ram la rıy la el den ge çi ri -

le rek en teg ras yon sü re ci ne

ka tı lı yor. 

Tüm bun lar ya pı lır ken AKP

ken di pa yı nı da unut mu yor.

Her yıl ye ni le nen ki tap lar,

okul lar da ya pı lan ye ni dü zen -

le me ler, sı nav lar, açı lan okul -

lar ve kurs lar, Al bay rak la rı

ve onun gi bi İs la mi ser ma ye -

yi bes li yor. Böy le ce bir taş la

iki kuş he sa bı ya pı lı yor. Hem

li be ral eko no mik sis tem

mem nun edi lir ken hem de

hükümetin da yan dı ğı asıl ke -

sim ne ma lan mış olu yor. Or -

ta ya da se mir miş  li be ral İs -

la mi ser ma ye çı kı yor.

Eği tim de ar tık 
özel leş ti

Bu li be ra li zas yo nun en

önem li aya ğı da  özel leş tir -

me. Bu gün Tür ki ye’de en

zen gin yüz de 20’lik ke sim ile

en yok sul yüz de 20’lik ke sim

ara sın da ki eğitime yapılan

harcama farkı, 56,6 kat ol -

muş tur. Hız la özel le şen eği -

tim alanın so nu cu dur bu. Ta -

bii bir  de eği tim sek tö rü nün

2 tril yon do lar lık pi ya sa sı dü -

şü nül dü ğün de iş tah la rın ne -

den bu ka dar ka bar dı ğı an la -

şı lır. He nüz ta ma mı özel leş ti -

ril me miş olan sağ lık  da ise

bu oran 4,8. Ya kın za man da

ge ti ril me ye ça lı şı lan Ge nel

Sağ lık Ya sa sı’y la da sağ lık

sek tö rü nün eği ti mde ki ben -

zer so nu ca ula şı la ca ğı na

şüp he yok.

Bu gün ar tık Tür ki ye’de pa -

ra sız eği tim den bah set mek

müm kün de ğil dir. Gün be gün

sa yı sı ar tan özel okul lar, der -

sha ne ler bir ta ra fa, dev let

okul la rı da va tan da şın pa ra -

sıy la dö ner du ru ma gel miş tir.

Büt çe den çok az pay ay rı lan

eği ti min ih ti yaç la rı ta bii ki

ve li nin ce bin den kar şı la nı yor. 

Res mi ola rak özel leş tir me

ora nı yal nız ca 1,9 ola rak gö -

rün se de, okul lar da top la nan

te miz lik pa ra la rı, kar ne pa ra -

la rı, fo to ko pi, spor pa ra ları,

ka yıt pa ra la rı, söz leş me li is -

tih dam vs özel leş tir me nin

giz li ve ra kam la ra yan sı ma -

yan yü zü dür.

Eği tim hiz me ti 
sa tın alı nı yor

Özel okul lar ise eği tim de

dev let okul la rı nın ak si ne

AKP için özel bir önem ta şı -

yor. Özel okul la rın sa yı sı nı

ar tır ma yı hız lan dır mak için

bu tür okul la ra özel teş vik

ge ti ri li yor. Ba kan Çe lik’in

“muh te şem okul lar” ola rak

ta bir et ti ği özel okul lar dan

“da ha iyi hiz met sa tın al -

mak” için 625 Sa yı lı Özel Öğ -

re tim Ya sa sı’nda de ği şik li ğe

gi di li yor. 

“Dü zen le me ler!” ara sın da

özel okul lar la il gi li ola rak;

okul la rın açı lış ve ka pa nış la -

rıy la il gi li iş lem le rin ar tık An -

ka ra’dan de ğil de va li lik ler

ka na lıy la ya pıl ma sın dan tu -

tun  da, ya pa cak la rı rek lam lar

için izin al ma zo run lu luk la rı -

nın kal dı rıl ma sı na, ço cu ğu nu

özel oku la gön de ren ve li eğer

eği tim kre di si al mış sa bu

kre di fa izi nin ya rı sı nın dev let

ta ra fın dan kar şı lan ma sı na,

bu okul la rın elekt rik ve su fa -

tu ra la rı nın dev let okul la rı nın

öde di ği ta ri fe üze rin den öde -

me le ri ne , her yıl MEB’in be -

lir le ye ce ği sa yı da öğ ren ci ye

1.000 YTL’lik “yar dım” ya pıl -

ma sı na ka dar bir di zi “in ce -

lik” dü şü nü lü yor. 

İn san sor ma dan ede mi yor:

Bu “in ce lik ler” ne den dö kün -

tü, öğ ret men siz, ka la ba lık sı -

nıf lar da eği tim ya pan, bı ra kın

la bo ra tu va rı kü tüp ha ne si da -

hi ol ma yan, ko ku dan tu va let -

le ri ne gi ri le me yen öde nek siz,

ka der ine terk edil miş, dev let

okul la rı için de dü şü nül mü -

yor? Ter cih çok açık. “Bi ze

ser ma ye nin em rin de in san

ye tiş tir mek için okul la zım.

On lar bir ka tar sa biz beş

kat ma ya ha zı rız” de ni yor.

Yok sa za ten ço cu ğu nu özel

oku la ve re cek ka dar pa ra sı

olan ve li ye bir  de dev let ne -

den burs ve rip bor cu nu öde -

sin ki!? Bir  de şu mu dü şü -

nü lü yor aca ba? “Ey ‘Müs lü -

man’ âle mi ge ti rin ço cuk la rı -

nı zı bi rer li be ral Müs lü man

ne fer ola rak ye tiş sin ler. Biz

ar ka nız da yız... Doğ ru su in sa -

nın ak lı na gel mi yor de ğil!

Tek çö züm top lum sal
mu ha le fet

So nuç ta AKP hü kü me ti nin

ana he de fi Tür ki ye’de

1980’ler de to hu mu atı lan

neoli be ral eko no mi yi “ye şert -

mek” ve “ge liş tir mek”. Eği -

tim ala nı ise ta şı dı ğı ide olo jik

ve eko no mik bo yu tuy la bi rin -

ci sı ra da önem ta şı yor. Top -

lum sal bir mu ha le fet le dur

de nil mez se İs lam cüp pe si

giy miş bu sa dık IMF mü ri di -

nin ic ra at le ri ne da ha da hız

ve re ce ğin den şüp he niz ol -

masın!

AKP EĞİTİMİ SERMAYENİN
HİZMETİNE VERİYOR
F.ÇAY

Eğitimde liberalizasyonun 
en önemli ayağı
özelleştirme.
Bugün Türkiye’de 

en zengin yüzde 20’lik 
kesim ile en yoksul 
yüzde 20’lik kesim
arasındaki eğitime yapılan
harcama farkı, 56,6 kat
olmuştur. 
Hızla özelleşen eğitim
alanının sonucudur bu.
Tabii bir de eğitimin 
2 trilyon dolarlık piyasası
düşünüldüğünde iştahların
neden bu kadar kabardığı
anlaşılır.

A

Saldırı yasaları haklarımızı parçalıyor.

ÖZGÜRLÜKTOPLUMSAL
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os ya list Fo rum Gi ri şi mi

ola rak re ali ze olan “Ye -

ni den Ör güt len me–Re -

or ga ni zas yon” gi ri şi mi miz, ger -

gin ve sı kın tı lı bir sü re ce gir di.

İçin de ol du ğu muz tı ka nık lı ğın

ne de ni nin, gü zel söz le rin fi ili

ger çek lik le re dö nüş me aşa ma -

sı na gir me siy le il gi li ol du ğu nu

dü şü nü yo rum. Her dü zey de ki

es ki alış kan lık la rın pa ça la rı -

mız dan ge ri çek me si ve olu şa -

bi le cek ye ni dev rim ci öz ne nin

üs tü mü ze yük le ye ce ği ger gin -

lik ler den ka çın ma is te ği, pra tik

sü re cin önü ne çi vi ler ata rak

ve ya sü rek li fre ne ba sa rak

ken di ni dı şa vu ru yor.

An cak, he men be lirt me li yim

ki, sü reç de vam ede cek tir. Ka -

tı lım cı la rı ya da bü rün dü ğü bi -

çim ler de ği şe bi lir ve ya tem po -

su yük se lip ine bi lir; an cak, re -

or ga ni zas yon sü re ci de vam

ede cek tir. Sü reç, nes nel top -

lum sal ala nın dev rim ci ler den

si ya si ta le bi dir. Güç lü bir ta -

lep tir ve ken di si ne sa hip çı kan -

la ra güç lü mo ti vas yon ve du -

ruş ka zan dır ma ka pa si te si ne

sa hip tir. 

Ve yi ne he men be lirt me li yim

ki, sü re cin ba şa rıy la so nuç lan -

ma sı nın hiçbir ga ran ti si yok tur.

Ben zer bir du rum, 1968-71

ara sın da da ya şan mış tı ve

dev rim ci ler pra tik-ör güt sel bir

ce vap üre te me di ği için, da ha

son ra ki 1970-80 ara sı yük se liş

dö ne min de, düş ma nın kar şı -

sın da par ça lı ve za yıf du ru şu -

muz ka çı nıl maz laş mış tı.

Yaratıcı bir 
reorganizasyon hamlesi

Re or ga ni zas yon sü re ci nin ye -

rel ve kü re sel dü zey de iki ana

be lir le ye ni var.

Ye rel zor la ma, 1920-1960 ve

1965-1980 dö nem le rin den

son ra, uzun za man dır do ğum

san cı la rı için de olan bir ye ni

dö ne min da ha dev rim ci ha re -

ke te ken di si ni da yat ma sı dır. 1.

ve 2. dö ne min si ya sal ak tör le ri

ha len ken di le ri ni de vam et ti ri -

yor ol sa lar da, bir di ren me ve

ken di ni sür dür me eşi ği nin öte -

si ne ge çe mi yor lar.

1950 son ra sın da, ka pi ta liz -

min Men de res-Ba yar  atı lı mı,

60’lar da ya rat tı ğı top lum sal

sü reç ler le ye ni bir dö ne mi aç -

mış tı. İş te, sis te min  80’ler de ki

Özal ham le si de, or ta ya çı kar -

dı ğı top lum sal sü reç ler le, sis -

tem kar şı tı pa ra dig ma da ye ni

ko num lan ma lar ta lep edi yor.

Şüp he siz, her ye ni dö nem

için ye ni bir ör güt len me zo run -

lu luk de ğil. Es ki ler den bi ri ya

da bir ka çı da ye ni dö ne me öz -

gün bir kim li ğe dö nü şe bi lir di.

Öy le si bir sü re cin ki mi yok la -

ma la rı, 1985-95 ara sın da ya -

pıl dı da. An cak, öy le ya şan dı

ki, geç mi şin do ku la rıy la yük lü

mev cut ya pı lar, üret tik le ri sta -

tü ko cu fren ler le, dö nü şüm

yok la ma la rı nı ön ce sı nır la dı lar,

son ra da çü rüt tü ler ya da tas -

fi ye et ti ler. Bu du rum da, ya ra -

tı cı bir re or ga ni zas yon ham le si

zo run lu luk ha li ne dö nüş tü.

Kü re sel dü zey de ya şa nan

ola ğa nüs tü dö nü şüm, he pi mi -

zin bil gi si da hi lin de. Ge rek

70’ler den son ra ka pi ta liz min

içi ne düş tü ğü ve ha len çı ka ma -

dı ğı uzun dal ga kri zi nin ya rat -

tı ğı ye ni kü re sel-top lum sal sü -

reç le rin da yat tı ğı ye ni gö rev ler

ve ge rek se, sos ya list sis te min

90’ lar da ki çö kü şü nün açı ğa

çı kart dı ğı yet mez lik ler ve tı -

kan ma la rın aşıl ma sı nın zo run -

lu lu ğu, dev rim ci ha re ke tin, kü -

re sel dü zey de de öz gün bir pa -

ra dig ma ve on dan des tek alan

ye ni bir pra tik ko num la nı şa

doğ ru açı lım yap ma sı nı ka çı -

nıl maz laş tı rı yor.

Ye rel ve kü re sel zor la ma la rın,

re oga ni zas yo nun te mel gü dü -

cü sü ola rak,es ki ay rı lık la rın

ba zı la rı nı an lam sız laş tır dı ğı nı

ve ama, ye ni dö ne me öz gü ye -

ni bir lik le ri ve ay rış ma la rı da -

yat tı ğı nı gö rü yo ruz. 

Re or ga ni zas yon sürecinde,

ki mi es ki ay rı lık lar aşı lır ken

ye ni le ri de in şa edil me li dir. Ye -

ni den ör güt len me, ba sit bir

bir lik ya da her şeye rağmen

bir ara ya gel me de ğil, dö ne me

uy gun bir öz gün pa ra dig ma ve

onun et ra fın da olu şa cak bir ör -

güt len me ala nı nın ya ra tıl ma sı -

dır. Ve bu sü reç, ba zı la rı nı bir

ara ya ge ti rir ken, sol için de ki

ba zı güç le ri de biz den ayı ra -

cak tır. Re or ga ni zas yon sü re ci,

bir lik ve ay rış ma yı bir ge ri lim

ek se ni ola rak iç sel leş tir di ği

oran da, sa hi ci bir ya pı sal lı ğa

bü rü ne bi lir.

Süreç birlik kadar
ayrışmayı da içerir

2005 ba şın da ki mi gö rüş me -

ler le baş la yan ara yı şı mı zın

şim di ki tı ka nık lı ğı iki nok ta dan

iv me le nen ge rek çe ler le bes le -

ni yor.

Bi rin ci si, ye ter li bir gü cün he -

nüz sü re cin içi ne çe ki le me miş

ol ma sı.

Bu ge rek çey le sü re ci ya vaş lat -

mak is te yen ar ka daş la rı mı zın

iki ek si ği ta şı dık la rı nı dü şü nü -

yo rum. İl kin, bu ar ka daş la rı -

mız, sü re cin bir lik ka dar ay rış -

ma yı da içer di ği ni ve hat ta an -

cak ba zı sol güç ler den ay rış tı ğı

oran da ve on lar la bir lik bir ya -

na ken di si ni on la ra he ge mo nik

tarz da da yat tı ğı oran da ken di si

ola bi le ce ği ni gö re mi yor lar. Her -

kes le de ğil, re or ga ni zas yo na

uy gun güç ler le sü re ce gir me li -

yiz.

Ve de vam la, da hil ola bi le cek

bü tün güç le rin ay nı an da gel -

me si ni bek le mek de, bir mü -

kem me li yet çi pa si fizm de ğil

mi? Şüp he siz ki, uy gun bü tün

güç le rin gel me siy le sü re ci baş -

lat ma, en is te nir po zis yon dur.

An cak, böy le ol mu yor sa, ba zı

güç ler da ha atak dav ra nı yor sa,

sü reç par ça lı ve bir di zi ham -

le yi kap sa ya rak iler le ye mez

mi? Gün cel po li ti ka nın acil ih -

ti yaç la rı nı ve özel lik le, Kürt so -

ru nun da ki ça tal lan ma nın ve

Tür ki ye’nin BOP pro je sin de

ite len di ği ko num lar ve bun la rın

ya ra ta ca ğı top lum sal çal kan tı -

la rın ye ni dö ne min ye ni dev -

rim ci öz ne sin den acil ta lep le ri -

ni na sıl gör mez den ge le bi li riz? 

İkin ci ge rek çe ise, ül ke de ki

so lun te orik bi ri ki mi nin, re or -

ga ni zas yo nun da yat tı ğı öz gün

pa ra dig ma ara yı şı nın ta lep le ri -

ni kar şı la ya bi le cek dü zey de ol -

ma dı ğı id di ası dır. Ke sin lik le,

ka tıl mı yo rum. 90’lı yıl lar bo -

yun ca sol, ye ter li bi ri ki mi yap -

mış tır ve bir ye ni pa ra dig ma -

nın ipuç la rı nın ya ka lan dı ğı da

ya yın lar dan ra hat lık la ta kip

edi le bi li yor. 

Ama, tıp kı pra tik güç ler açı -

sın dan ol du ğu gi bi, mü kem me -

li yet çi pa si fizm, te ori ala nın da

da fre ne ba sı yor. Me rak edi yo -

rum, aca ba bu ar ka daş lar ne

bek li yor? Söz ge li mi, ye ni bir

Marx mı ge le cek? Böy le si me -

ta fi zik bek len ti le ri bir yor gun -

luk ve ka çış eği li mi ola rak gö -

rür sek, aca ba hak sız lık mı

yap mış olu ruz? Ül ke miz de ki

sol, dün ya da ki sol dan ge ri de -

ğil dir. Ki mi “Batı”lı lar ya da

on la ra hay ran olan biz den bi ri -

le ri, Tür ki ye’de ki sol te orik bi -

ri ki mi kü çüm se me öz gür lü ğü -

ne sa hip tir ler ve ama, biz le rin

de, ken di gü cü müz ve bi ri ki mi -

miz ora nın da dav ran ma öz gür -

lü ğü müz var dır. 

İktidara karşı devrimci
pratik seçeneği

So nuç ola rak, re or ga ni zas yon

sü re ci ni de vam et tir mek dev -

rim ci bir gö rev ola rak biz le rin

önümüzdedir. 

Şa yet, si ya sal mü ca de le yi

ser ma ye nin ik ti dar la rı na kar şı

bir dev rim ci-pra tik se çe nek

ya rat ma dü ze yin de kav rı yor -

sak ve yi ne, es ki do ku la rın sta -

tü ko cu ref leks le ri nin ve ye ni

ola nı kav ra ya ma yış la rı nın ya -

rat tı ğı en gel le ri aş ma gü cün -

dey sek ve ni ha ye tin de, önü -

müz de açı lan ye ni dö ne min bi -

ze em ret ti ği ye ni ham le le ri ya -

pa bil me ye te ne ği ne ve es nek li -

ği ne sa hip sek, ba şa ra bi liriz.

SOSYALİST FORUM GİRİŞİMİ

SYeniden örgütlenme,
basit bir birlik ya da
her şeye rağmen bir
araya gelme değil, 
döneme uygun bir

özgün paradigma ve
onun etrafında

oluşacak bir
örgütlenme alanının

yaratılmasıdır. 
Ve bu süreç, 

bazılarını bir araya
getirirken, sol içindeki
bazı güçleri de bizden

ayıracaktır.

OĞUZHAN KAYSERİLİOĞLU

Re or ga ni zas yon, bir lik ve ay rış ma yı bir ge ri lim ek se ni ola rak iç sel leş tir di ği oran da, sa hi ci bir ya pı sal lı ğa bü rü ne bi lir.

ÖZGÜRLÜKTOPLUMSAL
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kim ayın da bir grup dev -
rim ci ha re ket ve emek
ör gü tü ola rak yan ya na

ge lip, Tür ki ye ezi len halk la rı nın
ve emek çi le ri nin ta ri hi nin en
kap sam lı sal dı rı la rın dan bi riy le
kar şı kar şı ya ol du ğu nu tes pit
et miş tik. Ezi len le re ve emek çi -
le re yö ne lik sal dı rı nın, Kürt hal -
kı na yö ne lik şo ve nist kış kırt -
may la kat mer le ne rek ar tı rıl ma -
ya ça lı şıl ma sı kar şı sın da  “Sus -
ma ma lı yız, sus ma ya ca ğız” di -
ye rek Halk la rın Kar deş liği İni si -
ya ti fi’ni kur duk. 2005 New ro -
zu’y la be ra ber ege men le rin
Kürt me se le si ne yö ne lik baş lat -
tık la rı ye ni kon sept Tür ki ye
dev rim ci ha re ke ti ne bu dö nem
önem li so rum lu luk lar yük le -
mek te dir.

Önem li bir im kân

Halk la rın kar deş li ği nin sa vu -
nul ma sı na yö ne lik or tak bir
ara cın ge rek li li ği çok geç me den
ken di ni gün de me da yat mış tır.
Kar deş lik İni si ya ti fi ’nin ku ru lu -
şun dan bir ay son ra, Tür ki ye si -
ya sal ta ri hin de Ma raş gi bi, Ço -
rum gi bi, Si vas gi bi ve Su sur luk
gi bi tarihte ye ri ni ala cak bir
olay Şem din li’de or ta ya çık mış -
tır. Da ha ön ce ki ler den fark lı
ola rak bu ra da Kürt hal kı ken di -
si ne sal dı rı dü zen le yen Jİ TEM
üye si ka til le ri ya ka la mış ve
dev le tin ka ran lık yü zü nün halk
nez din de açı ğa çı kar tı la bil me si
için önem li bir im kâ nı Tür ki ye
dev rim ci, de mok rat ve yurt se -
ver le ri nin eli ne ver miş tir.

Bu im kâ nı doğ ru bi çim de
kul la na bil dik mi?

Şem din li’de yaşananların ar -
dın dan Kar deş lik İni si ya ti fi,
tep ki le ri or ga ni ze bir mü ca de -
le ye akıt mak ve ey lem bir li ği
ze mi ni oluş tur mak için DE HAP
ve KESK Şu be ler Plat for -
mu’nun da des te ği ni ala rak
tüm dev rim ci de mok rat çev re -
le re bir çağ rı da bu lun du. Çağ rı -
ya 29 ku rum ya nıt ver di ve 16
Ka sım 2006’dan iti ba ren her -
han gi bir or tak isim be lir len me -
se de fi ili ola rak Şem din li Ey -
lem Bir li ği (ŞEB) ola rak ad lan -

dı rı la bi le cek bir odak ya ra tıldı.
Yan ya na ge len ekip le rin Kürt
me se le si ne epey fark lı yak la -
şım la rı ol sa da kontr ge ril la nın
Kürt hal kı na dö nük fü tur suz
sal dı rı sı kar şı sın da yan ya na
gel me ref lek si ni gös te re bil me si
önem liy di. Bu nok ta dan son ra
asıl iş ŞEB’in bu me se le yi hal -
kın en ge niş ke sim le ri ne yay -
ma yı ba şa ra cak bir pra tik ser -
gi le mesiydi. 2,5 ay so nun da
ken di ni son lan dır ma ka ra rı

alan ŞEB’in bu sü reç te yap tık -
la rı na bak tı ğı mız da açık yü rek -
li lik le bu gö re vi ba şa ra ma dı ğı nı
kabuletmeliyiz. Bu ya zı yı bir
de ğer len dir me ya zı sı ola rak
yaz dı ğı mı zı ve bu yan ya na ge -
li şi ol duk ça önem li ve dev rim ci
bul du ğu mu zu tekrar be lirt tik -
ten son ra, bu sü reç te tes pit et -
ti ği miz ek sik le ri be lirtebiliriz.

Ne den ba şa ra ma dık?

Ön ce lik le çağ rı yı ya pan üç ku -
rum dan iki si, KESK Şu be ler
Plat for mu ve DE HAP bu sü reç -
te üzer le ri ne dü şen gö re vi ye te -
rin ce ye ri ne ge ti re me miş tir.
KESK Şu beler Plat formu da dö -
nem söz cü lü ğü nün de ğiş me siy -
le ŞEB’le me sa fe açıl mış ve bir
sü re son ra ke sil me nok ta sı na
ka dar ge ri le miş tir. An cak şu nu
da be lirt mek ge re kir ki me se le
sa de ce dö nem söz cü sü nün de -
ğiş me sin de de ğildir, bu me se le -
ye du yar lı ola bi le cek şu be ler
da hi ŞEB’i ak tif ola rak ta kip et -
me miş tir. DE HAP’ın du ru mu

ise bu so nu ç da da ha be lir le yi -
ci dir. DTP’ye dö nü şüm sü re cin -
de olun ma sı nın ya rat tı ğı ka rı -
şık lık lar da göz önün de bu lun -
du rul du ğun da, şu nu söy le mek
müm kün dür; Şem din li me se le -
si nin dev le tin ka ran lık yü zü nün
teş hi rin de ye te rin ce de ğer len di -
ri le me me sin de DE HAP’ın pa yı
bü yük tür. 29 dev rim ci de mok -
rat ku ru mun yan ya na gel di ği
ze mi nin ve rim li bir bi çim de
idare edil me si ni sağ la ya cak bir

ha re ket pla nı na kat kı sun mak
ye ri ne top lan tı la ra dar ve pa sif
bir yak la şım la ka tıl mış tır. Ya şa -
nan ola yın di rekt ta raf la rın dan
bir ola rak ener ji si ni ken di ya nı -
na müm kün olan en ge niş ze -
min de di ğer güç le ri ka ta rak bir
top lum sal ha re ket li lik ya rat ma -
ya kul lan mak tan sa, sa de ce
ken di dar ve et ki siz ey lem le ri ne
ayır mış tır.

İçe dö nüş

ŞEB’de ki asıl tı ka nık lık ise sü -
re cin ge liş me siy le bir lik te, bi le -
şen le ri nin po li ti ka ya pış bi çi -
min de ki farkla rda da be lir gin -
leş me  ya şan mış tır. Şem din li
Ey lem Bir li ği, Kürt hal kı nın be -
del ler öde ye rek olay la rın üze ri -
ne gi di şi so nu cu açı ğa çı kart tı ğı
çar pı cı ger çek lik le ri po li ti ka nın
di li ne ve tar zı na dö nüş tü re me -
di. Baş ta Kar deş lik İni si ya ti fi
ol mak üze re bi le şen le rin bir
kıs mı bu nu yap ma ya yel ten di -
ğin de ise kar şı sın da HÖC,
BDSP ve kıs men de Partizan’ın

“dek la ra tif”, “il ke ci” tu tu muy la
kar şı laş tı. Ge liş me le re yö ne lik
ola rak kit le le rin ka fa sın da de -
şif ras yon lar, so ru işa ret le ri ya -
rat ma yı he def le ye rek öne çı kar -
tıl ma ya ça lı şı lan slo gan lar, ta -
lep ler üze ri nde ne re dey se
“prog ra ma tik” tar tış ma la ra gi -
ril di. Öy le ki, “MGK, Jİ TEM,
KONTR GE RİL LA DA ĞI TIL SIN!
ŞEM DİN Lİ AY DIN LAN SIN” de -
mek “re for mist”, “MGK, Jİ TEM,
KONTR GE RİL LA DA ĞI TIL SIN!

TÜM SO RUM LU LAR AÇIK LAN -
SIN” de mek “dev rim ci” ilan
edil di. Bun la rın üze ri ne, tı ka nı -
şın ve kit le ha re ke ti nin ge ri sin -
de ka la rak içe dö nü şün bir işa -
re ti ola rak da im za tar tış ma sı
ya şan dı. Yi ne ay nı ekip ler, ön ce
ba sın da ey lem le rin “Halk la rın
Kar deş liği İni si ya ti fi” im za sıy la
yan sı tı lı yor ol ma sın dan yo la çı -
ka rak, son ra sın da ise “il ke”
me se le si ya pı la rak Halk la rın
Kar deş liği İni si ya ti fi im za sı nın
(ey lem bir li ği nin çağ rı sı nı ya -
pan im za lar dan bi ri ol du ğu nu
bir kez da ha ha tır la ta lım) çe kil -
me si ni ta lep et miş ler dir. Kar -
deş lik İni si ya ti fi bu ta le bi doğ ru
bul ma sa da ey lem bir li ği nin de -
vam ede bil me si için im za sı nı
çek miş ve sü re ce tek tek ya pı -
lar ola rak ka tıl ma ya de vam et -
miş tir. 

Ne ya pıl ma lıy dı?

Bi ze gö re dev rim ci ler bu sü -
re ce iki yön lü mü da ha le ede bil -
me liy di. Bi rin ci ola rak or ta ya

çı kan ger çek le rin bi lin cin de
olan dev rim ci ler ola rak dev let -
ten he sap sor ma yı ve Kürt hal -
kıy la or tak mü ca de le yi yük selt -
me yi he def le yen bir dil ve tarz
tut tu ra bil me liy di. İkin ci ola rak
da de mok ra tın dan li be ral sol -
cu su na, İs lam cı sın dan AB’ci si -
ne or duy la so ru nu olan la rı,
ken di aç tı ğı ze mi nin ar ka sı na
di zil me ye zor la yan bir dil ve
tarz tut tu ra bil me liy di. Bi rin ci si
biz le rin stra te jik du ru şu nu,
ikin ci si ise tak tik sel be ce ri mi zi
or ta ya ko ya cak tı. ŞEB bun lar -
dan yal nız ca bi rin ci sini (kıs -
men) ya pa bil miş, Emek ör güt -
le ri nin, DE HAP’ın sü re ce ge rek -
ti ği gi bi mü da ha le ede me me si
ve dev rim ci le rin po li ti ka ya pış
tar zın da ki tu tuk lu ğun so nu cu
ola rak ikin ci gö rev ye ri ne ge ti -
ri le me miş ol du.

Bi tir me ira de si

Bu nok ta dan son ra ŞEB’in her
cu mar te si yap tı ğı Tak sim ey -
lem le ri et ki siz bir tek rar ol ma
du ru mu na ve haf ta içi ya pı lan
23 im za lı ve 24 ki şi ka tı lım lı
AKP, or du he def li ey lem ler de
gö rev sav ma ey lem le ri ol ma
du ru mu na düş mek ten kur tu la -
ma dı. Bir kez da ha dev rim ci ler
hak lı ve doğ ru ol ma la rı na rağ -
men ken di doğ ru la rı nı halk la
bu luş tur ma yı ba şa ra ma mış ol -
du.

Da ha ön ce de be lirt ti ği miz gi -
bi, bu bir de ğer len dir me ya zı sı
ol du ğun dan ek sik le ri mi zi öne
çı kart tı ğı mız bir tarz kul lan mak
zo run day dık. Yok sa as la dev -
rim ci ha re ke tin önem li bir ke si -
mi nin bu tarz yan ya na ge liş le -
ri ni önem siz/et ki siz gör dü ğü -
müz den de ğil. ŞEB en son ola -
rak da tüm ek sik le ri ne rağ men
ken di ni ma sa ya ya tır ma yı bil -
miş ve baş lat ma ira de si ni gös -
ter di ği gi bi, ge rek ti ği yer de
nok ta yı koy ma ira de si ni de gös -
ter miş tir.

Şim di pra ti ğin öğ re ti ci liğiy le
daha da güç len miş ve yeni
katılım lar la geniş lemiş olarak
Halk ların Kar deş liği
İnisiyatifi’nin sorum luluğunu
sür dür me zamanıdır.

ŞEMDİNLİ EYLEM BİRLİĞİ

TUNCAY YILMAZ

Kürt me se le si ne ko nu sun da bir bi rin den epey fark lı yak la şım la rı ol sa da kontr ge ril la nın Kürt hal kı na dö nük fü tur suz sal dı rı sı
kar şı sın da yurt se ver 29 ku ru mun yan ya na gel me ref lek sini gös terebil mesi çok önem li. Şim di pra ti ğin öğ re ti ci liğiy le daha da
güç len miş ve yeni katılım lar la geniş lemiş olarak Halk ların Kar deş liği İnisiyatifi’nin sorum luluğunu sür dür me zamanıdır. 

E

29 dev rim ci de mok rat ku ru mun yan ya na gel di ği Şemdinli Eylem Birliği  eylemi

ÖZGÜRLÜKTOPLUMSAL
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emok ra si, kent (si te)

otur gan lık la rı nın içinde

ön ce ka dın la rın, son ra

kö le le rin, son ra da kent li yurt -

taş la rın ta ma mı nın eşit siz li ği

üze rin de yük se len “en eşit” bir

avuç mülk sa hi bi sı nı fın, ken di

ara sın da seç me/se çil me öz -

gür lü ğü nü ko ru ma ve de vam

et tir me hu ku ku nu, ya zıy la

meş ru laş tır ma is te ği nin so nu -

cun da or ta ya çık mış tır. Zi ra at

eko no mi si te mel li ka dim top -

lum la rın, ba sit ye ni den üre tim

iliş ki le ri nin ya sal ifa de si dir.

Cum hu ri yet, ka pi ta list ge niş

ye ni den üre tim bi çi mi nin ya sal

ifa de si dir. Her iki kav ram  da

sı nıf lı top lum hu ku ku içe ri sin -

de dir. Do la yı sıy la, eko no mik

ada let (eşit lik te me li) ile sos -

yal ada le tin (öz gür lük le rin)

ege men azın lı ğın le hi ne, bü yük

halk ço ğun lu ğu nun aley hi ne

bi çim len di ril me si, ya zıyla çer -

çe ve len di ri le rek dev let kı lı fın -

da so yut laş tı rıl ma sı dır.

I- Burjuvazinin 
tarih sahnesine çıkışı 

Ne var ki cum hu ri yet, hi le ve

zor da ar dı lı ol du ğu de re bey li -

ğin, ba sit ye ni den üre tim bi çi -

mi ni par ça la ma dan ta rih sah -

ne si ne çı ka ma mış tır. Ve ka pi -

ta liz min yö ne tim bi çi mi olan

cum hu ri yet, ne re dey se bü tün

do ğa yı ato mu na, in san lı ğı da

her fer di ne ka dar par ça la yan

500 yıl lık yay gın lı ğı ve de rin li -

ği ni iş te bu ta rih sel li ğin den al -

mak ta dır. 

Çün kü ken di ev ve li olan üre -

tim den ko puk ha zır yi yi ci te fe -

ci be zir gân ser ma ye, 6.500

yıl lık an tik ta rih bo yun ca, din

ve top rak ağa lı ğıy la da et le

tır nak olup or ta lı ğı ta lan ede -

rek de re bey leş miş ve ba sit ye -

ni den üre tim iliş ki le rin de kast -

laş mış tır.

Bu du rum:

A-Top rak la rı el le rin den alı nan

köy lü le rin ya rı kö le (serf) ha li -

ne gel me si ne,

B- Az mik tar da top rak la rı

olan la rın da de re bey li ği bes le -

yen ver gi le rin ağır lı ğı ve pa ha -

lı lık al tın da ezil me si ne,

C- Top rak sız ve iş siz bir sü rü

in sa nın şe hir le ri dol dur ma la rı -

na ve iş is te me si ne,

D- Yi ne es naf la rın ve za na at -

kar la rın da ver gi ler ve yok sul -

luk al tın da ezil me si ne,

E- Ay dın la rın din ağa lı ğı al -

tın da ezil me si ne, do la yı sıy la

top lu mun (üre ti ci güç le rin)

mad di ma ne vi ge li şi mi önün -

de ki en ge le, cen de re ye dö nüş -

müş tür.

Yu ka rı da say dı ğı mız sı nıf ve

ta ba ka la rın, top rak, öz gür lük,

ucuz luk, eşit lik is tem le ri ni ve

hoş nut suz luk la rı nı ar ka sı na

alan ken di si  de ip siz sap sız

(mülk süz) kor san cıl bur ju va zi,

ada nın coğ raf ya et ke nin den

do la yı bit ki cil me de ni ye te ge -

çe me ye rek de re bey lik te kast -

laş ma mış; bu yüz den de mok -

ra tik ko mün ge le nek le ri de

sağ lam olan İn gil te re’de de re -

bey li ği ala şa ğı edip, ge niş ye -

ni den üre ti mi nin önün de ki en -

gel le ri kal dır mış tır. De re be yi

dev le ti ni res to re ede rek ken di

bur ju va de mok ra tik cum hu ri -

ye ti ni ku rup, top rak sız köy lü -

le re top rak da ğı ta rak, serf le ri

öz gür leş ti re rek, şe hir ler de ki

iş siz le ri sa na yi sek tö rün de ko -

lek tif leş ti re rek, üre tim de o gü -

ne ka dar rast la nıl ma mış yay -

gın lı ğa (ni ce li ğe) ve de ka li te ye

sıç ra mış tır. Aşa ğı da eme ğin

ve rim li li ği ni ar tı ra rak üre ti min

önü nü açan bu tar zı nı, yu ka rı -

da san dı ğa tık tı ğı bur ju va hür -

ri yet li par la men to su nun seç -

me/se çil me hak kıy la da meş -

ru laş tır mış tır. 

İn gil te re’de 15. yüz yıl da baş -

la yan bu sü reç, 200 yıl için de

Ba tı Av ru pa’ya, ar dın dan Ku -

zey Ame ri ka’ya, so nun da da

Ja pon ya’ya ya yı la rak kla sik ka -

pi ta list re jim le ri ni kur muş ol -

du. Bu sü re ci bur ju va zi, din (ki -

li se) ve dün ya (kral lık ve et ra fı)

de re bey li ği ni tas fi ye et ti ği ve

güç süz leş tir di ği oran da ba şa -

ra bil di. Ay nı pa ra lel lik le, an tik

ça ğın ka vim le ri ni, üm met bi çi -

min den mil let bi çi mi ne sok ma -

ya yet me yen ba sit ye ni den üre -

tim bi çi min den, ge niş ye ni den

üre tim bi çi mi ne so ka rak, on la rı

ken di sö mü re bi le ce ği top rak

par ça sı üze rin de (“mil li sı nır -

lar” için de) yüz yıl lar ca eri te rek

mil let leş ti re bil di ve mil li/ulu sal

dev let le ri ni kur du.

II-İşçi sınıfının tarih 
sahnesine çıkışı ve 
burjuvazinin
gericileşmesi

Bu sü reç te de, ka pi ta liz min

ku ru luş aşa ma sın da ki İn gil te -

re’de “sı nı fın ken di si” du ru -

mun da olan iş çi ler, ka pi ta liz -

min Fran sa ve Al man ya’ya ya -

yı lı şın da ki 200 yıl lık za man di -

li min de bi linç le ne rek “ken di si

için sı nıf” dü ze yi ne yük sel miş

olu yor du. Bu, ay nı za man da

ka pi ta liz min sö mü re bil di ği

“mil li sı nır lar” için de, iş çi le ri

ko lek tif leş ti rip çı kar ve du -

rum la rı nı bir bi ri ne ben zeş ti re -

rek, (en ter nas yo nal leş ti re rek)

kur tu luş la rı nı da ay nı laş tır ma -

sı an la mı na ge li yor du. Böy le ce

bur ju va zi, ken di eliy le ken di

me zar ka zı cı sı nı oluş tu ra rak,

ma ter ya list, yi ğit bir sı nı fı, iş -

çi le ri, dev ri mi so nu na ka dar

gö tür mek üze re ta rih sah ne si -

ne çı kar mış ol du.

Di ğer yan dan bur ju va zi, de -

re bey li ği tas fi ye ede rek sö mü -

rü de tek leş ti ği oran da hal ka

ve iş çi sı nı fı na kar şı da yal nız -

laş tı. Bu yüz den, bü yük top rak

ve em lak sa hip le ri ne, top rak

ve mülk ki ra sı kar şı lı ğı öde di ği

irat la on la rı top rak iş ve re ni

ha li ne ge tir di. Tas fi ye et ti ği

top rak ağa lı ğı ye ri ne, pa ra -

dok sal bir şe kil de da ha bü yük

ha zır yi yi ci bir sı nı fı ken di ya -

nın da top rak iş ve re ni ola rak

yi ne ta rih sah ne si ne ken di si

çı kar mış ol du. Ken di si  de bu

sı nıf la ban ka lar ça tı sı al tın da

bir le şe rek ser best re ka bet çi

dö ne mi ka pa tıp, ge ri ci le şe rek

te kel ci fi nans ka pi ta liz me var -

dı. Do la yı sıy la, iç sa vaş lı (sı nıf

sa vaş la rı ile) bi rin ci sos yal

dev rim ler le, de re bey li ği tas fi -

ye ede rek üre ti min önü nü

açan bur ju va zi, l9. yüz yı lın so -

nu na ka dar bu mis yo nu nu ta -

mam la ya rak, ban ka lar ça tı sı

al tın da bir le şik/asa lak ser ma -

ye ya pı sıy la ken di si üre ti min

ve üre ti ci güç le rin önün de en -

gel ol ma ya baş la dı. Marx-En -

gels bu ger çek li ği Pa ris Ko mü -

nü’nden 23 yıl ön ce in san lı ğa

dek la re ede rek, bi lim sel se zi -

le riy le ölüm süz leş ti.

Ni te lik de ğiş ti ren ka pi ta liz -

min bu dö nem de öne çı kan

özel li ği, onun ye ni yö ne lim le ri -

ni de be lir le di. A) 200-300 yıl -

lık ta ri hin de, iş çi sı nı fı na kar -

şı lı ğı nı öde me di ği eme ğin so -

yut kar şı lı ğı ser ma ye, ban ka -

lar ça tı sı al tın da bi ri kip yo -

ğun laş tık ça, B) Yi ne, sa na yi

te mel li ge niş ye ni den üre timi

ih ti yaç lar be lir le me di ği için,

bi ri ken üre tim faz la lı ğı nı eri te -

ce ği ye ni pa zar la ra ih ti yaç

duy duk ça, “mil li sı nır la ra” sığ -

maz/sı ğa maz ol du. 1648’de

West fal ya’da ya zı lı ka yıt al tı na

al dı ğı “mil li sı nır la rın” do ku -

nul maz lı ğı nın ser ma ye için ne

den li an lam sız ol du ğu 200-

250 yıl lık sü re de açı ğa çık tı.

DEMOKRATİK DEVRİMİN
TARİHSEL ANLAMI

MÜSLÜM ERDOĞAN

DBu yüzden, Demokratik
Devrim görevleri

günümüzde de Türkiye
Devriminin önünde

dururken, Sosyalist
Devrimle de iç-içe

geçmiş bulunmaktadır.
Türkiye devriminin bu
karakteri, sınıfları ve
sınıflar mücadelesini

kendi nesnelliği içinde
ve doğrultusunda

belirleyip
şekillendirirken,

devrimin öznesini (irade
gücünü) de aynı şekilde

determine etmektedir ve
edecektir.
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III-İkinci sosyal devrimler
çağı ve işçi sınıfı

Bur ju va zi, ken di çiz di ği “mil li

sı nır la rı” yi ne ken di si çiğ ne ye -

rek: A- bi ri ken ser ma ye si ve

B- ma tah la rı için, ye ni ya tı rım

alan la rı na ve pa zar la ra yö nel -

di. Bu nu hem zor la hem de

hi ley le yap tı. Fi ili iş gal et ti ği

coğ raf ya lar da ki ulus la rı tam

sö mür ge leş tir di. Di ğer le ri ise

fi nans ka pi ta lin ya rı sö mür ge -

si ol du lar. Bu du rum, kla sik

ka pi ta list ve sö mür ge-ya rı sö -

mür ge coğ raf ya lar da fark lı sı -

nıf ve dev rim ori ji nal lik le ri ni

de or ta ya çı kar mış ol du.

1- 1871 Pa ris Ko mü nü,

1848’de ki Ma ni fes to’ yu (bi -

lim sel se zi yi), ik ti dar la so -

mut laş tı rın ca, ikin ci sos yal

dev rim ler ça ğı iş çi sı nı fı ön cü -

lü ğün de Av ru pa, Ku zey Ame -

ri ka, Avust ral ya ve Ja pon ya

gi bi ka pi ta liz min ana va tan la -

rın da açıl mış ol du. İş çi sı nı fı,

ka dim de re bey li ği te miz le ye -

rek ken di si ni ta rih sah ne si ne

çı kar tan bur ju va zi nin te kel ci

ka rak te riy le kar şı kar şı ya kal -

dı ve ik ti dar mü ca de le si bu iki

sı nıf ara sın da net le şe rek kes -

kin leş ti.      

Bur ju va zi, bu coğ raf ya lar da

de re bey li ği ka zı ya rak ka pi ta -

liz mi kur du ğun dan, iş çi sı nı fı -

nın önün de pro le ter sos ya list

dev rim ler yo lu açıl mış ol du.

Yi ne bu coğ raf ya lar da, dev ri -

min öz ve ön cü gü cü ola rak

iş çi sı nı fı te ori ve pra tik te

sen tez leş ti.

2- An cak ka pi ta lizm, ana va -

tan lar da 19. yüz yı lın ikin ci ya -

rı sın dan son ra te kel ci leş ti ğin -

de, Tür ki ye’nin de için de ol du -

ğu bit ki cil me de ni yet ve des -

po tik ko mün ge le nek li Do ğu,

bin ler ce yıl lık te fe ci bezirgân lı -

ğın ve de re bey li ğin taş laş tır dı -

ğı ko num da dır. Bu yüz den bur -

ju va zi ge li şe me miş ve de mok -

ra tik dev ri mi Ba tı’y la bir lik te

ger çek leş ti re me miş tir. Ne za -

man ki, te kel ci ka pi ta lizm

“mil li sı nır la rı na” sığ ma ya rak,

ser ma ye ve üre tim faz la lı ğı nı

ye ni pa zar lar da de ğer len dir me

ih ti ya cı duy muş ve Tür ki ye’ye

el at mış tır, o za man, em per ya -

lizm ça ğın da Tür ki ye’de en ge -

ri ve ge ri ci bi çi miy le İs tan bul

ve İz mir gi bi bü yük li man şe -

hir le rin de bir komp ra dor bur -

ju va zi tü re miş tir. 

Do la yı sıy la ka pi ta liz me bu

geç ge liş ve ka lış, bur ju va de -

mok ra tik dev ri mi ni ger çek leş -

ti re cek, ken di iç di na mik le riy -

le ge li şen re ka bet çi bir bur ju -

va sı nı fı oluş tu ra ma dı ğı gi bi,

ikin ci sos yal dev rim le rin öz

ve ön cü gü cü iş çi sı nı fı nın, ni -

cel ve ni te lik ola rak ge liş me -

si ni de ket le miş ve ge cik tir -

miş tir.

IV-İkinci sosyal 
devrimler çağında doğu
ve tarihsel doğu ve 
tarihsel güçler

Bu du rum, Do ğu dev rim le ri -

nin ka rak te ri ni ve sı nıf ori ji nal -

lik le ri ni de de ter mi ne et miş tir.

Komp ra dor bur ju va zi, za ten

an tik top lu mun te fe ci bezirgân

ser ma ye si nin kay mak ta ba ka -

sı dır. De ğil Ana do lu te fe ci

bezirgân lı ğı nı tas fi ye et mek,

em per ya liz min mal la rı nı pa -

zar la mak için ona ölü mü ne

muh taç tır. Böy le ce dı şa rı da te -

kel ci em per ya list ser ma yey le,

içer de de te fe ci bezirgân lık la

et le tır nak ol muş tur. Ay nı za -

man da top rak sa tın ala rak

ağa laş tı ğı gi bi, mev cut top rak

ve din ağa lığıy la da uz la şa rak

ken di si de mok ra tik dev ri min

en ge li ne dö nüş müş tür.

Di ğer yan dan em per ya lizm,

20. yüz yı lın ba şın dan iti ba ren

mal la rı nı komp ra dor bur ju va zi

ara cı lı ğıy la pa zar la ma da ye tin -

me yin ce, bu coğ raf ya la rı fi ili

iş gal le mil li sı nır la rı na kat ma -

ya yö nel miş ve Birinci Em per -

ya list Pay la şım Sa va şı ’nı baş -

lat mış tır. Le nin’in Bol şe vik

Par ti si, bu sa va şı Rus ya’da bir

iç sa va şa dö nüş tü re rek, hem

em per ya liz mi hem de yer li

ege men le ri ül ke sin de tas fi ye

edip De mok ra tik ve sos yalist

dev rimi sen tez leş tirir ken, biz -

de iş çi sınıfının kifayet siz liği ve

ger çek bir Komünist Par ti’nin

ol mayışı, tarih sel güç leri öne

çıkar mış ve fiili bir durum

yarat mış tır.

Bu durum da Kur tuluş Savaşı,

em per yaliz me ve onun iş bir lik -

çisi komp rador bur juvaziye

kar şı, kor kak/pısırık taş ra bur -

juvazisinin el al tın da güdüm -

lediği or du genç liği ve köy lülük

ile veril miş bir bur juva yarı

demok ratik dev rimi olarak

kadük leş miş tir. Çün kü, taş ra

bur juvazisi de tefeci bezirgân -

lık tan türemiş geniş yeniden

üretim den uzak, an tik top -

lumun bir tabakasın dan baş ka

bir şey değil dir. Böy lece em -

per yaliz me ve iş bir lik çi komp -

rador larına kar şı “mil lici”

karak teri belir leyici olan Kur -

tuluş Savaşı, tefeci bezir gân -

lığa, din ve dün ya ağalığına

dokunamayarak, derebey liği;

yani sömürünün “mil li” olanını

kazıyamamış tır. An cak

derebey sal tanatının kavuğu

dev ril miş, ama göv desi bütün

haş metiy le Anadolu’da kal mış -

tır. 

Ne ya zık ki de re bey li ğin sö -

mü rü sü nü te miz le me ye rek/te -

miz le ye me ye rek Kur tu luş Sa va -

şı’nı ka dük leş ti ren bu ta rih sel

güç ler, Cum hu ri yet ’le bir lik te,

İz mir İk ti sat Kong re si kon sep ti

ve İş Ban ka sı ön cü lü ğün de iç

dinamik leri iş lemeyen

kapitaliz mi dev let eliy le

tepeden kurarak, Tür kiye’yi yarı

sömür ge Tekel ci Kapitalist bir

ül ke durumuna sok muş lar dır.

Dolayısıy la Tür kiye, bir yan -

dan ser best rekabet çi

kapitalist dönemi yaşamadan

ölüm döşeğin deki kapitaliz min

tekel ci aşamasının

sömürüsüne girerek, diğer

yan dan derebey liğin hem ar -

kaik hem de em per yaliz me

köleleşen karak terinin

sömürüsü ve ezisini 80 yıl da

çok daha ağır laş tırarak

günümüze gel miş tir.

V-Sonuç

Bu yüz den, demok ratik dev -

rim görev leri günümüz de de

Tür kiye dev riminin önün de

durur ken, sos yalist dev rim le

de iç içe geç miş bulun mak -

tadır. 

Tür kiye dev riminin bu karak -

teri, sınıf ları ve sınıf lar

mücadelesini ken di nes nel liği

için de ve doğ rul tusun da belir -

leyip şekil len dirir ken, dev rimin

öz nesini (irade gücünü) de ay -

nı şekil de deter mine et mek -

tedir ve edecek tir.

Bu konuya ise, baş ka bir

yazıda değinilecek tir.

İngiltere’de 15. yüzyılda başlayan burjuva demokratik cumhuriyetin kuruyuş süreci, 200 yıl içinde Batı
Avrupa’ya, ardından Kuzey Amerika’ya, sonunda da Japonya’ya yayılarak klasik kapitalist rejimlerini
kurmuş oldu. Bu süreci burjuvazi, din (klise) ve dünya (krallık ve etrafı) derebeyliğini tasfiye ettiği ve

güçsüzleştirdiği oranda başarabildi. Aynı paralellikle, antik çağın kavimlerini, ümmet biçiminden 
millet biçimine sokmaya yetmeyen basit yeniden üretim biçiminden, geniş yeniden üretim biçimine

sokarak, onları kendi sömürebileceği toprak parçası üzerinde yüzyıllarca eriterek milletleştirebildi ve
milli/ulusal devletlerini kurdu.
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Hatay Top lum sal Da ya nış ma ve Kül tür Der ne ği, ba sın

top lan tı sı ya pa rak Ha tay’a ra dar üs sü ku rul ma sı nı kı -

na dı. Dernek başkanı Murat Zidani şöyle konuştu:

“ABD, An tak ya’nın  Ki se cik Kö yü ya kın la rın da ki

Ama nos Dağ la rın da ra dar üs sü kur ma ça lış ma la rı na

baş lan mış tır. Ra dar üs sü nün ama cı, Ame ri ka’nın çı -

kar la rı doğ rul tu sun da is tih ba rat ça lış ma la rı nı ge niş -

let mek te dir.

ABD’nin iş gal ve kat li am po li ti ka la rı na hiz met et mek

üze re ku ru la cak ra dar üs sü, Or ta do ğu ül ke le ri hak -

kın da bil gi top la ma ama cı ta şı mak ta dır. Aynı

zamanda, ABD, Tür ki ye halk la rı hak kın da da bil gi sa -

hi bi ola cak tır. 

Bü yük Or ta do ğu Pro je si  çer çe ve sin de iş gal po li ti ka -

la rı nı sür dü ren ABD, böl ge de ku rum sal laş ma ve böl -

ge nin tek ha ki mi ol ma ama cı ile çok yön lü as ke ri-si -

ya si fa li yet ler yü rüt mek te dir. ABD’nin sö mür ge ci po li -

ti ka la rı na des tek ve ren AKP hü kü me ti ve di ğer si ya si

güç ler, ABD’nin ger çek leş tir di ği in san lık suç la rı na or -

tak ol muş lar dır. CIA ajan la rının ül ke miz de ra hat ça iş -

ken ce yap ma la rı, İn cir lik üs sü nü Irak’ı bom ba la yan

uçak la rın kul lan ma sı ve şim di An tak ya’da ra dar üs sü

ku rul ma sı na izin ve ril me si, AKP’nin ABD ile iş bir li ği

için de ol du ğu nu göz ler önü ne ser mek te dir. 

CIA ve MİT iş bir li ği ile ger çek leş ti ri len ça lış ma lar, Tür -

ki ye’nin emek çi-yok sul halk la rı na kar şı yapılıyor.

ABD’nin sö mür ge si du ru mu na ge ti ri len ül ke miz, Ame -

ri kan Em per ya liz mi için kul lanıl mak tadır. An tak ya’da

kurul mak ta olan radar üs sü, baş ta İran ve Suriye ol -

mak üzere, tüm Or tadoğu halk larına zarar verecek tir.”

Murat Zidani, Hatay hal kının ken disini ve kar deş lerini

kont rol et mek için kurulan üs sü kabul et meyeceğini

ve kapatıl ması için mücadele edeceğini de belirtti.

TOPLUMSAL ÖZGÜRLÜK HABERLERİ
Şem din li’de ya şa nan ge liş me ler

son ra sın da, İs tan bul’da, Top lum sal

Öz gür lük Plat for mu nun da için de

yer al dı ğı 25 ku rum dan olu şan Şem din li

Ey lem Bir li ği çe şit li ey lem ler yap tı. Her

Cu mar te si Tak sim’ de ya pı lan me şa le li

ba sın açık la ma la rın da, Şem din li’ de ya şa -

nan olay la rın ta kip ci si ve Kürt hal kı nın

des tek ci si olun aca ğı vur gu lan dı. Açık la -

ma da vur gu la nan, sa de ce te tik çi le rin de -

ğil, bu olay lar la, Kürt hal kı nın öz gür lük,

de mok ra si ve ba rış ta lep le ri ne sal dı ran -

la rın  da açı ğa çı kar tıl ma sı ge rek ti ğiy di.

Har bi ye Or du evi önün de ey lem ler ve ba -

sın açık la ma la rı ya pan bir lik, Şem din li’ye

gi den he ye tin yaz dı ğı bro şü rü da ğı ta rak

ey lem le ri son lan dır dı.

Ka ğıt ha ne

Ka ğıt ha ne ye re lin de Top lum sal Öz gür lük

Plat for mu nun çağ rı sıy la SDP, HKM ve

ESP ile bir lik te or tak ey lem ler ya pıl dı.

Şem din li’de or ta ya çı kan kontr ge ril la fa li -

yet le ri nin, sa de ce Kürt hal kı na kar şı de -

ğil, ezi len tüm halk la ra kar şı ol du ğu nun

vur gu lan dı ğı kam pan ya, 30 Ka sım 2005

ta ri hin de Ka ğıt ha ne’nin Nur te pe ma hal le -

sin de yak la şık 100 ki şi nin ka tıl dı ğı me şa -

le li ey lem ler le de vam et ti.

Da ha son ra, TÖP, HKM, ESP’nin ya nı sı -

ra, PDD ve DHP’nin de ka tı lı mıy la, 24

Ara lık Ma raş ve 19 Ara lık’da ce za ev le rin -

de ya pı lan kat li yam la rı gün de mi ne alan

bir lik te lik oluş tu rul du. Yo ğun ka tı lım lı bir

ey lem  ve ar dın dan, ba sın açık la ma sı ya -

pıl dı. 

Ga zi ma hal le sin de oluş tu ru lan ve Top -

lum sal Öz gür lük Plat for mu nun da ka tıl dı -

ğı ey lem bir li ğiy le de, Şem din li’de ya şa -

nan lar kı nan dı.

Kar deş lik Bu luş ma sı

İs tan bul Düş Kül tür Sa nat Ko ope ra ti fi

ve Top lum sal Da ya nış ma Der ne ği, Kar -

deş lik Şö le ni adıy la bir et kin lik ger çek leş -

tir di. 25 Ara lık 2005’te ger çek le şen et kin -

lik te, Laz ca, Kürt çe ve Türk çe eser ler

ses len di ril di. Se mah gös te ri si nin  de ya -

pıl dı ğı et kin lik, 1000’e ya kın ki şi ta ra fın -

dan iz len di. Ko ma Çi ya, Gül ci han Koç,

Ba yar Şa hin, Mus ta fa Özars lan’nın yer al -

dı ğı et kin lik te, halk lar yüz yıl lar dır ba rış

için de ya şa mış ken, şim di bi linç li ola rak

bir bir le ri ne düş man edil me ye ça lı şıl dı ğı

ya da  yok sa yıl dı ğı ve kim lik siz leş tir me

po li ti ka la rı nın uy gu lan dı ğı vur gu lan dı.

Halk la rın ken di kül tü rü nü dayatan

egemen lere kar şı,  her zaman mücadele

edeceği söy len di.

19 Ara lık’da ce zaev le rin de ya pı lan kat li -

am lar bir di zi ey lem le pro tes to edil di.

Ara la rın da SDP, ESP, TÖP, TU HAY-DER,

DHP, İŞ Çİ MÜ CA DE LE Sİ ve BDSP’nin bu -

lun du ğu plat form, ilk ola rak 2 ara lık ta

İnö nü par kın da otur ma ey le mi yap tı. Ce -

za ev le rin de ya şa nan tec ri te dik kat çe ken

grup lar, tec ri tin kal dı rıl ma sı nı is te di ler.

5-10 ara lık ta ya pı lan ba sın açık la ma la rın -

da ise tut sak la ra ya pı lan bas kı lar pro tes -

to edi lir ken, TMY’nin ge ri çe kil me si is ten -

di. Ya pı lan açık la ma da dev le tin ce za ev le -

rin de F ti pi uy gu la ma sıy la tut sak la rı tec -

rit ede rek kim lik le rin den so yut la ma ya ça -

lış tı ğı nı, bu nun in san onu ru na ay kı rı bir

uy gu la ma ol du ğu söy len di. Ar dın dan ce -

za ev le rin de ki dev rim ci tut sak la ra kart

atı la rak des tek su nul du. 

Yapılan bu ey lem lik lerin ar dın dan plat -

form 18 aralık ta bir miting ger çek leş tir di.

300’ün üzerin de katılımın ol duğu miting -

de 19 Aralık kat liamı protes to edil di.

Re or ga ni zas yon, bir lik ve ay rış ma yı bir ge ri lim ek se ni ola rak iç sel leş tir di ği oran da, sa hi ci bir ya pı sal lı ğa bü rü ne bi lir.

Ş

Hatay Toplumsal Dayanışma ve Kültür Derneği basın toplantısı yaptı

Ada na’da cezaevleri protesto edildi

DERLEYEN: CEM ÇEKİL
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Yayın Ku ru lu muz’un 2006 yı lın da ger çek leş tir me yi

plan la dı ğı okur top lan tı la rı nın il ki, 22 Ocak 2006 ta ri -

hin de, Ka ğıt ha ne Düş Sa nat Ko ope ra ti fi’nde ger çek -

leş ti ril di.  Top lan tı ya ka tı lan okur lar, ga ze te mi zi içe -

rik ve gör sel açı dan de ğer len dir di ler.  

Her sa yı da ele alı nan ko nu la rın oku yu cu ya ye ni bir

ba kış açı sı ka zan dır dı ğı na dik kat çe ken okur lar, ga ze -

te nin gör sel açı dan gi de rek zen gin leş ti ği ni be lirt ti ler. 

Top lan tı ya ka tı lan ya yın ku ru lu üye le ri, say fa po li ti ka -

la rı hak kın da bil gi ver di ler ve say fa la rı na yö ne lik de -

ğer len dir me ve eleşt ri le ri al dı lar. 

Okur lar, her sa yı da rö por taj ol ma sı nı, fa ali yet te bu lu -

nu lan böl ge ler de ki TÖ ey lem le ri nin ga ze te de dü zen li

ola rak ye ral ma sı nı, özel lik le te orik ya zı lar da kul la nı -

lan di lin da ha sa de ol ma sı ge rek ti ği ni ve sa nat say fa -

sın da gün ce le yö ne lik yazı ve haber lere ağır lık veril -

mesini is tediler.  

Top lan tıya Yayın Kurulu’ndan Oğuz han Kay seriloğ lu,

Halit El çi, Gül fer Ak kaya, B. Akpolat, Nuray Er güneş

ve Hik met Sarıoğ lu katıl dı.

30 Ka sım’da Top lum sal Öz gür lük Plat for mu, Yol

Kül tür Mer ke zi ve Öz gür lük çü Genç lik ola rak, Şem -

din li olay la rı na yö ne lik ba sın açık la ma sı ya pıl dı.

19 Ara lık’ta, dev rim ci tut sak la ra kar şı gi ri şi len kat -

li am la il gi li olarak De mok ra si Plat for mu ba sın açık -

la ma sı yaptı.

22 Ara lık’ta, Öz gür lük çü Genç lik “Bu bir üni ver si te

 mi dir?” ko nu lu pa nel dü zen le di.

24 Ara lık’ta Yol Kül tür Mer ke zi’nin ye ni ye ri nin açı -

lı şı  olarak şi ir ve mü zik din le ti le ri nin ya pıl dı ğı bir et -

kin lik dü zen len di.

21 Ocak’ta Özel leş tir me Kar şı tı Plat form ola rak,

AKP’nin sağ lık ve eği tim ala nın da baş lat tı ğı özel leş -

tir me sal dı rı la rı na kar şı ba sın açık la ma sı ya pıl dı.

Plat form adı na ha zır lanan bil diriler, kent mer kezin de

dağıtıl dı. Dağıtımın ar dın dan Adana’ya gidilerek,

buradaki Tekel iş çilerine des tek ziyareti yapıl dı.

Sol içi şid det de ğil, da ya nış ma ve di -

alog için HÖC, DE HAP İs tan bul İl ör gü -

tü, BDSP, DHP, Kal dı raç, TKP, Sos ya list

Ba ri kat, EHP, Dev rim ci Ha re ket, SO -

DAP, TÖP,  Pro le ter Dev rim ci Du ruş,

ÖDP, İş çi Mü ca de le si, SEH ve ODAK,

Dev rim ci ve De mok ra tik Ya pı lar Ara sı

Di alog ve Çö züm Plat for mu’nu oluş tur -

du. 

Platform şu açıklamayı yaptı: 

“Em per ya lizm ve sö mü rü ye kar şı,

mü ca de le eden örg üt ler her zaman

bas kı ve zu lüm le le kar şı laş mış lar dır.

Dün ya nın ne re sin de olur sa ol sun, em -

per ya liz me ve sö mü rü ye kar şı, mü ca -

de le her za man zor lu ko şul lar al tın da

be del ler pa ha sı na yü rü tü lür. Bu du rum,

do ğa sı ge re ği dev rim ci ve de mok ra tik

ya pı la rın ve hat ta tek tek in san la rın bi -

le en ge niş an la mıy la bü yük bir ai le nin

par ça sı ol duk la rı ve ara la rın da ki iliş ki -

le rin kar deş çe ol ma sı an la mı na ge lir.

Dev rim ci de mok ra tik ya pı lar, si ya si

so run la ra ba kış la rı ge re ği bir bi rin den

fark lı dü şün ce ve fi kir le re sa hip tir ler.

An cak bu ya pı lar ara sın da ki iliş ki ler de

dev rim ci da ya nış ma ve kar şı lık lı say gı

esas tır. Biz ler, fa li yet le ri mi zi yü rü tür -

ken bu il ke yi esas alıp, fark lı lık la rı ça -

tış ma ya dö nüş tür me me yi te mel bir

dav ra nış bi çi mi ola rak be nim se mek te -

yiz.

Ada let, mü ca de le mi zin te mel he def le -

rin den bi ri ol du ğu gi bi, ara mız da ki iliş -

ki le rin  de gü ven ce si dir. Bu an la mıy la,

dev rim ci de mok ra tik ya pı lar ara sın da ki

iliş ki le ri be lir le yen, da ha sağ lık lı, ka lı cı,

da ya nış ma yı ge liş ti ren bir muh te va ya

bü rün dü ren bir ku ru ma ve hu ku ka du -

yu lan ih ti yaç da ha ya kı cı bir şe kil de

ken di ni his set tir mek te dir.

Biz ler dek la ras yon met nin de im za sı

bu lu nan ku rum lar ola rak, yü rüt tü ğü -

müz tar tış ma sü re ci son ra sı nda, iliş ki -

le ri mi zi dü zen le yen ken di hu kuk mu zu

ya rat ma yı ba şar mış bu lun mak ta yız.

Oluş tur du ğu muz plat form mer ke zi ve

ka lı cı olup, ya şa nı la bi li ne cek olası

sorun ları ken di için den belir leyeceği

komis yon lar vasıtasıy la bil dir gemiz de

or taya koy duğumuz hukuk sal çer çeve

ışığın da çöz meyi hedef lemek tedir. Plat -

for mumuzun ve hukukumuzun dev rim -

ci demok ratik yapılar arasın daki iliş -

kileri ve dev rim ci mücadeeyi geliş -

tireceğine inan mak tayız.

Plat form bileşen leri olarak dek leras -

yona uyacağımızı dev rim ci ve demok -

rat kamuoyuna ilan ederiz.”

Mersin’de demokrasi mücadelesi

Malat ya Te kel fab ri ka sıy la bir lik te ka pa tıl ma ka ra rı

alı nan Ada na Te kel fab ri ka sı iş çi le ri, 4 Ocak iti ba riy -

le ken di le ri ni fab ri ka ya kit le ye rek di re ni şe geç ti ler.

Te kel iş çi le ri ne, emek ör güt le ri, si ya si par ti ler, de -

mok ra tik kit le ör güt le ri ve halk des tek ve ri yor.

4 Ocak gü nü, Top lum sal Öz gür lük Plat for mu nun da

ara la rın da bu lun du ğu 300’e ya kın ki şi, Ada na Eği -

tim-Sen önün den Te kel fab ri ka sı na ka dar, me şa le li

bir yü rü yüş yap tı. Te kel fab ri ka sı na ge lin di ğin de, iş -

çi ler le bir lik te ba sın açık la ma sı ya pıl dı. Tek-Gı da İş

sen di ka sı Ada na şu be baş ka nı Gür sel Di li çı kık ko -

nuş ma sın da, yıl da 14 tril yon lira kâr eden bir fab ri -

ka nın ka pa tıl mak is ten me si nin, bü yük si ga ra şir ket -

le ri nin kâr la rı nı ar tır mak ve on la ra da ha ge niş pa zar

im ka nı sun mak amacını taşıdığını be lirt ti. 700 iş çi -

nin sokağa atılacağına vur gu yapılarak, ailelerinin de

madur duruma düşeceği söy len di. Mücadeleye olan
des teğin süreceğini açık layan ey lem ciler, slogan lar la

ey leme son ver di.

Adana Tekel Fabrikası’nda direniş

Kağıthane’de okur toplantısı yapıldı

Devrimci ve Demokratik Yapılar Arası Dialog ve Çözüm Platformu
“Plat for mumuzun ve hukukumuzun dev rim ci demok ratik yapılar arasın daki iliş kileri ve dev rim ci mücadeeyi geliş tireceğine 
inan mak tayız. Plat form bileşen leri olarak dek leras yona uyacağımızı dev rim ci ve demok rat kamuoyuna ilan ederiz.”
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Irak'ta ge çen ay ya pı lan se -

çim ler bek le nil di ği gi bi so nuç -

lan dı. Ül ke nin Kürt, Sün ni ve

Şii ola rak bö lün me si bi raz da -

ha de rin leş ti. Öte yan dan, se -

çim ön ce sin de ABD'nin üs tün de

en çok dur du ğu ko nu ger çek -

leş ti ve ba zı Sün ni grup lar se -

çim le re ka tıl dı.

Bir tür lü baş ede me di ği di re -

niş kar şı sın da zor la nan ABD,

iş gal so nun da oluş tur ma ya ça -

lış tı ğı ye ni iş bir lik çi po li tik sis -

te mi, se çim ler yo luy la meş ru -

laş tır ma yı he def li yor du. Kıs -

men ba şa rı lı ol du ğu söy le ne bi -

lir. Evet di re niş sü rü yor, ama

iş bir lik çi ler ve  on la rın gü dü -

mün de ki ye ni bir po li tik dü zen 

de, git tik çe yer le şi yor.

İş ga lin ki mi yük le rin den kur -

tul mak is te yen ABD'nin he de fi,

ye ni dü ze nin, mec li si, hü kü me ti

ve özel lik le  de po lis ve as ke ri

gü cüy le, di re ni şe kar şı ken di

ba şı na mü ca de le ede cek bir

ko nu ma ulaş ma sı. 

Bu du rum da, bü yük as ke ri üs -

le riy le böl ge de je ost ra te jik bir

avan taj sağ la yan, pet ro lün ve

do ğal ga zın va na sı nı elin de tu -

tan ve ül ke de ki ye ni den ya pı -

lan ma nın ana nok ta la rı na yer -

le şen ABD, baş ka ge liş me ler le

ve özel lik le  de di re niş le uğ raş -

mak tan kur tu la cak. 

Di re niş çi Irak’lı la rın kar şı sı na

iş bir lik çi Irak’lı la rı yer leş ti ren

ABD ise, he def le di ği ana nok ta -

lar da ko num la na cak ve ora lar -

dan sağ la dı ğı avan taj lar la böl -

ge de ye ni ham le le re yö ne le cek. 

Di re niş ve iş gal ci

An cak, di re ni şin gü cü ABD'yi

sü rek li ola rak ateş hat tı na çe -

ki yor ve iş gal ci bu ra da sü rek li

kan kay bet me ye de vam edi yor.

Ye ni ham le le re ge re ken güç ve

kon sant ras yon u top la mak da

zor luk lar ya şı yor. Bin bir yol la

di re ni şi zor la yan ve ku şa tan

ABD'nin ken di si de, di re niş ta -

ra fın dan zor la nı yor ve ku şa tı lı -

yor. 

Ol duk ça ge niş bir ala na ya yı -

lan ve kar şı lık lı zor la ma ve ku -

şat ma ham le le rin den olu şan

has sas den ge ler, hem iş gal ci nin

hem di re niş çi le rin açık kol la ya -

rak ve ham le ya pa rak zor la dık -

la rı, kı rıl gan bir hat oluş tu ru -

yor. O kı rıl gan lık sür dük çe, iş -

bir lik çi bir ye ni re ji min de rin li ği

ya da ka lı cı lı ğı bas kı al tı na alı -

nı yor. 

Se çim ler le, Sün ni ler, di re niş çi

kim lik le riy le ya sal alan da kit le -

sel ola rak ilk de fa ses le ri ni çı -

kar dı lar. Evet, ABD ye ni dü ze ne

kıs men Sün ni le ri  de çek me yi

ba şar dı. Ama, ma dal yo nun öte -

ki yü zün de, di re niş çi le rin ki mi

un sur la rı nın, se çi me ka tı lıp dü -

ze nin için de meş ru dü zey de

mev zi le ne bi le cek gü ce ve meş -

ru lu ğa ulaş tık la rı nı da gö re bi li -

yo ruz.

Şi iler, Sis ta ni'nin ma ne vi li -

der li ğin de, en bü yük po li tik güç

ko nu mu na gel di. İş ga le kar şı

di re nen Sadr eği li mi ise, he nüz

iş bi r lik çi Sis ta ni'den açık ça ko -

puş ma ma yı ter cih edi yor ve öy -

le gö zü kü yor ki, za ma na ya yıl -

mış bir yıp rat ma stra te ji si ni

şim di ki di re niş hat tı ola rak be -

nim si yor. Son gün ler de Su ri ye

ve Lüb nan’ı zi ya ret eden Sadr,

ABD’nin İran ve Su ri ye’ye sal -

dı rı plan la rı na kar şı, or tak di -

re niş çağ rı sın da bu lun du.

Kürt ler ve ABD

Kürt ler ise, Bar za ni-Ta la ba -

ni’nin fe odal-bur ju va bir ze mi -

ne da ya nan, iş bir lik çi ve fır sat -

çı hat tı nın po li tik mey ve le ri ni

top la ma ya ça lı şı yor. Şi iler ara -

sın da ki Sadr hat tı na ben zer di -

re niş çi bir kim li ğe sa hip olan

PKK, ken di ni ko ru mak ve Bar -

za ni-Ta la ba ni hat tı nın Kürt ulu -

sal kim li ği dü ze yin de ki ka za -

nım la rı des tek le mek le ye ti nen

bir sa vun ma ze mi nin de ko num -

la nı yor.

Şe çim ler, iş bir lik çi Kürt çiz gi -

si nin ke sin hâ ki mi ye ti nin gös -

ter di. 

İs ra il'in Güney Kürdistan’daki

ini si ya ti fi ise, gö ze çarp ma ma -

ya özel lik le dik kat eden, gü rül -

tü süz ve ama sü rek li ham le ler -

le güç leniyor.

IRAK’TA SEÇİMLER YAPILDI
ALP AYDIN

ABD’nin imparatorluk hamlesi, Irak bataklığından çıkamıyor.

ABD'nin imparatorluk
hamlesi, Irak
bataklığından

çıkamıyor. Evet,
işgalin kalıcılaşması
ve hatta işbirlikçi bir

politik rejimin
oluşumu yaşanıyor.

Son seçimler de, ABD
açısından ileriye

doğru atılmış bir adım
oldu. Ancak, direniş

de meşru-yasal
biçimlere bürünme

seviyesine sıçradı ve
yasal sözcülerini

yarattı. 

ABD'nin im pa ra tor luk ham le -

si, Irak ba tak lı ğın dan çı ka mı -

yor. Evet, iş ga lin ka lı cı laş ma -

sı ve hat ta iş bir lik çi bir po li -

tik re ji min oluş ma sı ya şa nı -

yor. Son se çim ler de, ABD

açı sın dan ile re ye doğ ru atıl -

mış bir adım ol du. An cak, di -

re niş de meş ru-ya sal

biçimlere bü rün me se vi ye si -

ne sıç ra dı ve ya sal söz cü le ri -

ni ya rat tı. 

İm pa ra tor lu ğun in şa ası nın ilk

adı mı, BOP ola rak sap ta n -

mıştı. Onun da ilk a dı mı, Irak

iş ga liy di. İş gal hız la bi ti ri le -

cek, İran ve Su ri ye he def le ri -

ne yö ne li ne cek ti. Ev de ki he -

sap, çar şı ya uy ma dı. Di re niş,

im pa ra tor ada yı nın diş le ri ni

kı rı yor, her ham le si ni gü dük -

leş ti ri yor ve hat ta ki mi yer de

ABD’yi sa vun ma ko nu mu na

da hi iti yor.

Irak'ta ki di re niş, Su ri ye ve

İran ham le le ri nin mo ti vas yo -

nu nu kı rı yor, kon sant ras yo nu -

nu da ğı tı yor. Sa vaş mas raf la rı

ABD eko no mi si ni zor lu yor.

ABD hal kı yok sul luk la yay gın

bi çim de ta nı şı yor. 

Öte yan dan, Fi lis tin ’de HA -

MAS'ın se çim za fe ri, İran'ı na -

sıl vu ra ca ğı nı he sap la yan İs -

ra il’i bas kı lı yor.

La tin Ame ri ka’da esen sol

rüz gâr, he nüz sis tem dı şı bir

ko nu ma sıç ra ma dı. An cak

BOP’ta yo ğun la şan ABD’nin

ge liş me ler kar şı sın da zor lan -

dı ğı gö rü lü yor. Sürecin akışı

şim diki zemin de net leşir se,

sis tem dışına doğ ru bir akışın

yaşanacağı da umut edilebilir.

Acaba, Dim yat’ta pirin cin

peşine düşen ABD, ev deki

bul gurunu mu kay bedecek?

İm parator luk sev dası, ABD’yi

batak lığa mı gömüyor?

İmparatorluk peşindeki ABD, bataklığa mı gömülüyor?

Direniş sürerken, yeni politik zemin oluşuyor.
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BD’nin im pa ra tor luk

he de fi doğ rul tu sun da

ıs rar la üs tü ne git ti ği ve

vaz ge çe me ye ce ği Bü yük Or ta -

do ğu Pro je si’nin öne mi ni

tartışmaya ge rek yok sa nı rım.

Ne den ol sun ki? Da ha son ra -

dan he def bü yü te rek Ge niş le -

til miş Bü yük Or ta do ğu Pro je si

(GOP) is mi ni alan Or ta do ğu

mer kez li ulus larara sı te rör

dal ga sı so nun da bek le nen;

ener ji yol la rı ve kay nak la rı nın

de ne ti mi, ser ma ye nin kri zi ni

aş ma sı için ye ni pa zar alan la -

rı nın oluş tu rul ma sı ve kâr

oran la rı nın yük sel til me si olun -

ca, ser ma ye sı nı fı açı sın dan

pro je nin öne mi ni tar tış mak ge -

rek siz bir laf ebe li ği olur. 

ABD’nin iz le di ği ya yıl ma cı sa -

vaş si ya se tin de Irak’tan son ra

ye ni he def ler Su ri ye ve İran

ola rak kar şı mı za çı kı yor. Su ri -

ye dip lo ma tik yol lar dan kont rol

al tı na alın mış gö rü nü yor. Lüb -

nan Dev let Baş ka nı Har ri ri’nin

su ikast so nu cu öl dü rül me si,

ABD’ye böl gedeki çı kar la rı açı -

sın dan önem li bir koz sağ la -

mış tır. Su ikas tın ar ka sın da Su -

ri ye dev let yö ne ti ci le ri nin de

isim le ri nin geç me si ve içiş le ri

ba ka nı nın so ruş tur ma sü re cin -

de in ti ha rı, ABD’ye avan taj

sağ lar ken, ABD’nin kendisi, ci -

na yet le bağ lan tı sı olduğu ko -

nu sun da şüp he le ri üze ri ne

çek mek te dir.

Em per ya list ta lan

Su ri ye’nin bu şe kil de diz çök -

tü rül me si, GOP’un

uygulanması açı sın dan engel

oluş tu ran di ğer dev let le rin po -

zis yo nu nu da gün de me ge tir -

miş tir. Sa vaş si ya se ti nin baş la -

rın dan iti ba ren is mi telaffuz

edilen, yak la şık 2.500 yıl lık

dev let ve kül tür ge le ne ği ne sa -

hip, böl ge den ge le ri açı sın dan

be lir le yi ci si ya si ko num da bu -

lu nan İran ye ni he def ola rak

gün dem de tu tul mak ta dır.

İran’ın nük le er ener ji üret me

ko nu sun da ki ka rar lı lı ğını, ABD

mü da ha le ze mi ni oluş tur ma da

araç ola rak kul la nı lı yor. Ko nu -

nun tıp kı Irak iş ga li ön ce sin de

ol du ğu gi bi BM gün de mi ne ge -

ti ril me si baş ta yi ne dip lo ma tik

yol la rın zor la na ca ğı nı gös te ri -

yor. Bu se fer önem li bir fark

var. Av ru pa em per ya liz mi nin

mer kez ül ke le ri Al man ya ve

Fran sa, Irak iş ga lin de ol du ğu

gi bi mu ha le fet ye ri ne çı kar la rı

doğ rul tu sun da uz laş ma ve

des tek po zis yo nun da gö rü nü -

yor lar. Irak iş ga lin de ka çır dık -

la rı pas ta pa yı nı (Or ta do ğu ta -

rih sel ola rak da bu dev let ler

için çok önem li dir) bu se fer al -

ma ni ye tin de ler. 

Zor he def: İran

İran’a ya pı lan dip lo ma tik bas -

kı şim di lik pek işe ya ra mı yor

gö rü nü yor. İran’ın mev cut nük -

le er ener ji pro je le rin den vaz -

geç me si de ola sı değildir.

(İran’ın bun dan vaz geç me si

de mek ha ya li olan, ge niş bir

Or ta do ğu-Or ta As ya bir lik pro -

je sin den vaz geç me si de mek tir.

Bu nun la bir lik te di re niş ha lin -

de olan İran, bu tavırla si ya sal

İs lam’ın za yıf la ma sı na ne den

ola ca ğı na, di re ne rek kay bet -

me yi se çe cek tir.) Önü müz de ki

dö ne min na sıl şe kil le ne ce ği ne

iliş kin so ru işa ret le ri  her ge çen

gün artıyor. Kar şı lık lı rest leş -

me ler le gi den sü reç  içinde Ka -

sım 2004’te NA TO-İs ra il pro to -

ko lü nün im za lan ma sı ve ABD-

Tür ki ye-İs ra il or tak tat bi kat la -

rı nın ya pıl ma sı, is tih ba rat bi -

rim le ri nin İran’da bom ba la ma -

lar la ayak lan ma çı kar ma gi ri -

şim le ri, İs ra il-ABD ara sın da

kar şı lık lı si lah ve fü ze alış ve -

riş le ri ve si lah la rın İran’a yön -

len di ril miş olması, İran’ın açık -

ça İs ra il’i fü ze ler le vu ra bi le ce -

ği ni açık la ma sı ki, bu durum

Bas ra Kör fe zi’n den Or ta As -

ya’ya ka dar sa vaş ala nı an la -

mı na ge lir-, du ru mun cid di ye ti

ve ka rar lı lı ğı nı gös ter me si açı -

sın dan önem li ge liş me ler dir.

ABD’nin Irak’ta gir di ği ka ran lık

sü reç, İran’ın bu du rum üze ri -

ne böl ge dev let le riy le ge liş tir -

di ği dip lo ma tik iliş ki ler ve Şii

nü fus üze rin de ki be lir le yi ci et -

kisi İran’ın hiç de ko lay bir lok -

ma ol ma ya ca ğı nı gös te ri yor. 

ABD’nin böl ge çı kar la rı açı -

sın dan İran’ın kont rol al tı na

alın ma sı, pet rol ve do la rın vaz -

ge çil mez li ğiy le bu lu şun ca,

konunun ABD açı sın dan

aciliyetini açı ğa çı ka rır. Ne den

mi? Çün kü: “Dün ya nın üçün cü

bü yük pet rol re zerv le ri ne sa hip

ül ke si, OPEC’in ikin ci bü yük

üre ti ci si olan İran, pet ro lün fi -

ya tı nı be lir le ye bi len en der ül ke -

ler den bi ri. İran gün de 4.4 mil -

yon va ril ham pet rol üre ti yor,

bu nun 3 mil yo nu nu ih raç edi -

yor. Bu ko şul lar da İran, ih ra ca -

tın da önem li bir ke sin ti ya par -

sa (hat ta bu nun bek len ti si bi -

le…) pet rol fi yat la rın da bü yük

bir sıç ra ma ya ra ta bi lir. Çün kü

dün ya da yal nız ca gün lük 1,5

mil yon va ril ka pa si te faz la sı

var” (Er gin Yıl dı zoğ lu, İran: Bü -

yük Teh dit! Ama Ki me? Cum -

hu ri yet, 23 Ocak 2006 s.13)

1978-79’da İran’ın dev rim yıl -

la rı sü re cin de ih ra ca tın 1,1

mil yon va ril düş me sinin, pet rol

fi yat la rı nı yük selt ti ği gi bi

ABD’de iş siz lik ora nı nı 10,8’e

yük selt ti ği ha tır lan ma lı dır. 

ABD, iş gal se çe ne ği ni, yu kar -

da be lir ti len ne den ler den do la -

yı tek rar tek rar dü şün mek zo -

run da dır. Sa de ce bu de ğil

Irak’ta ya şa nan kat li am lar ve

her gün Ame ri ka bay rak la rı na

sa rı lı as ker ce na ze le ri nin var lı -

ğı, ABD’yi için den çı kıl maz bir

ba tak lı ğa sü rük le di ği gi bi böl -

ge de ki Şii nü fus la iyi ge çin me

zo run lu lu ğu da iş gal se çe ne ği -

ni zor kı lı yor. (Böl ge de Şi ile rin

hu zur suz lan ma sı de mek İran’ın

ini si ya tif ala nının ge niş le me si

ve güç len me si an la mı na ge lir.)

Bun la rın dı şın da La tin Ame ri -

ka’da ki son ge liş me ler,

ABD’nin bir böl ge de yer le şir -

ken va r ol du ğu fark lı böl ge ler -

de ki ini si ya tif kay bı nı da gör -

me zo run lu lu ğu nu or ta ya çı ka -

rır. ABD’nin İran’a yo ğun laş ma -

sıy la bir lik te de ği şen ik ti dar

sa yı sı nın (ta bi; ki sol’dan ya na)

art ma sı ve mev cut ik ti dar la rın

an tika pi ta list, an tiame ri kan cı

eği lim le ri nin güç len me si ola sı

so nuç lar dır.  

Tür ki ye ne re ye 
sü rük le ni yor?

Ya şa nan sü reç te böl ge dev -

let le ri nin iş bir li ği ne zor lan dı ğı

da göz ler den ka çı rıl ma ma lı dır.

Tür ki ye de bu ka ran lık sü re ce

çe kil me ye ça lı şı lı yor. İs tih ba rat

bi rim le ri nin ve üst dü zey dev -

let gö rev li le ri nin son gün ler de

kar şı lık lı ger çek leş tir di ği sık zi -

ya ret ler he pi mi zi en di şe len dir -

me li dir. Pa zar lık lar ya pı lı yor,

ola sı bir as ke ri mü da ha le de

Tür ki ye’nin as ker de da hil ol -

mak üze re her tür lü des te ği is -

ten mek te dir, (da ha ön ce ya şa -

nan mec lis kri zi nin bir da ha

ya şan ma ma sı en önem li bek -

len tidir.) Tür ki ye ege men sı nıf -

la rı bu pa zar lık ta ağız la rı su la -

na rak her is te ne ni yap ma po -

zis yo nun da lar. 

Pa zar lık, dün ol du ğu gi bi bu -

gün de böl ge den ge le ri açı sın -

dan ha ya ti öne me sa hip Kürt

kim li ği, ger çek li ği ve öz gür lük

ha re ke ti nin ge le ce ği üze rin den

ya pı la rak, Kürt ler iş bir li ği ne

zor la nı yor. Ku zey Irak güç le ri

Irak iş ga liy le bir lik te ABD’nin

yanında yer alır ken, Kürt öz -

gür lük ha re ke ti nin en dev rim ci

ve di ri kal mış öz ne si PKK ve

Öca lan asıl tar tı şı lan me se le

ola rak or ta da du ru yor. PKK’nin

iş bir li ği ne kar şı du ru şu

ABD’nin böl ge çı kar la rı nı teh -

dit et ti ği gi bi, Tür ki ye de pa -

zar lık ko nu su ola rak ken di ik ti -

da rı ve sta tü ko nun ge le ce ği

açı sın dan PKK’nin tas fi ye si ni

or ta ya koy mak ta dır. Öca lan’a

uy gu la nan tec rit ko şul la rı nın

ya nı sı ra verilen 20 gün lük

hüc re ce za sı ve Kürt öz gür lük

ha re ke ti ne kar şı uy gu la nan in -

kâr ve sa vaş si ya se ti nin do zu -

nun art ma sı gi bi ya şa nan son

ge liş me ler, pa zar lık ko nu sun da

Türk ege men güç le ri nin is tek -

le ri nin ka bul edil me ye baş lan -

dı ğı nı gös te ri yor. Baş ta Kürt ler

ol mak üze re tüm Tür ki ye halk -

la rı bu gi di şa ta dur de mek zo -

run da dır. Gö zü dön müş

ABD’nin ta rih te ol du ğu gi bi bu -

gün de, ka pi ta liz min ge le ce ği

açı sın dan gi riş ti ği her tür lü

kan lı te rör sü re ci, ilk ve asıl

ola rak biz ezi len ve sö mü rü -

len le ri et ki le mek te dir. Or ta do -

ğu halk la rı nın içi ne çe kil me ye

ça lı şıl dı ğı bu ba tak lı ğı ku rut -

mak zo run da yız. Ak si hal de

dün ya yi ne kan gö lü ne çev ri le -

cek. Üs te lik bu se fer biz de bu

kan denizinin ortasında

olacağız.

ABD’NİN YENİ HEDEFİ: İRAN

TARIK CAN

A

ABD’nin Irak’ta girdiği karanlık süreç, İran’ın bu durum üzerine bölge devletleriyle geliştirdiği diplomatik ilişkiler ve Şii nüfus
üzerindeki belirleyici etkisi, İran’ın hiç de kolay bir lokma olmayacağını gösteriyor.
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a ri hi Ro ma İm pa ra -

tor lu ğu hak kın da bir

te le viz yon di zi si olan

“Ro ma”, CNBC-E’de iş te bu

söz ler le ta nı tıl dı. An cak, bu

ta nı tım cüm le si ni du yan lar,

muh te me len Ro ma’yı de ğil

baş ka bir ül ke yi dü şün dü ler.

Zi ra bu gün de, “dün ya nın en

zen gin, en ge liş miş im pa ra -

tor lu ğu” olan ABD’de ters

gi den bir şey ler var. 

ABD her ye rin mü da hi li

Ta bii Ame ri ka, bir im pa ra -

tor luk tan da ha fark lı bir şey.

Gü nü müz de ABD’nin 60 ül -

ke de as ke ri üs sü ve yak la şık

140 ül ke de as ke ri gü cü bu -

lun mak la bir lik te - ki ta rih te

hiç bir im pa ra tor luk bu ka dar

ge niş bir ala nı kont rol ede -

me miş- yi ne de, ABD ve ya

baş ka bir em per ya list ül ke,

bu gün “ta bi” ül ke le ri doğ ru -

dan yö net mi yor. Geç miş te ki

im pa ra tor luk la rın ak si ne,

mo dern em per ya lizm da ha

do lay lı eko no mik ve si ya sal

yön tem ler le iş gö rü yor.

Gü nü müz em per ya liz mi,

ba zı açı lar dan, 19. yüz yıl so -

nu-20. yüz yıl ba şın da ki “kla -

sik” em per ya lizm den de

fark lı. O dö nem de em per ya -

list ül ke ler dün ya yı sö mür -

ge ler ve nü fuz alan la rı bi çi -

min de pay la şa rak “em per -

yal” blok lar oluş tur muş ken,

bu gün dün ya ge ne lin de da ha

kar ma şık bir iç içe geç me

sü re ci ya şa nı yor. An cak em -

per ya liz min özü ha len ay nı:

bir ta raf ta ezen, di ğer ta raf -

ta ezi len ulus lar var. Ay rı ca,

em per ya list ül ke le rin ken di

ara sın da ki çe kiş me de sü rü -

yor.

Bü yük güç le r arasındaki

eko no mik iliş ki le re ba kıl dı -

ğın da, Av ru pa ve As ya kö -

ken li şir ket le rin ABD eko no -

mi sin de ki ağır lık la rı gi de rek

ar tı yor. Özel lik le ABD kö ken -

li çokulus lu şir ket ler ise,

ucuz iş gü cü ve ge niş pa zar -

la ra ya kın lık gi bi ola nak lar

su nan Çin’e bü yük mik tar da

doğ ru dan ya tı rım ya pı yor lar.

Do ğu’nun ye ni ka pi ta list gü -

cü ola rak Çin yük se lir ken,

Çin fir ma la rı, ABD’de özel -

lik le ener ji gi bi kri tik sek tör -

le re gir me ye ça lı şı yor lar. Bu

du rum Ame ri kan ka mu oyun -

da (1980’ler de Ja pon la ra

gös te ri le ne ben ze yen) şo ve -

nist tep ki le re yol açı yor. An -

cak, Çin ve Ja pon ya, Ame ri -

kan ha zi ne si nin çı kar dı ğı

tah vil le rin baş lı ca alı cı la rı

ola rak, bü yük açık lar ve ren

ABD eko no mi si ni (ve do la yı -

sıy la Irak iş ga li nin mas raf la -

rı nı da) fi nan se edi yor lar.

Bu nu yap ma la rı nın ne de ni

ha yır se ver lik de ğil el bet te ve

ABD eko no mi si nin çök me 

teh li ke si, ka pi ta list dün ya nın

ta ma mı nı ür kü tü yor.

ABD’nin korkusu
Avrasya bloğu

Bir yan dan bü yük ka pi ta list

güç le rin bir bir le riy le olan

eko no mik bağ lan tı la rı de rin -

le şir ken, di ğer yan dan da

ara la rın da ki re ka bet şid det -

le ni yor. ABD, uzun va de de ki

muh te mel ra ki bi Çin’e kar şı,

bir za man lar SSCB’ye kar şı

iz le di ği tür den bir çev re le -

me-sı kış tır ma po li ti ka sı iz li -

yor. Bu amaç la, özel lik le Ja -

pon ya’nın ye ni den si lah lan -

ma sı nı teş vik edi yor ve Çin’e

kom şu olan “so run lu” böl ge -

le ri ka rış tı rı yor. Çin ise, Rus -

ya ile it ti fa kı nı sağ lam laş tır -

ma ya ça lı şı yor. Av ru pa-Rus -

ya-Çin ek se nin de bir Av ras -

ya blo ğu, ger çek te ABD’nin

gü nü müz de ki baş lı ca kor ku -

su nu oluş tu ru yor. Ba zı yo -

rum lar da, Irak iş ga li nin bir

ne de ni nin, bu muh te mel Av -

ras ya blo ğu na kar şı Or ta do -

ğu-Tür ki ye-Do ğu Av ru pa

üze rin den ge çen bir böl me

hat tı çiz mek ol du ğu ifa de

edi li yor.

Irak iş ga li ise, ABD için

ikin ci bir Vi et nam ol ma ya

doğ ru iler li yor. İş ga lin üçün -

cü yı lı so na erer ken,

2200’den faz la Ame ri kan as -

ke ri öl müş ve res mi ra kam -

la ra gö re 225 mil yar do lar

ci va rın da pa ra har can mış -

ken, ar zu edi len “is tik rar”

el de edi le me miş du rum da.

ABD yö ne ti mi, gü ven lik so -

ru nu nu Irak or du su na ha va -

le edip, as ke ri üs ler de ve

kom şu ül ke ler de ko nuş lan -

mak ve an cak ge rek li du -

rum lar da ha va dan mü da ha le

et mek is ti yor. Ama der me

çat ma Irak or du su, git tik çe

güç le nen di re niş ha re ke ti ni

bas tır mak için ye ter siz ka lı -

yor. Bağ dat ve Mu sul gi bi

önem li kent le rin ba zı ke sim -

le rin de, ge ce le ri kont ro lün

di re niş güç le ri nin eli ne geç -

ti ği söy le ni yor.

ABD’nin ken di için de de

du rum pek iyi de ğil. 2000 yı -

lın dan be ri sü ren eko no mik

dur gun luk son bir iki yıl da

aşı lır gi bi ol duy sa da, ger -

çek te söz ko nu su olan yal -

nız ca ba zı mak ro eko no mik

gös ter ge le rin bir mik tar kı -

pır dan ma sı; oy sa, iş siz lik gi -

bi ya pı sal so run lar ay nen

du ru yor (de mek ki, biz de ki

te le vo le ik ti sat çı la rı nın de di -

ği gi bi, ora da da eko no mi de -

ki dü zel me “he nüz va tan da -

şa yan sı ma mış”!). Da ha da

önem li si, Kat ri na Ka sır ga sı

gi bi bir ör nek, ül ke dı şın da

sa vaş lar için mil yar lar har -

ca nır ken, ül ke için de ne ka -

dar bü yük bir se fa let ve eşit -

siz lik ya şan dı ğı nı gözler

önüne serdi. Ame ri kan hal kı

he nüz sı nıf bi lin ci ne eriş miş

ol ma sa bi le, son ya pı lan an -

ket le re gö re Irak Sa va şı’ nı

yan lış bu lan la rın ora nı ilk

kez yüz de 50’yi geç miş. Ay -

rı ca, Bush yö ne ti mi ar dı ar -

dı na skan dal lar la sar sı lır ken,

Irak’ın ye ni den in şa sı için

oluş tu ru lan 65 mil yar do lar -

lık fo nun ne re le re har can dı -

ğı nın bel li ol ma dı ğı or ta ya

çık mış.

ABD em per ya liz mi için bir

baş ka sı kın tı, ge le nek sel ola -

rak ar ka bah çe si ka bul et ti ği

La tin Ame ri ka’da son dö -

nem de ik ti da ra ge len sol cu

hü kü met ler den kay nak la nı -

yor. Böl ge ge ne lin de son yıl -

lar da ye ni bir di re niş dal ga sı

baş la mış du rum da ve

1990’la rın neoli be ral si ya si

kad ro la rı bi rer bi rer tas fi ye

edi li yor. As lın da se vin mek

için va kit er ken ve med ya nın

Hu go Cha vez, Evo Mo ra les

ve Fi del Cast ro’yu öne çı kar -

ta rak “La tin Ame ri ka’da sol

rüz gâr lar esi yor” gö rün tü sü

ya rat ma sı, bi raz ka sıt lı bir

ya nılt ma ca yı da içe ri yor. Zi -

ra Bre zil ya, Mek si ka ve Ar -

jan tin gi bi böl ge nin en bü yük

ül ke le ri he nüz so la çark et -

miş de ğil. Yi ne de, neoli be -

ra liz me ve em per ya liz me

kar şı tep ki nin La tin Ame ri -

ka’da özel lik le açık bir hal

al dı ğı bir ger çek. La tin Ame -

ri ka’nın Av ru pa ve As ya ile

olan eko no mik bağ la rı da gi -

de rek sı kı la şı yor. Ör ne ğin

Çin, Hu go Cha vez’in Ve ne zü -

 la’sı ile 6 mil yar do lar lık

pet rol an laş ma sı ve ba zı La -

tin Ame ri ka ül ke le riy le de

top lam 50 mil yar do lar lık

ham mad de an laş ma sı ya pı -

yor.

Antiemperyalist uyanış
umutları güçlendiriyor

Em per ya list dün ya nın en

ön de ge len gü cü ha len ABD

ol mak la bir lik te, çe liş ki ler de

ya vaş ya vaş ol gun la şı yor.

Irak iş ga li nin ulaş tı ğı çık maz

nok ta, La tin Ame ri ka’da ki

dev rim ci ara yış lar ve dün ya -

nın her ye rin de ki an ti ka pi ta -

list, an tiem per yalist uyanış,

umut ları güç len diriyor.

“Dünyanın en zengin, en gelişmiş imparatorluğunda ters giden bir şeyler var.”

İMPARATORLUK NEREYE?
ÖZGÜR ÖZTÜRK

TGünümüzde ABD’nin 
60 ülkede askeri 
üssü ve yaklaşık 

140 ülkede askeri gücü
bulunmakla birlikte 

- ki tarihte hiçbir 
imparatorluk bu kadar 
geniş bir alanı kontrol 

edememiş- yine de, 
ABD veya başka bir

emperyalist ülke, 
bugün “tabi” ülkeleri
doğrudan yönetmiyor.

Geçmişteki 
imparatorlukların aksine,

modern emperyalizm daha
dolaylı ekonomik ve siyasal

yöntemlerle iş görüyor.

ÖZGÜRLÜKTOPLUMSAL
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atin Ame ri ka'da sol dal ga çe liş ki -

le riyle ve be lir siz lik le riy le yük se li -

yor. La tin Ame ri ka ’nın ge nel gi di -

şa tı na bak mak biz ler açı sın dan ar tık da -

ha faz la önem arz edi yor. Evo Mo ra les'in

Sos ya liz me Doğ ru Ha re ke ti'nin li de ri ola -

rak Bo liv ya'da dev let baş ka nı se çil me si

ulus la ra ra sı med ya nın da il gi si ni çek ti ği

için gi de rek gün dem ol ma ya baş la dı. Ye ni

bir sol dal ga nın ilk işa ret le ri ola rak gö -

rün mek te ve her ke sin il gi si ni çek mek te -

dir. 

Özel lik le, La tin Ame ri ka'da Ve ne zu el la,

Bre zil ya, Ar jan tin, Şi li, Uru gu ay'dan son -

ra Bo liv ya'da da sol bir hü kü me tin iş ba -

şı na gelmesi, dün ya so lu nu da tar tış ma -

la rın içi ne çek ti. Bu tar tış ma lar da ge nel

ola rak bir uç ta, bu hü kü met le rin sos yal

de mok rat prog ra ma sa hip ol duk la rı ve

re for mist po li ti ka lar ile kit le le ri al dat tık -

la rı sa vu nu lur ken, di ğer uç ta ge liş me le -

rin aşı rı iyim ser de ğer len dir me le ri ni ve I.

Wal lers te in'ın Bre zil ya için de di ği gi bi

"umut kor ku yu yen di" an la yı şı nı be nim se -

yen ler bu lu nu yor.

Ye ni ko mü nizm akı mı

Dik ka te etmemiz ge re ken ol gu lar şun lar:

La tin Ame ri ka 1960 ve 70'li yıl lar da,

sos ya lizm an la yı şı ola rak Kü ba'da ki in şa

sü re cin de ve dev ri mi gün cel bir ol gu ha -

li ne ge ti ren Üç Kı ta Kon fe ran sı’n da sem -

bol le şen "ye ni ko mü nist akı mın" (Ye ni sol

de ğil!) do ğu şu na ta nık lık et ti. Bu akım

ken di si ni tam ola rak ta nım la ya ma dan,

1964 Bre zil ya dar be siyle baş la yan, 1976

Ar jan tin dar be siy le ta mam la nan as ke ri

fa şist dar be ler di zi siy le so mut la şan bir

bas kı dal ga sı nı gö ğüs le mek zo run da kal -

dı. 

Bu bas kı dal ga sı nı, Bre zil ya'da as ke ri

dar be yö ne ti min çö zül me siyle baş la yan,

1980'li yıl la rın so nu na doğ ru Şi li'de as ke -

ri yö ne ti min ge ri le me siy le so nuç la nan

dü şük yo ğun luk lu de mok ra si le re ge çiş

sü re ci iz le di. Ye ni ko mü nist akı mın bi le -

şen le ri nin mü ca de le nin açık sür dü ğü dö -

nem ler de ya rattığı cep he ler dik ta tör lük

dö nem le ri bo yun ca halk mu ha le fe ti ni to -

par la ma iş le vi gör dü. Yi ne de sa vun ma

ref lek si kit le ha re ke ti nin te mel di na mi ği -

ni oluş tur mak tay dı. 1990'la rın ba şı na ge -

lin di ğin de Ko lom bi ya ge ril la ha re ke ti es ki

gü cü nü yi tir miş. El Sal va dor ve Gu ete -

ma la'da ba rış sü re ci ne gi ren ge ril la ha re -

ket le ri ya sal si ya set düz le mi ne çe kil miş,

Pe ru'da yük se li şe ge çen Pe ru Ko mü nist

Par ti si'nin ön der li ğin de ki halk ha re ke ti

Baş kan Gon za lo'nun esir düş me siyle ge -

ri le me ye baş la mış tı.  

Bu ge liş me le re Sos ya list Blok'un çö kü -

şü eş lik et ti. SSCB ve Sos ya list Blok'un

çö kü şü nün so kak ta ki in sa nın zih nin de

yarattığı yı kım, ge niş yı ğın la rı ta rih siz ve

ha fı za sız bı rak mak la ka rak te ri ze ol du.

Al ter na tif kav ra mı, ye ri ni tep ki ci ve sa -

vun ma cı ye rel leş miş di re niş le re bı rak tı.

Her ül ke de ya da her alan da or ta ya çı kan

bu par ça lan ma ters yön den ka pi ta liz min

Av ru pa'da yük se liş aşa ma sın da or ta ya

çı kan tep ki ci ve sa vun ma cı ge liş me le ri

ha tır la tı yor du. Yer yer ulu sal cı mo tif le re

bü rü nen, ba zı böl ge ler de di ni renk alan

bu sa vun ma cı mü ca de le hat tı dö ne mi be -

lir le me ye baş la dı. 

La tin Ame ri ka’da ikin ci dal ga

La tin Ame ri ka'da ikin ci dal ga 1996 yı -

lın da Ve ne zu el layla baş la yan ve en son

Bo liv ya’yla be lir gin le şen “halk çı sos ya -

lizm” yö ne li miy le ya sal se çim ba şa rı la rı

dö ne mi dir. Bu sü reç, söz ko nu su ha re -

ket le rin sa hip ol du ğu prog ram la rın içe ri -

ğin den çok ge niş emek çi kit le le rin bi linç -

le rin de mey da na ge tir di ği cid di de ği şim -

ler açı sın dan ol duk ça önem ta şı mak ta dır.

Ta ri hin so nu na de ğil, emek çi kit le le rin

ta ri he ye ni den gi ri şi ne pra tik ola rak ta nık

ol mak ta yız. Ya ni ikin ci dal ga kit le ha re ke -

ti, dün ya ça pın da ide olo jik he ge mon ya

mü ca de le si ne ver di ği kat kıyla önem ka -

zan mak ta ve ça pın dan çok da ha bü yük

bir iş ba şar mak ta dır. Kit le sel bi linç, sa -

vun ma ref lek sin den çık mış ve al ter na tif

pra tik top lum sal öne ri ler ge ti rir ha le gel -

miş tir. 1990'lar da ki ye rel sa vun ma cı mü -

ca de le hat tı La tin Ame ri ka'da Sao Pa ulo

Fo ru mu ola rak bi li nen kı ta sal tar tış ma la -

rın önü nün aç mış tı. Bu fo rum 90'la rın

so nu na doğ ru Dün ya Sos yal Fo ru mu'na

(DSF) esin kay na ğı ol muş ve ilk DSF de

bu kı ta da top lan mış tır. Bre zil ya'da MST,

Ek va tor'da CO NA İE, Bo liv ya'da Yer li Fe -

de ras yo nu, Şi li’de Ma puc he ha re ke ti nin

or ta ya çı kı şı ve Ko lom bi ya'da Ko lom bi ya

Si lah lı Dev rim ci Güç le ri (FARC) ve Ulu sal

Kur tu luş Or du su'nun (ELN) ye ni den yük -

se li şe geç me si, ye ni bir kır sal ha re ket

mü ca de le si nin önü nü aç tı. 

Kır sal ge liş me le re kent ler de or ta ya çı -

kan ye ni se çim dal ga sı eş lik et miş ve

par ça par ça ya şam sa va şı ve ren halk ke -

sim le ri ulu sal ve dün ya öl çe ğin de po li ti ka

yap ma ya baş la mış lar dır.

Son sürp riz Bo liv ya

Böl ge nin de niz kı yı sı ol ma yan tek ül ke si

ola rak bü tün bu ge liş me le rin or ta sın da

coğ ra fi ola rak da önem li bir ko nu ma sa -

hip olan Bo liv ya'da ki son se çim ba şa rı sı

bu ba kım dan önem ta şı yor. Bu, ye re le

gö mü lü si ya set an la yı şı nı yı kan, ulu sal

po li ti ka la rı böl ge ek sen li ele alan ha re -

ket le rin ge liş me ola na ğı nın bu lun du ğu nu

pra tik ola rak or ta ya ko yan en sı cak de -

ne yim dir. Ya ni biz de ulu sal sı nır lar içi ne

hap se di len ve böl ge dev ri mi ni dış la yan

yurt se ver lik an la yı şı nın tam ter si bir

yurt se ver lik an la yı şı ge liş tir mek te dir ler.

Ca ra cas'ta baş la yan Dün ya Sos yal Fo ru -

mu La tin Ame ri ka aya ğı top lan tı sın da yü -

rü yüş çü le rin ta şı dı ğı "Ve ne zu el la-Ko lom -

bi ya, La tin Ame ri ka'nın bir li ği ve ba rış

için" pan kar tı bu eği li min so nu cu ola rak

or ta ya çık mış tır.

Bo liv ya yer li ha re ke ti nin sö mür ge ci mi -

ras ve neoli be ral po li ti ka lar la mi li tan bir

tarz da he sap laş ma sı nın ya rat tı ğı at mos -

fe rin, şe hir ler de or ta ya çı kan İş çi Mer ke -

zi (COB) ve ma hal le mec lis le ri ha re ke ti

(FE JU VE) ile bir leş me si nin or ta ya çı kar -

dı ğı uz laş maz mü ca de le hat tı, ta rih sel

ola rak ile ri bir ham le ye te ka bül et mek te -

dir. Se çim ön ce si mi li tan iş çi ha re ke ti ve

yer li ha re ke ti nin önem li ke sim le ri Mo ra -

les'in ye ni eği li mi ni onay la ma sa lar bi le

ker hen des tek ve re cek le ri ni ve ABD as -

ke ri mü da ha le de bu lu nur sa da so nu na

ka dar di re ne cek le rini açık la mış lar dı. Se -

çim ler den iki gün ön ce Pa ra gu ay'da ko -

num la nan Ame ri kan as ker le rin den beş

bi ni Bo liv ya top rak la rı na "yan lış lık la" gir -

di. Se çim kam pan ya sı bo yun ca teh dit ler

çok açık ya pıl dı. Sos ya liz me Doğ ru Ha re -

ke t, ka pi ta liz mi yık ma yı dü şün me yen ve

bir çe şit dev let ka pi ta liz mi ni sa vu nan bir

çiz gi ye gel di. Bu na kar şı lık baş kent La

Paz'ın ya nı ba şın da yer alan ve bü tün si -

ya se tin mer ke zi olan El Al to ken tin de İş çi

Mer ke zi ve Ma hal le Mec lis le ri, "Kim ka -

za nır sa ka zan sın, El Al to mü ca de le ye de -

vam ede cek" di ye ge liş me le rin yö nü nü

be lir le miş ler di. 

Mo ra les, se çil me sin den bir ay son ra ya -

pı lan ye min tö re nin de "ABD'nin kâ bu su"

ol mak tan iliş ki le ri ge liş tir me ye doğ ru

adım at maya baş layacağının işaret lerini

ver meye baş ladı. Özel yatırım ların

korunacağını, ticari an laş maların yapıl -

ması için çalışacağını ve uyuş turucuyla

mücadelede koka tar lalarının or tadan

kal dırıl maması kay dıy la ABD'ye yar dım

edebilecek lerini konuş masın da belirt ti.

Diğer yan dan Boliv ya’yı “sömür ge bir ül -

ke” olarak tanım layarak 500 yıl lık

sömür geci miras la hesap laş ma işaret leri

de ver di.  

Sonuç:

Bugün Küba-Venezuel la it tifakı Küba'nın

izole edil mesi sürecini par çalar ken, yük -

selen kit le hareket leri Kolom biya geril la

mücadelesinin izole edil mesini en gel -

lemek te (Ek vador'un Kolom biya sınırına

yakın 12 belediye baş kanı böl gelerinin

FARC'a kar şı operas yon lar da kul lanıl -

masına muhalefet et miş ler ve Amerikan

üs sü in şasına kar şı çık mış lar dı) ve çok

daha rahat hareket eder duruma getir -

mek tedir. 90'ların ikin ci yarısını karak -

terize eden Küba-Venezuel la-FARC ek -

senine giderek yeni ül keler ve yeni

hareket ler katıl mak ta, yenil gi at mos ferin -

den çıkışın ilk işaret leri or taya çık mak -

tadır.

Bu bağ lam da Boliv ya'da ve Şili'deki son

seçim başarıları kit leler de or taya çıkan

değişim ve al ter natif is tem lerinin dışa

vurumudur. Savun macı dönem den çıkılır -

ken al ter natifin çok daha sık dil len diril -

diği bir döneme giril diğinin ilk işaret leri

olarak gör mek gerekiyor. Tabi; ki sos -

yalizm yönelim li yük selişin sadece Latin

Amerika'da ol madığını bil mek gerekiyor.

LATİN AMERİKA

AH MET GÜN DOĞAN

L

La tin Ame ri ka'da ikin ci dal ga 1996 yı lın da Ve ne -
zu el layla baş la yan ve en son Bo liv ya’yla be lir gin -
le şen “halk çı sos ya lizm” yö ne li miy le ya sal se çim
ba şa rı la rı dö ne mi dir. Bu sü reç, söz ko nu su ha re -
ket le rin sa hip ol du ğu prog ram la rın içe ri ğin den
çok ge niş emek çi kit le le rin bi linç le rin de mey da -
na ge tir di ği cid di de ği şim ler açı sın dan ol duk ça
önem ta şı mak ta dır.
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T TAC, Fran sız ca da ki

adıy la “Actionpourun
taxeTobind'aideaux

citoyens”in baş harf le rin den

olu şan, Türk çe ye “Va tan da şın

Çı ka rı na To bin Ver gi si İçin Bir -

lik” ola rak çev ri le bi le cek ve

1998’de Fran sa’ da do ğup kı sa

za man da dün yaya ya yı lan bir

ör güt tür. (To bin ver gi si ile,

Prof. To bin ’in spe kü la tif ser -

ma ye nin ver gi len di ril me si

öne ri si kas te dil mek te dir.) 19.

yüz yıl da do ğan Al man sos yal

de mok ra si si, ör güt sel ana mo -

del ola rak tüm Av ru pa’ ya, Rus

sos yal de mok ra si si üze rin den

de, tüm dün ya ya ör nek olur -

ken ve tüm ül ke ler de onun

kök le ri ni at tı ğı ör güt sel ya pı -

nın iz le ri bu lu nur ken, 20. yüz -

yı lın so nu na doğ ru bu kez Kı ta

Av ru pa sı’n da Fran sa’ da do ğan

AT TAC, ben zer bir id di ay la

sah ne ye çık mış bu lu nu yor. 

LeMondeDiplomatique üze -

rin den baş la yan AT TAC ’ın öy -

kü sü Le nin’in NeYapmalı’da

ta nım la dı ğı ga ze te do la yım lı

ör güt, ku ru luş sü re cin den

fark lı de ğil dir. Ga ze te nin ya yın

yö net me ni  Ig na cio Ra mo net -

’nin “Pi ya sa la rı Si lah sız lan dır -

mak” baş lık lı ya zı sı nın 1997

Ara lı ğın da ga ze te de ya yın lan -

ma sı nın ar dın dan, ga ze te ye

bin ler ce mek tup ge lir ve oku -

yu cu lar, ma ni fes to ni te li ğin de -

ki ya zı nın ör güt len me ye dö -

nüş tü rül me si ne yönelik bas kı

uy gu la ma ya baş lar lar. Bu kar -

şı lık lı et ki le şi min  so nu cun da

hız la ge li şen ör güt len me sü re -

cin de Mart 1998’de ör gü tün

üç te mel mad de si ka rar laş tı rı -

lır ve 3 Ha zi ran’da ku ru cu lar

mec li si plat form ya pı sı nı be -

nim se ye rek bir li ği ku rar. Kon -

sey ay nı gün ilk se çi mi ni ya pa -

rak LeMondeDiplomatique’in
yö ne ti ci si Ber nard Cas sen ’i ilk

baş ka nı ola rak se çer.

Ku ru lu şun si ya sal ze mi ni

AT TAC, 1990’lar bo yun ca bi -

ri ken, ulus la ra ra sı fi nans ka pi -

tal ör güt len me le ri ola rak IMF

ve Dün ya Ban ka sı ’na ve yi ne

Çok Ta raf lı Ya tı rım An laş ma sı-

MA I´’nin olu şu mu na kar şı

tep ki le rin ve hu zur suz luk la rın;

da ha açık ça sı dün ya fi nans

ka pi ta li nin sos ya liz min yı kı lı şı

son ra sın da baş lat tı ğı kü re sel

sal dı rı ya kar şı ilk kü re sel leş -

me eği lim li tep ki le rin ya rat tı ğı

dal ga nın üze rin de yük sel miş -

tir. Ama da ha işin ba şın da,

ken di ka rak te ri ni dam ga la yan

bir olu şum dur ve “Pi ya sa la rın

Si lah sız lan dı rıl ma sı”  ya ni as -

lın da spe kü la tif ser ma ye nin

dün ya ça pın da ki ha re ket le ri -

nin ver gi len di ril me si ta le biy le

ken di aza mi ta lep le ri ni ka pi ta -

liz min dü zel til me si, re for mi ze

edil me si ola rak for mü le et -

miş tir.

AT TAC ’ın, ma te ma tik sel yüz -

de (%) işa re ti te mel alı na rak

ve sı fır la rın ye ri ne iki dün ya -

nın yer leş ti ril me siy le bi çim -

len di ri len ör güt lo go su, ör gü -

tün ta lep le ri nin özü nü de ele

ve rir. Yüz de işa re ti ti pik bir

ma te ma tik sel, ras yo nel sem -

bol dür ve yüz de (%) me ta fo -

ruy la  ver gi len dir me nin de

için de yer al dı ğı bir di zi ta lep -

le dün ya ka pi ta liz mi nin sos ya -

li ze edi le bi le ce ği inan cı nı açı -

ğa vu rur. Bu an lam da, AT TAC

da tüm di ğer ör güt sel ya pı lar

gi bi, adı öy le ol ma sa da bir

prog ra ma tik ze mi ne sa hip tir;

ama, bu nu ka pi ta liz min aşıl -

ma sı ve bu nu da de rin lik li bir

şe kil de kav ra ya cak ka pi ta list

uy gar lı ğın aşıl ma sı yö nün de

ve özün de gör mez. 

Bu ne den le dir ki, AT TAC ́ ın

ün lü “Baş ka bir Dün ya Müm -

kün dür” slo ga nı, bu de re ce

be lir siz, bu de re ce ka pi ta liz me

kar şı mü ca de le de za yıf kal -

mak ta dır. “Na sıl Bir Dün ya

Müm kün dür”ün ya nı tı nın ve ril -

me ye ça lı şıl ma ma sı nın ne den -

le ri Mark siz min dün ya ça pın -

da ki meş ru lu ğu na sos ya liz min

yı kı lı şı nın vur du ğu bü yük dar -

be ve o dar be le me de yer alan

post mo der nizm ve post mark -

siz min Av ru pa so lu üze rin de

ya rat tı ğı çe kim alan la rı nın gü -

cü dür.

AT TAC, post mo der nizm ve

post mark siz min he nüz oluş -

ma ya baş la dı ğı bir za man di li -

min de pat lak ve ren 1968 Ha -

re ket le ri nin ter si yön de dir ve

yi ne o dö nem de olu şan da ya -

nış ma ağ la rı nı, ka pi ta liz me

kar şı ya ra tıl mak is te nen kül tü -

rel se çe nek ler le ör me ça ba sı nı

AT TAC’da gö re me yiz. Bir an -

lam da, ka pi ta liz min tüm ya -

şam alan la rı nı sö mür ge leş tir -

me si ne kar şı çık ma nın güç -

süz lü ğü ve âciz li ği var dır bu -

ra da.1968 Ha re ket le ri için de

yer alıp da son ra dan Mark -

sizm den dö nen önem li sa yı da

es ki ku şak sos ya list, 68’de

yük sel me ye baş la yan post -

mark sizm ve pos mo der niz mi

Avrupa’da Yeni Sol Arayışlar

ATTAC YA DA KAPİTALİZMİN
REFORMCULARI

FARUK BESKİSİZ

ATTAC, örgütsel
formda nasıl işler ve

nasıl bir model kurar?
“Geç ka pi ta lizm” bağ -

la mın da ki AT TAC ile 
“Em per ya lizm; 

ka pi ta liz min te kel ci
aşa ma sı” bağ la mın da

do ğan/ya ra tı lan ör güt -
ler ola rak Al man 

sos yal de mok ra si si ve
Rus sos yal 

de mok ra si si ve par ti le -
ri ara sın da ki ta rihsel

süreklilikler olduğu
kadar kesintiler de

vardır.

A
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el le riy le AT TAC ’a ta şı mış lar -

dır.

Ay nı za man da bu ne den ler le,

AT TAC ’ın li te ra tü rün de sı nıf

mü ca de le si kav ra mı bu lun -

maz; dev rim ve ta rih sel ro lüy -

le iş çi sı nı fı na rast lan maz ve

ye ni bir uy gar lık stra te ji si Ba tı

uy gar lı ğı nın mer ke zin de do -

ğan AT TAC ’a ol duk ça uzak ve

ya ban cı dır. 

Ör güt sel ya pı da ki 
sü rek li lik ve ke sin ti ler

Pe ki, AT TAC, ör güt sel form -

da na sıl iş ler ve na sıl bir mo -

del ku rar? “Geç Ka pi ta lizm”

bağ la mın da ki AT TAC ile “Em -

per ya lizm; ka pi ta liz min te kel -

ci aşa ma sı” bağ la mın da do -

ğan/ya ra tı lan ör güt ler ola rak

Al man sos yal de mok ra si si ve

Rus sos yal de mok ra si si ve

par ti le ri ara sın da, ta rih sel sü -

rek li lik ler ol du ğu ka dar ke sin -

ti ler de var dır.

AT TAC ’ın ör güt sel ku ru luş

sü re cin de or ta ya çı kan top lan -

tı lar, ka rar ver me ve oluş tur -

ma me ka niz ma la rı; ül ke ça -

pın da ki ya yıl ma; bu ya yıl ma

so nu cun da olu şan ka rar or -

gan la rı, mer kez-lo kal iş le yi şi,

ka rar or ga nın da ku ru cu la rın

mer ke zi ağır lı ğı oluş tu ra cak

hu ku ki do na nı ma sa hip ol ma sı

bir ör güt se lin ya şan tı sın da

ola bi le cek tüm hal le ri gös te rir.

Fran sa’ yı ör nek alır sak, AT TAC

Ulu sal Yü rüt me’nin 30 üye si

bu lu nu yor. Bun la rın 18’i ül ke

ça pın da ya pı lan Kong re’de AT -

TAC’ın 70 ki şi lik ku ru cu la rı ta -

ra fın dan be lir le nir ken, ge ri ka -

lan sa de ce 12’si, AT TAC’ın

200 ye rel de ki 30 bi ni bu lan

üye le ri için den Kong re için se -

çil miş tem sil ci le ri ta ra fın dan

be lir le ne bil mek te dir. AT TAC

hu ku kun da 70 ku ru cu nun 30

bin üye kar şı sın da ki bu mer -

ke zi gü cü ol duk ça an lam lı dır.

Tüm bun lar,  Bol şe vik Par ti ’de,

da ha ge ri ye gi der sek Al man,

Fran sız, İn gi liz, İtal yan par ti le -

ri nin ku ru luş la rın da da bu la bi -

le ce ği miz mo der niz min ve bir

an lam da mo dern ör güt te ki

ta rih sel sü rek li li ğin çiz gi le ri dir. 

Ta rih sel ke sin ti ler ise ör güt -

sel mo del de şu nok ta lar da

top la nır:

Üye lik ya pı sın dan baş lar sak;

üye lik for mun da ki şi nin ve ya

ka tı la cak ör gü tün adı ve iliş ki

kur mak için ge re ken bil gi ler

-ad, so ya dı, ad res, te le fon...

(ay da en az 5 eu ro luk) Al man -

ya’da- üye lik ai da tı nın öden -

me si için ban ka he sap nu ma -

ra sı  ve il gi du yu lan ça lış ma

ala nı nın işa ret len me si is te nir.

Bu ra da ki şi ve ya ör güt le rin

bir “prog ra mı” ka bul et me si

is ten mez. Çün kü, AT TAC ’ın bir

prog ra mı de ğil, so mut ta lep -

le ri var dır. Bir baş ka fark lı lık

 da, her ne ka dar ör güt “ulus-

dev let” sı nır la rı ola rak Fran -

sa’da doğ muş sa da, ku rul du -

ğun dan iti ba ren ulus-öte si leş -

me ye baş lar ve ay nı isim le ve

ör güt sel mo del ola rak, ön ce

Av ru pa ’ya son ra da dün ya ya

ya yı lır. Üçün cü ola rak tek bir

ör güt ten de ğil, fark lı ör güt ler

ola rak sen di ka lar, si vil top lum

ör güt le ri ve ga ze te le rin ku ru -

cu lu ğun da in şa edi lir ve son -

ra dan mu ha lif birçok ör gü tün

bir leş ti ği, bir an lam da es ki ve

ye ni ör güt le ri ba rın dı ran bir

ya pı ya eri şir. Dör dün cü ola rak,

Kong re, ATTAC’da da ör gü tün

en üst ka rar al ma mer ke zi

ola rak ge çer li dir ama ka rar -

lar da de le ge le rin oy la rı na ola -

bil di ğin ce az baş vu ru lur; bu -

nun ye ri ne, her ke sin hem fi kir

ola ca ğı mu ta ba kat oluş tu ru lur.

Çok is tis nai du rum lar da oya

baş vu ru lur ve ço ğun luk-azın lık

iki li si ken di si ni gös te rir. 

Be şin ci ola rak, par ti ler de ki

alan ör güt le ri AT TAC’ da da

var dır ve bun la ra “ça lış ma

grup la rı” adı ve ri lir ama üye -

le rin bu alan la ra ka tıl ma zo -

run lu luk la rı ve fa ali yet le riy le

bu ra ya dü zen li kat kı sun ma la -

rı is ten mez. “Kla sik” par ti ör -

güt len me sin de ki haf ta lık top -

lan tı lar dü ze ni ye ri ni ol duk ça

gev şek bir ağ ör güt len me si,

ile ti şi mi ve et ki le şi mi ne bı rak -

mış tır. Üye ler ken di le ri ni tam

ola rak AT TAC’la ta nım la maz -

lar ve AT TAC’da bil di ği miz an -

lam da pro fes yo nel, ya ni tam

gün po li ti ka me sa isi ya pan

yok tur. İle ti şim de cep te le fo -

nun dan, in ter ne te ka dar son

dö ne min tüm tek nik le ri uy gu -

la nır ve üye le re ça lış ma ra -

por la rı nın ve ay lık bil gi len dir -

me “mek tu bu”nun ak ta rıl ma -

sın dan, ey lem le re iliş kin bil gi -

len dir me ye ka dar bir çok ör -

güt sel bil gi nin do la şı mın da

si be ru zay kul la nı lır; in ter net

bu ra da tam ha liy le ve tüm bi -

çim le riy le dev re de dir.

AT TAC, si ya sal ku ru luş ze -

mi ni ya ni özü ile si ya sal ör -

güt sel mo de li ya ni for mu ara -

sın da bir tu tar lı lı ğa sa hip tir

ve mak si mal re form ta lep le ri

ör güt se lin özü ola rak, gev şek

ör güt sel do ku ve ya pı sıy la,

mü ca de le bi çim le ri ve üye lik

ya pı sıy la, yi ne ör güt sel iç ya -

şan tı ve ör gü tün ka pi ta lizm -

den ko pu şa ma yan ka rak te riy -

le; ya ni ör güt sel for muy la tu -

tar lı dır. Ama, AT TAC bun la ra

rağ men gü nü müz dö ne min de

ken di sin den do ğan baş ka bir

ör güt sel for ma; Dün ya Sos yal

Fo ru mu’na da dam ga sı nı vur -

muş tur.
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ATTAC’ın literatüründe sınıf mücadelesi kavramı bulunmaz,
devrim ve tarihsel rolüyle işçi sınıfına rastlanmaz ve

yeni bir uygarlık stratejisi Batı uygarlığının merkezinde doğan ATTAC’a
oldukça uzak ve yabancıdır.

AT TAC
AT TAC ́ ın ara dan ge çen se kiz yıl da ör güt sel coğ -

raf ya sı Av ru pa, Ame ri ka, As ya ve Af ri ka’ yı kap sa -

mış bu lu nu yor. 50 ül ke de ki AT TAC üye sa yı sı 90

bin ki şi ye ulaş tı. Sa de ce Al man ya’da üye sa yı sı

2005 Ara lı ğın da 16 bi ni geç ti. Ama, Al man ya baz

alı nır sa, üye ka za nı mın da ki pat la ma lar da ge ri de

kal dı. (Ara lık 2003’te ki te pe ye vu ran ay lık 900’e

ya kın üye ka za nı mı bu gün ler de ay da 80 ci va rı na

ge ri le miş du rum da.) AT TAC ’ın üye lik ai da tı ve ba -

ğış lar dan olu şan yıl lık büt çe si ise Al man ya AT -

TAC’da 2005 yı lın da 1, 2 mil yon eu ro yu bul du. (Ge -

lir 1,2 mil yon ve gi der yi ne yak la şık ola rak 1,2 mil -

yon eu ro.) 

AT TAC prog ra mın dan baş lık lar:
* Ulus la ra ra sı pa ra trans fer le ri ver gi len di ril me li -

dir. Bu gö rüş eko no mi Prof. Ja mes To bin ’in dir (To -

bin Ver gi si). 

* Dün ya da ki ka ra pa ra cen net le ri  ka pa tıl ma lı dır.

Yük sek spe kü la tif fon ti ca re ti ya sak lan ma lı dır. 

* Bü yük mal sa hip le ri ve fa iz ge lir le ri da ha güç lü

ver gi len di ril me li dir. 

* Az ge liş miş ül ke le rin borç so run la rı çö zül me li -

dir. 

* Az ge liş miş ül ke le ri ve ezil en sı nıf la rı kol la yan

ve çev re ko run ma sı na önem ve ren ye ni bir dün ya

ti ca ret eko no mi si ku rul ma lı dır. 

* Ulus la ra ra sı ku ru luş lar güç lü sa na yi ül ke le rinin,

bü yük hol ding le rin ve çı kar cı çev re le rin ta lep le ri

doğ rul tu sun da de ğil, ATTAC amaçları doğ rul tu sun -

da ça lış ma lı dır. 

* Dün ya yı teh dit eden sa vaş ha zır lık la rı na son

ve ril me li, var olan an laş maz lık lar ba rış çıl yol lar la

çö zül me li dir. 

* De mok ra tik ve sos yal an gaj man için de ki bir Av -

ru pa, yer kü re nin öte ki böl ge le rin de ya şa yan in san -

la rın ih ti yaç la rı na eğil me li dir. 

* De mok ra tik hak la rın -gös te ri ve ha re ket hak kı,

dü şün ce öz gür lü ğü nün- kı sıt lan ma sı na kar şı dır.

Ay rı ca ne oli be ra liz me kar şı olan top lum sal ha re -

ket le rin ka sıt lı ola rak kri mi nal leş ti ril me si ni red de -

der.

* Dev le tin ka mu hiz met le ri de mok ra tik bir şe kil -

de re forme edil me li dir. 

* İve di lik le ye ni iş alan la rı ya ra tıl ma lı, iş siz li ğe

tüm ola nak lar kul la nıla rak ça re aran ma lı dır. 

* Ta rım sek tö rü sos yal yön den ka bul gö recek

şekilde ve eko lo jik ola rak ye ni den ya pı lan dı rıl ma lı -

dır. 

* At lan tik öte si hol ding le rin (TNC) güç le ri nin bir -

leş me si ve kar tel leş me si sı nır lan dı rıl ma lı ve dü ze -

ne so kul ma lı dır. Ay rı ca işveren lerin ver gileri

artırılmalıdıır.

* As gari üc ret ler in sani yaşam için artırıl malı, iş

hak kı ve top lu söz leş me hak kı korun malı, kadın-

er kek üc ret far kı kal dırılarak sos yal stan dart lar

sağlanmalıdır.

ÖZGÜRLÜKTOPLUMSAL



20 ŞUBAT 2006DÜNYA

990’la rın ba şın da Sov -

yet ler Bir li ği’nin ve pe -

şin den di ğer re el sos ya -

list re jim le rin te ker te ker yı kı -

lı şı nın ar dın dan ABD dün ya nın

tar tış ma sız tek sü per gü cü ha -

li ne gel di. ABD mu az zam eko -

no mik, as ke ri ve po li tik gü cüy -

le tüm dün ya yı ken di çı kar la rı

doğ rul tu sun da ye ni den şe kil -

len dir me ye gi riş ti. Bu çı kar lar

sa de ce kı sa va de li eko no mik

çı kar la rı ve ba sit po li tik he def -

le ri de ğil, esas ola rak bu dev -

le tin “tek ege men” ko nu mu nu

ola bil di ğin ce uzun sü re -müm -

kün se ile le bet- ko ru ma sı nı

sağ la ya cak stra te jik adım la rı

at ma yı, böy le ce dün ya ege -

men li ğin de or ta ya çı ka bi le cek

ye ni ra kip le rin da ha pa laz lan -

ma dan ba şı nı ez me yi içe ri yor.

ABD ola sı ra kip ola rak, bir le -

şip kü re sel bir güç ol ma ya ça -

lı şan Av ru pa’yı ve ye ni den to -

par lan ma ya ça lı şan Rus ya’yı

dik kat le iz le yip, on la ra yö ne lik

ken din ce uy gun po li ti ka lar ge -

liş ti ri yor. Ama ABD en bü yük

ola sı ra kip ola rak Çin’i gö rü -

yor. Hak sız da de ğil.

Çin, son 30 yıl dır gös ter di ği

eko no mik di na miz miy le, 1,3

mil yar lık nü fu suy la, ge niş top -

rak la rıy la, si ya si bü tün lü ğüy le,

dört bin yıl lık ta ri hi, uy gar lı ğı

ve kül tü rüy le, ABD’nin kar şı -

sın da “kü re sel ege men lik” ya -

rı şı na gir me ye en ya kın aday

ola rak gö rü nü yor. Bu ne den le

sos ya list/dev rim ci güç le rin

Çin’i öğ ren me ye, kav ra ma ya

ve doğ ru bir ye re oturt ma ya

ve Çin hak kın da ki ya nıl sama lı

gö rüş ler den kur tul ma ya ih ti ya -

cı var. Ya nıl sa ma lı gö rüş ler di -

yo ruz, çün kü Çin’in hâ lâ sos -

ya lizm söy le mi ni bir ke na ra bı -

rak ma ma sı, baş em per ya list

ABD ile giz li/açık bir re ka bet

için de ol ma sı sol için de bi le bu

ül ke ye kar şı giz li bir sem pa ti

du yul ma sı na ne den ola bi li yor.

En azın dan bu dev le tin gi de rek

be lir gin le şen em per ya list ni -

yet le ri gör mez den ge li ni yor. 

Kuş ku suz gü nü müz dün ya -

sın da iş çi ve emek çi sı nıf la rın,

ezi len/ba ğım lı halk la rın te mel

ve ger çek düş ma nı (ken di ege -

men sı nıf la rı nın ya nı sı ra) baş

em per ya list ABD’dir. Si lah la rı -

mız esas ola rak onu he def ala -

cak tır. Ama gü cü yet ti ğin de

ay nı acı ma sız lık la dün ya ya kan

kus tu ra cak olan ve şim di den

eme ğin/halk la rın sö mü rü sün -

den bü yük pay lar ko pa ran di -

ğer em per ya list dev let ler hak -

kın da ya nıl sa ma lı iyim ser lik le -

re düş mek ten de ka çın mak ge -

re ki yor. Çin’i de bu çer çe ve de

de ğer len dir me li yiz. 

Birkaç cümleyle Çin 

Çin dört bin yı la va ran geç -

mi şiy le ve ya rat tı ğı öz gün uy -

gar lı ğıy la in san lık ta ri hi nin da -

ima önem li bir un su ru ola gel -

miş tir. Çin, ta ri hin çe şit li dö -

nem le rin de dün ya im pa ra tor -

lu ğun dan top ye kûn ya ban cı iş -

gal le ri ne uğ ra ma ya ka dar pek

çok de ği şik po li tik sü reç ler den

geç se de, ne re dey se ke sin ti siz

bir ta ri he sa hip tir. Gü nü müz

uy gar lı ğı nın te mel le rin de ya -

tan kâ ğıt, ba rut, pu su la, kâ ğıt

pa ra, ban ka cı lık dün ya ya

Çin’den ya yıl mış tır. Çin güç lü

bir dev let ge le ne ği nin mi ras çı -

sı dır.

Çin 19. yüz yıl da Ba tı lı mo -

dern em per ya list güç le rin et ki -

si ne gir miş, bu çok lu sö mür -

ge ci lik al tın da öz gün bir ba -

ğım lı lık iliş ki si için de ya rı sö -

mür ge bir ül ke ye dö nüş müş -

tür. II. Pay la şım Sa va şı’ na ka -

dar da bi çim sel ola rak bir dev -

le te sa hip ol muş, ama eko no -

mik, po li tik, as ke ri ve coğ ra fi

ba kım dan par ça par ça ya ban cı

dev let le rin ege men li ği al tın da

kal mış tır. 

Çin’i bu ya ban cı bo yun du ru -

ğun dan, halk kit le le ri ni ya şa -

dık la rı kor kunç se fa let ve aç -

lık tan kur tar mak, Mao Ze -

dung’un li der li ği al tın da ki Çin

Ko mü nist Par ti si’ne (ÇKP) dü -

şer. On lar ca yıl sü ren uzun bir

Halk Sa va şı’nın ar dın dan

1949’da ko mü nist ler ülkenin

bütününde ik ti da rı ele ge çi rir.

Çin, ko mü nist le rin yö ne ti mi al -

tın da da kar ma şık, ça tış ma lı,

gelgit li bir sü reç ya şar. Ama

so nun da Çin kor kunç se fa let -

ten, on  mil yon lar ca in sa nın

ölü mü ne ne den olan aç lık be -

la sın dan kur tu lur, ye ni den bir

dün ya gü cü ha li ne ge lir. 

Bu dö nem de Çin da ima ken -

di ne öz gü bir yol iz le miş tir.

1949’da ik ti da rı al ma da da hil,

eko no mi de, iç po li ti ka da, dün -

ya po li ti ka sın da, o za ma nın

sos ya list ha re ke ti nin li de ri

olan Sov yet ler Bir li ği’nden

fark lı dav ran mış tır. 1960’lı yıl -

lar dan iti ba ren de Çin ve Sov -

yet ler Bir li ği ide olo jik ve po li -

tik ola rak düş man laş mış ve

Çin, Sov yet le r’e kar şı ABD ile

it ti fak iliş ki si ne gir miş tir.

Çin, ÇKP’nin yö ne ti min de

ken di ne öz gü bir sü reç le üre -

tim araç la rı nı ka mu mül ki ye ti -

ne ge çir miş ve geç mi şin ege -

men sı nıf la rı nı or ta dan kal dır -

mış tır. An cak 1976’da

Mao’nun ölü mün den son ra

Deng Şiaoping’in ba şı nı çek ti ği

re for mist ekip güç ka za nır ve

yi ne ol duk ça kar ma şık ve uzun

bir sü reç için de ya vaş ya vaş

özel mül ki ye tin, ka pi ta list gi ri -

şim ci li ğin ka pı la rı nı açar.

Deng’e gö re “Ke di nin ren gi nin

si yah ve ya be yaz ol ma sı

önem li de ğil dir. Önem li olan

fa re yi tut ma sı dır.” Gö rü -

nen/gös te ri len amaç, ‘ka pi ta -

liz min ba zı olum lu yön tem le -

rin den ya rar la na rak eko no mi yi

bü yüt mek ve hal kın re fah dü -

ze yi ni yük sel mek ve böy le ce

sos ya liz mi ile ri ye ta şı mak’tır.

Ama bu re form sü re ci nin so -

nu cu, sos ya liz min emek çi kit -

ÇİN: ‘KOMÜNİST PARTİ’NİN

ÖNDERLİĞİNDE KAPİTALİZME DOĞRU!

Küresel egemenlik yarışına girmeye en yakın aday...

İ.HALİT ELÇİ

1

ÇKP, 1978’de başlatılan reform programıyla birlikte ağır ağır sosyalizmden kapitalizme geçiş sürecini “başarıyla”
gerçekleştiriyor! Bu arada “ülkenin ve devletin bölünmez bütünlüğü” ve tek parti iktidarı özenle korunuyor! İşçi ve emekçilerin
kapitalizmden ve tüm sömürü ve baskılardan kurtulmasını hedefleyen “komünizm” ideolojisi (kuşkusuz artık şekli, içi tamamen
boşaltılmış olarak) artı değer sömürüsünü ve sermayenin her alandaki hâkimiyetini gerçekleştirmek için utanmazca kullanılıyor.

Ke di nin ren gi nin si yah ve ya be yaz ol ma sı önem li de ğil dir. Önem li olan fa re yi tut ma sı dır.
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le le re sağ la dı ğı ka za nım la rın

yok edil me si, “üç de mir”in el -

le rin den alın ma sı dır (iş ve üc -

ret gü ven ce si ile ömür bo yu

is tih da mı temsil eden de mir

pi rinç kâ se si, de mir üc ret ve

de mir kol tuk). Bu re form sü -

re ci nin var dı ğı yer, üre tim

araç la rı nın mül ki ye ti ni aşa ma

aşa ma özel gi ri şim ci le re ak -

tar mak, yer li ve ya ban cı ser -

ma ye eliy le ka pi ta list sö mü rü -

yü yay gın laş tır mak, özet le ka -

pi ta list leş mek tir. 

ÇKP, 1978’de baş la tı lan re -

form prog ra mıy la bir lik te ağır

ağır sos ya lizm den ka pi ta liz me

ge çiş sü re ci ni “ba şa rıy la” ger -

çek leş ti ri yor! Bu ara da “ül ke -

nin ve dev le tin bö lün mez bü -

tün lü ğü” ve tek par ti ik ti da rı

özen le ko ru nu yor! İş çi ve

emek çi le rin ka pi ta lizm den ve

tüm sö mü rü ve bas kı lar dan

kur tul ma sı nı he def le yen “ko -

mü nizm” ide olo ji si (kuş ku suz

ar tık şek li, içi ta ma men bo şal -

tı lmış olarak) ar tıde ğer sö mü -

rü sü nü ve ser ma ye nin her

alan da ki hâ ki mi ye ti ni ger çek -

leş tir mek için utan maz ca kul -

la nı lı yor. ÇKP Mer kez Ko mi te -

si’ne gö re, “Çin uy gar lı ğı sos -

ya lizm te me lin de ye ni den do -

ğa cak”.

Çin’in eko no mik mu ci ze si

Çin’in eko no mik ge liş me si ne

iliş kin bir kaç çar pı cı ra kam ve -

re lim:

Çin, dün ya nın en hız lı ve is -

tik rar lı bi çim de bü yü yen eko -

no mi le rin den bi ri dir. Çin eko -

no mi si son otuz yıl da or ta la ma

yıl da yüz de 9,5 ora nın da bü yü -

müş tür. Çin’in mu az zam bü -

yük lü ğü göz önü ne alın dı ğın da

ise bu bü yü me nin dün ya eko -

no mi sin de ya rat tı ğı et ki ler da -

ha iyi an la şı la bi lir. Çin GSMH’

si nin 2010 yı lın da, 2000 yı lı

GSMH’si nin iki ka tı na çı ka ca ğı

tah min edi li yor. 

Çin, dün ya nın en hız lı ge li şen

pa zar la rın dan bi ri dir. Dün ya

Ban ka sı’nın tah min le ri ne gö re

2020 yı lın da dün ya nın ikin ci

bü yük ti ca ret hac mi ne sa hip

ola cak tır. 

Eko no mik bü yüklük

konumunda fark lı he sap la ma -

lar ya pı lı yor. Çin, sa tın al ma

gü cü ne gö re 2004 yı lı na ait 7,1

tril yon ABD do lar lık GSMH ra -

ka mıy la dün ya nın ikin ci bü yük

eko no mi si dir. Bir baş ka (no mi -

nal) he sa ba gö re ise 2005 yı -

lın da 2,2 tril yon do lar GSMH

ile dün ya nın dördüncü bü yük

eko no mi si ha li ne gel miş tir.

Çin’in ih ra ca tı bü yük bir hız la

art mak ta dır. 1997-2000 yıl la -

rın da dün ya ti ca re ti nin yıl lık

or ta la ma bü yü me ora nı 2,7’ye

ge ri ler ken Çin’in ih ra ca tı yüz de

9.8 ora nın da bü yü müş tür.

2005 yı lı tah mi ni ra kam la rı na

gö re Çin’in ih ra ca tı 760 mil yar

do lar, it ha la tı 660 mil yar do -

lar dır. 

Çin’e ya pı lan ya ban cı ser ma -

ye ya tı rım la rı da bü yük bir

hac me ulaş mış tır. Yal nız ca ge -

çen yıl 50 mil yar do lar lık ya -

ban cı ser ma ye çe ken Çin eko -

no mi si, son 20 yıl da top lam

600 mil yar do lar lık ya ban cı

ser ma ye gi ri şi ne sah ne ol muş -

tur. 

Ma dal yo nun öte ki yü zü

Çin eko no mi si nin gös ter di ği

bu bü yük di na miz min Çin iş çi

ve emek çi le ri açı sın dan çok

ağır bir be de li var. Ka pi ta list -

le şen Çin, sos ya liz min hal ka

sağ la dı ğı pek çok ka za nı mı ge -

ri al mak ta, kent ler ve kır lar,

yok sul lar ve zen gin ler ara sın -

da ki ge lir ve re fah fark lı lı ğı ye -

ni den bir uçu ru ma dö nüş mek -

te dir. 

Çin’in ka mu mül ki ye tin de ki

iş let me le rinin özel leş ti ril me si

so nu cun da 50 mil yon ki şi iş siz

kal mış tır. Gü nü müz de iş siz lik

ora nı yüz de 10 do la yın da dır. 

Çin yö ne ti mi nin ya ban cı ser -

ma ye yi çek mek için uy gu la ma -

ya sok tu ğu ‘Özel Eko no mik

Böl ge ler’de ça lış ma ko şul la rı

son de re ce ağır dır. Özel böl ge -

ler de ki 30 mil yon dan faz la iş -

çi, ağır ça lış ma ko şul la rıy la,

yay gın iş ka za la rıy la ve ör güt -

len me ve mu ha le fet gi ri şim le -

ri ne yö nel ti len sis te ma tik bas -

kıy la yüz  yü ze ka lı yor.

Ya ban cı ya tı rım lı fab ri ka lar da

ve or tak gi ri şim ler de sı kı bir

di sip lin re ji mi iş çi le rin söz leş -

me le ri ne iş le ni yor ve fab ri ka -

lar da, ça lış ma sa at le rin de ko -

nuş ma ve ya su iç me, geç kal -

ma, isim kart la rı nı yan lış bi -

çim de tak ma, otur ma ve ya

din len me, çok sık tu va le te git -

me vb. için pa ra ce za sı ve fi -

zik sel ce za lar uy gu la nı yor.

Çok bü yük bir yay gın lı ğa ula -

şan özel kü çük ve or ta boy iş -

let me ler de sağ lık ve gü ven lik

stan dart la rı, iş ye ri ne ya tı rı lan

ser ma ye nin az lı ğı ve do na nı -

mın za yıf lı ğı ne de niy le dü şük

dü zey de dir. Ta sar ruf ted bi ri

ola rak, gü ven li ol ma yan, el den

düş me ve ya es ki miş ma ki ne ve

do na nı mın kul la nıl ma sı yay gın -

dır. Ma ki ne le rin ve do na nı mın

ye ni ol du ğu yer ler de de, iş çi -

ler, ça lış ma hı zın dan do la yı iş

ka za la rı na ve din len me mo la -

la rı nın kalk ma sı na ne den olan

ka pi ta list 'za ma na kar şı-iş' di -

sip li ni ne ma ruz ka lı yor. 

Çin’in sos ya list dö ne mi nin

mer ke zi tek sen di ka sis te mi

bu gün ka pi ta list sö mü rü yü en

uç nok ta la ra gö tür me nin bir

ara cı ha li ne gel miş tir. Tüm Çin

Sen di ka lar Fe de ras yo nu’nun

(TÇSF) bu gün kü te mel iş le vi,

ça lış ma ba rı şı nı ve is tik ra rı nı

sağ la mak, ya ni iş çi le rin ağır

sö mü rü ko şul la rı na ve bas kı la -

ra kar şı ör güt len me si ni ve mü -

ca de le si ni en gel le mek tir. İş yer -

le rin de hiç bir sen di ka is te me -

yen ya ban cı ser ma ye dar lar ise

iş çi üc ret le ri nin yüz de 2’si ni

üst sen di ka bi ri mi ne öde ye rek

iş let me le ri ne bu sa rı sen di ka -

nın bi le gir me si ne en gel ola-

bilmektedir.

Bu gün Çin’de 700 mil yon ki şi

gün de 2 do lar dan da ha az bir

üc ret le ya şa ma ya ça lı şı yor.

Her yıl iş ka za la rın da 15 bin

ki şi ya şa mı nı yi ti ri yor. Mil yon -

lar ca iş çi, as ga ri üc re tin al tın -

da bir üc ret le haf ta da 60-70

sa at ça lış mak zo run da ka lı yor. 

Çin’de ça lı şan göç men ka dın

iş çi ler Fu ji an'da bir iş için baş -

vu rur ken, ai le plan la ma sı mer -

kez le ri ta ra fın dan ve ri len kı sır -

laş tı rıl ma bel ge si ni yan la rın da

bu lun dur mak zo run da dır. Kü -

çük ve or ta boy iş let me ler de

ça lı şan ka dın iş çi le rin ora nı,

bü yük öl çek li fab ri ka la ra gö re

da ha yük sek tir. Bu du rum,

eme ğin cins ay rı mı yo luy la sö -

mü rül me si ne da ya nır; ka dın la -

rın eme ği er kek le rin ki ne gö re

da ha az de ğer li ve da ha dü şük

ni te lik li gö rü lür ve böy le ce on -

la rın eme ği nin da ha ucuz ol -

ması gerek tiği düşünülür.
Çin, sosyalizmden kapitalizme geçiş sürecini “başarıyla” gerçekleştiriyor.

Deng’e göre “Kedinin
renginin siyah veya
beyaz olması önemli
değildir. Önemli olan
fareyi tutmasıdır.”
Görünen/gösterilen
amaç, ‘kapitalizmin
bazı olumlu 
yöntemlerinden
yararlanarak ekonomiyi
büyütmek ve halkın
refah düzeyini 
yükselmek ve böylece
sosyalizmi ileriye
taşımak’tır. Ama bu
reform sürecinin 
sonucu, sosyalizmin
emekçi kitlelere
sağladığı kazanımların
yok edilmesi, “üç
demir”in ellerinden
alınmasıdır (iş ve ücret
güvencesi ile ömür
boyu istihdamı temsil
eden demir
pirinç kâsesi, demir

ücret ve demir koltuk).
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ür ki ye eko no mi si nin bek le nen

2006 ra kam la rı açık lan dı. Mil li

ge lir 359,1 mil yar do lar dan 382

mil yar do la ra ula şa cak ve Tür ki ye ül ke -

ler li gin de 17. sı ra ya yük se le cek. Enf -

las yon ise tek ra kam lı ha ne de yüz de

8’in al tın da tu tu la rak yüz de 5’e doğ ru

çe ki le cek... doğrusu bu he def le rin tut tu -

ru lma sı na iliş kin doğ ru su söy le ye cek bir

şe yi miz yok… An cak bu ra kam la rın bi -

zim için şöy le si an lam la rı var: Kı rıl gan

den ge ler üze rin de iler le yen bü yü me nin

kay nak la rı ve bu bü yü me nin top lum sal

ke sim ler üze rin de ya ra ta ca ğı/ya rat tı ğı

so nuç lar ne ler?

Bü yü me nin kay nak la rı

Tür ki ye’de bü yü me ora nı 2004 yı lın da

yüzde 9,9 ola rak ger çek leş ti. An cak o

gün ler de bi le Tür ki ye’nin ye ni bir eko -

no mik kri ze ha zır ol ma sı ge rek ti ği yö -

nün de bek len ti ler var dı. Ni te kim kriz ih -

ti ma lin den söz eden Mer kez Ban ka sı

Baş ka nı Ser den geç ti’ye; Ba kan Şe ner

“bü rok rat lı ğı nı bil sin, çok ko nuş ma sın”

yol lu uyar mış tı. Yıl 2005’e gel di ğin de,

Tür ki ye eko no mi si her han gi bir kriz le

kar şı laş ma sa da ya ka lan dı ğı id dia edi -

len bü yü me ba şa rı sı sü rek li le şe me ye -

cek, bü yü me yüzde 5 dü ze yin de ka la -

cak tı. Bu nun la bir lik te kriz bek len ti le ri

hâ lâ de vam edi yor. Bu bek len ti nin ar ka -

sın da ise bü yü me nin kay nak la rı gös te ri -

li yor. 

Tür ki ye’de bü yü me nin kay nak la rı nı tü -

ke tim har ca ma la rı ve it ha lat oluş tu ru -

yor. İt ha lat ta ki ar tış ta YTL’nin aşı rı de -

ğer len me si et ki li olur ken ih raç mal la rın -

da en baş ta Çin ol mak üze re Uzakdo ğu

mal la rı na kar şı re ka bet edi le me me si iç

pa zar la ra dö nül me si ne ne den ol du. İt -

ha lat ar tar ken ih ra ca tın ge ri le me si ise

ca ri açı ğın hız la bü yü me si ne yol açı yor.

Öte yan dan it ha lat ta ki ar tış ve iç pa zar -

la ra yö ne lim, tü ke tim har ca ma la rı nı ar -

tı rı yor. Tü ke tim har ca ma la rı ar tı şı nı

kre di kar tı pat la ma la rın dan göz le mek

müm kün. Bir dö nem ban ka lar ca ko lay -

ca da ğı tı lan kre di kart la rı şim di bir risk

un su ru ola rak ifa de edi li yor.

Tür ki ye’de bu gün it ha lat ta ki ar tış la

bir lik te be lir li bir bü yü me ora nı ya ka -

lan sa da ca ri iş lem ler açı ğı ba sit bir ifa -

dey le dö viz gi der le ri ile ge lir le ri ara sın -

da ki fark hız la bü yü yor.

Vak tin de Şe ner’in yap tı ğı uya rı yı bu gün

pek ha lim se lim gö rü nüş lü Eko no mi Ba -

ka nı Ba ba can ya pı yor: “Biz ca ri açı ğı

önem se mi yor de ği liz, an cak ra ha tız

çün kü ted bir le ri mi zi al dık… Ko nu şan la -

rı da din le ye ce ğiz, ama eleş ti ri ler bel li

bir nok ta yı ge çer se mü da ha le ede riz.

Bu ko nu bir yay ga ra ha va sın da iş le nir se

ce va bı nı ve ri riz.”

Ya ban cı ser ma ye gel me di

AKP hü kü me ti ca ri açık ta ki bü yü me ye

kar şı ya ban cı ser ma ye ye bel bağ la mış

du rum da. Ya ban cı ser ma ye yi ür küt me -

ye lim he ze yan la rı bi raz  da bu nun la il gi -

li. An cak ya ban cı ser ma ye, hü kü me tin

tüm ça ba la rı na rağ men Tür ki ye’ye ya tı -

rım yap mak tan zi ya de özel leş tir me ler -

den pay kap mak üze re ge li yor. Bu nun

ya nı sı ra da ulus la ra ra sı re ka be te da ya -

na bil mek için ya ban cı ser ma ye ye yö ne -

len yer li ser ma ye ler le şir ket bir leş me le -

ri, ev li lik le ri yo lu na gi di yor. Do la yı sıy la

da ye ni ya tı rım alan la rı ya rat mak üze re

ge len bir ya ban cı ser ma ye den söz et -

mek müm kün de ğil. 

Öte yan dan AKP hü kü me ti nin baş ka

bir bek len ti si ni de in şa at sek tö rü. Ha li -

ha zır da ser ma ye grup la rı da ye ni bir

rant ala nı ha li ne ge len in şa at sek tö rü ne

yö nel miş du rum da lar. İn şa at sek tö rü

2005 yı lı için de yüzde 20 ora nın da bü -

yü dü. An cak in şa at sek tö rü, is tih da mı

can lan dır ma ka pa si te si ne sa hip ol ma dı -

ğı gi bi dö nem sel sa lı nım la rı ne de niy le de

is tik rar sız lık un su ru oluş tu ra cak bir ya -

pı ya sa hip. 

Ca ri açık bü yü yor

Tür ki ye eko no mi sin de ola sı bir kri zin

işa reti ola rak gö rü len ca ri açık hız la bü -

yü yor. Tür ki ye ca ri iş lem ler den ge sin de

dün ya nın en faz la açık ve ren ilk 10 ül -

ke si ara sın da. Hü kü met ca ri açı ğı 21,3

mil yar do lar he def ler ken 23-24 mil yar

do lar ci va rın da ger çek leş ti. Ca ri açı ğın

kay na ğı olarak yu ka rı da ifa de et me ye

ça lış tı ğı mız kı rıl gan den ge le re da ya nan

bü yü me nin kay nak la rı gös te ri li yor. Eko -

no mist ler Tür ki ye’nin 2000’ler de ki gi bi

bir kri zin eşi ğin de ol du ğu na işa ret edi -

yor. An cak –mil li eko no mi nin ge li şim

sey rin den- önem li olan kriz le rin top -

lum sal ke sim ler üze rin de ya rat tı ğı so -

nuç lar ol ma lı. Tür ki ye halk la rı bu so -

nuç la rı geç miş sü reç ler den bi li yor. He le

bü yü me nin top lum sal ke sim ler üze rin de

ya rat tı ğı so nuç lar ya da bü yü me nin ma -

li ye ti or ta day ken…Şim di bun la ra göz

ata lım: 

Faiz dışı fazla ya da sosyal
devletin terki

Son yıl lar da hü kü met le rin büt çe he -

def le ri nin ba şın da fa iz dı şı faz la ya ra tıl -

ma sı ge li yor. Ba sit ve tek nik ola rak ifa -

de eder sek büt çe, ge lir ve gi der le rin

eşit len me si esa sı na da ya nı yor. Fa iz dı şı

faz la da, ka mu büt çe har ca ma la rı için -

de fa iz öde me le ri çı kıl dık tan son ra ka -

lan bö lü mü an la tı yor. Bu du ru ma ka mu

ge lir ve gi der le ri açı sın dan ba kar sak,

ka mu ge lir le rin de ar tış tan söz edi li yor.

An cak ka mu ge lir le rin de ki ar tı şın önem -

li bir bö lü mü nün özel leş tir me ge lir le rin -

den sağ lan mış ol du ğu nu söy le mek pek

şa şır tı cı ol ma sa ge rek. Bu nun ya nı sı ra

ka mu ge lir le ri nin önem li ka lem le rin den

olan ver gi ler de ser ma ye le hi ne sağ lan -

mış du rum da. 2005’te ver gi le rin yüzde

70’ini do lay lı ver gi ler oluş tur du. Ka mu

har ca ma la rı na ba kıl dı ğın da ise per so -

nel, ya tı rım ve sos yal har ca ma la rın en

alt dü zey le re çe kil di ği gö rü lü yor. Bu nun

an la mı ise ola bil di ğin ce az ya tı rım, dü -

şük ma aş-üc ret öde me le ri ve sos yal

hiz met le rin tas fi ye si dir, sos yal dev le tin

ter ki dir.

Gelir dağılımı ya da artığın
bölüşümü sorunu

Mil li ge lir de bü yü me ya şan sa da ve

bu nun de vam ede ce ği ni var say sak da-,

mil li ge li rin top lum sal ke sim ler/sı nıf lar-

ara sın da ki da ğı lı mın da ki ada let siz lik ar -

ta rak de vam edi yor. Mil li ge li rin pay la şı -

mın da işgü cü ve ta rım ke si mi nin al dı ğı

pay aza lır ken, gi ri şim ci ke si min pa yı ise

art tı. 

–Son beş yıl da ge lir da ğı lı mın da du ru -

mu en faz la bo zu lan ke sim ta rım ke si mi

ol du. Yüzde 14,7’den yüzde 11,9’a düş -

tü. Ta rım dan 7,7 mil yon luk bir nü fus

ge çi mi ni sağ lı yor.

–11,2 mil yon ki şi ile ça lı şan ke si min

önem li bir bö lü mü nü (yüzde 48,7) oluş -

tu ran üc ret li ke si min 2000 yı lın da mil li

ge lir den al dı ğı pay yüzde 36 iken 2004

yı lın da 34,5’e düş tü.

–Ça lı şan nü fu sun, 4,1 mil yon ki şi ile

yüzde 17,8’ini oluş tu ran gi ri şim ci ke -

sim, 2000 yı lın da ge lir den yüzde 49,4

pay alır ken bu ra kam 2004 yı lın da

53,6’ya yük sel di.

–Bü yü me, iş siz lik so ru nu na da po zi tif

bir et ki de bu lu na ma dı. Mil li ge lir de göz -

le nen ar tı şın ter si ne iş siz lik oran la rı

yük sek dü zey de kal dı. İş siz lik bu gün bü -

yük şe hir ler de yüzde 20 dü zey le ri ne

ulaş mış du rum da. 

Fut bol ma çı de ğil

Her kriz ay nı za man da top lum sal sı -

nıf lar açı sın dan ye ni bir den ge siz lik, ye -

ni den di zi liş du ru mu de mek baş ka bir

ifa dey le de sı nıf la rın güç le ri ora nın da

et ki de bu lu na bil di ği po tan si yel bir an…

Sol uzun bir za man dır bu gü cü nü kay -

bet miş du rum da. Renk li te le viz yon la rı -

mız dan kriz ola cak mı, ol ma ya cak mı

tar tış ma la rı nı iz li yo ruz…Oy sa, ek ran da

gör dü ğü müz bir fut bol ma çı de ğil, an cak

or ta da do la şan ra kam lar ha yat la rı mız.

Kaynakça:

2005BaşındaTürkiye’ninEkonomikveSiyasalYa-

şamıÜzerineDeğerlendirmeler,Mart2005,Ankara,

www.bagimsizsosyalbilimciler.org

Sönmez,Mustafa“BüyümeHızlandıamaGelirDa-

ğılımıBozuldu”,31Aralık2005,www.sendika.org

ÇANLAR KİMİN İÇİN ÇALIYOR
Rakamların anlattıkları...

NURAY ERGÜNEŞ

T

Milli gelirde büyüme yaşansa da -ve bunun devam edeceğini varsaysak da- milli gelirin toplumsal kesimler/sınıflar- arasındaki
dağılımındaki adaletsizlik artarak devam ediyor. Milli gelirin paylaşımında işgücü ve tarım kesiminin aldığı pay azalırken,
girişimci kesimin payı ise arttı.
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ugün Tür ki ye’nin gün de min de

olan hiç bir ko nu ya da so run

yok tur ki spe kü las yon la ra kur -

ban ol ma sın, art ni yet li ma nü pü las -

yon la ra araç edil me sin. Ge li nen nok ta -

da, han gi sı nıf la ma yı kul la nır sak kul la -

na lım, top lum da ki tüm sı nıf, kat man,

ce ma at ya da züm rede hâkim olan

yü zey sel lik ve ba sit li ğin fark lı de re ce -

ler de de ol sa, prim ya par ha le gel me -

si dir. Bu du rum, tüm art ni yet li spe kü -

las yon ve ma nü pü las yon la ra uy gun or -

ta mı sağ la mak ta, bu tar zı ye ni den

üret mek te ve bu tarzla bi çim len di ril -

mek te dir. Bu kar şı lık lı et ki le şim ken di

di na mi ği için de gün de mi de be lir ler

ha le gel miş tir. En can alı cı ko nu la rın,

bir kaç gün için de par la yıp sön dü ğü,

ye ri ni bir ye ni si ne ay nı akı be te uğ ra -

mak üze re bı rak tı ğı bu or tam da, yü -

zey sel ve ba sit bir tarz la gün de me ge -

len ko nu lar, sü rek li ve ta ki bi zor bir

hız la üre til me le ri ne de niy le gün de mi

ve do la yı sıy la  in san la rın dün ya la rı nı

ay nı hız ve yü zey sel lik le et ki le mek te -

dir. Al gı la ma la rı da esas ola rak bu hız

ve sü rek li lik be lir ler ken, top lum sal ve

bi rey sel ha fı za nın tah ri bi hız la art -

mak ta dır. Böy le bir or tam "önem li" ko -

nu la rı sı ra dan laş tı rıp önem siz leş ti rir -

ken, "önem siz" olan la rı gün de mi be lir -

ler ha le ge tir mek te dir. 

AB’ye karşı olmak/olmamak

Böy le bir or tam da tüm tep ki ve

inanç lar ile bun la rın ifa de edi liş tarz -

la rı da ge çer li olan yü zey sel lik ten na -

si bi ni ala rak hız la de ği şe bil mek te dir.

Bu du ru mun en be lir gin so nu cu ise in -

san la rın bir bi ri ni an la ma dan ko nuş -

ma la rı, hat ta soh bet et tik le ri ni san -

ma la rı, eleş tir me le ri ve kav ga et me le -

ri gi bi bir da ki ka son ra da ta ma men

ter si ne dö ne bi len bir iliş ki bi çi mi dir.

Ge li nen bu nok ta ise in san lar da, ken -

di si ne ve kar şı sın da ki ne da ir gü ven

his si ni tah rip et mek te, bu gü ven siz li ğe

rağ men sür dü rü len ya da sür dü rül mek

zo run da olan iliş ki ler de, “gi bi yap ma”

ya pay lı ğı nı ve sah te li ği ni be ra be rin de

ge tir mek te dir. 

Sağ da ve sol da AB'ye iliş kin ya pı lan

tar tış ma lar da da bu ge nel du ru mun

yan sı ma la rı nı gör mek müm kün dür. AB

ta raf ta rı olan ve bu nu top lu ma dik te

et me ye ça lı şan ser ma ye ya  da tem sil -

ci le ri nin bu ta vır la rı net ve an la şı lır

bir du rum dur. Çı kar la rı bu en teg ras -

yon da yat mak ta dır.

Bu bağ lam da sol içi tar tış ma lar da

so ru nun, "AB 'ye ka tıl mak tan ya na

olan lar  ile AB kar şıt la rı" ola rak or ta ya

ko nul ma sıy la za ten yan lış bir yer den

ya da yan lış bir so ru dan ha re ket edi li -

yor. Ge niş ve bu an lam da zen gin bir

tar tış ma ala nı nın bu iki lem le sı nır lan -

mış ola rak ele alın ma sı sol açı sın dan

tar tış ma yı fa kir leş ti rip, kı sır laş tı rır ken

ye ni ve ge rek siz ay rı lık la ra yol açı yor.

AB karşıtlığı kapitalizm
karşıtlığıdır

AB'ye kar şı ol mak-ta raf ol mak bir

po zis yon ve tar tış ma ze mi ni dir, AB'ye

gi ril me si ne kar şı ol mak - AB’ye gir -

mek ta raf ta rı ol mak ise baş ka bir po -

zis yon ve tar tış ma ze mi ni dir.  Bu po -

zis yon la rın top lum sal yan sı ma la rı ve

ken di le ri ni ifa de et me bi çim le ri gö rü -

nür de kar ma şık mış gi bi dur mak la be -

ra ber, esa sen net bir du rum dur. AB'ye

kar şı ol mak, ka pi ta liz me kar şı ol ma -

nın bu bağ lam da ki ifa de si dir, ka pi ta -

lizm le bir so ru nu nuz yok sa AB kar şıt -

lı ğı an cak mil li yet çi lik ten fa şiz me uza -

nan bir çiz gi de an lam ka za nır. 

Tür ki ye'de bir bi çim de "sol"da olup

AB'ye ka tıl mak tan ya na olan lar, ka pi -

ta lizm le ye ni den yüz leş me den, bu ta -

vır la rı nı an lam lı kıl ma ya ça lış tık la rı

sü re ce, sol ile il gi le ri git tik çe flu laş -

mak ta, kay bol mak ta dır. Üs te lik bu po -

zis yo nu güç len dir mek ya  da meş ru iyet

sağ la mak adı na ile ri sür dük le ri ge rek -

çe ler uzun bir sü re dir dün yada ve Tür -

ki ye'de hü küm sür mek te olan li be ral

en te lek tü el he ge mon ya nın ge rek çe le -

rin den fark lı laş ma mak ta, on la rın di liy -

le ifa de edil mek te dir. 

Özel lik le so la hâ kim olan "abi" ve

"ab la" ta vır la rıy la biz bu yol lar dan dö -

ner ken siz da ha yo la bi le çık ma mış tı -

nız gi bi an cak ki şi sel ta rih le ri için de

an lam lı olan, bu nun öte sin de her han gi

bir an lam ta şı ma yan ma lûm po zis yon -

dan AB ta raf tar lı ğı nı ge rek çe len di rir -

ken re fe rans al dık la rı, sı ğın dık la rı tek

kav ram "de ğiş me"dir. Neoli be ral jar -

go nun en te mel kav ra mı olan "de ğiş -

me"nin sos yo lo jik içe ri ği ta ma men bo -

şal mış, top lum sal de ğiş me kav ra mıy la

uzak ya kın bir iliş ki si kal ma mış tır. Son

dö nem ler de de ği şim kav ra mı nı kul la -

na rak prim ya pan ke ra me ti ken din den

men kul “sos yo log la rın” meb zul mik -

tar da olu şu kav ram lar ara sın da ki far -

kın “fark edil me si ni” zor laş tır mak ta -

dır.  De ği şim kav ra mı nın bu içe ri ğiy le

kul la nıl ma sı bir yö nüy le yü zey sel lik ve

ba sit li ğin ifa de si ola rak kar şı mı za çık -

mak ta, di ğer yö nüy le de söz ko nu su

yü zey sel lik ve ba sit li ği bes le yen,  meş -

ru kı lan söz de “bi lim sel” bir da ya nak

ol mak ta dır.  Bu kav ra mın sa de ce ide -

olo jik hâ ki mi yet kur mak için uzun sü -

re dir dil le re pe le senk ol ma sı so ru na

ger çek ten sol'dan ba kan bi ri nin göz -

den ka çır ma ma sı ge re ken önem li bir

du rum dur. Bu ha liy le ne re dey se bir fe -

tiş ha li ne ge len de ğiş me kav ra mı nın

ifa de si ni bul du ğu sü reç, top lum sal bir

omur ga sız laş ma dır. Omur ga sız laş ma -

nın ge tir di ği en so mut du rum  ise

mev cut yü zey sel lik için de ne za man

ki min le ya  da kim ler le yan ya na dü şe -

ce ği ni zin be lir li ol ma ma sı, ola ma ma sı -

dır. Bu yü zey sel li ğin sü rek li de vi ni mi ni

de ğiş me di ye oku yan "sol cu lar" is te se -

ler de is te me se ler de, esa sa da ir so ru

sor ma dık la rı ya da vaz geç tik le ri için,

AB kar şı tı po zis yon la rı nı bu çer çe ve -

de, ka pi ta liz min fark lı la şan ve sü rek li

ka lan me ka niz ma la rı na dö nük so ru -

lar la, an la ma ça ba la rıy la bi çim len di -

ren sol cu la rı "mu ha fa za kâr", "sta tü ko -

cu" gi bi sı fat lar la ta nım la ma yü zey sel -

li ği ne düş mek te dir ler. Böy le bir pers -

pek tif is ter is te mez so lun te mel ka te -

go ri si olan "sı nıf" kav ra mı nın gün dem -

den çı ka rıl ma sı na, kul la nıl ma ma sı na,

bir bi çim de kul la nıl mak zo run da ka lın -

dı ğın da ise mah cu bi yet içe ren ek ta -

nım la ma lar la be ra ber kul la nıl ma sı na

yol aç mak ta dır. 

AB politikaları neoliberal 
politikalarla paralel

AB ko nu su na en deks li bir bi çim de

sür dü rü len  tar tış may la be ra ber sol da

sü ren tüm tar tış ma lar da mu ha fa za -

kâr lı ğın ya  da sta tü ko cu lu ğun kar şı lık

bul du ğu du rum lar ol du ğu nu da ifa de

et mek ge rek mek te dir. Dik kat edil me si

ge re ken hu sus, kav ram la ra yük le ni len

an lam lar de ğiş tik çe mu ha fa za kâr ol -

ma ya  da ol ma ma po zis yon la rı nın da

ter se dö ne bi le ce ği dir. Ör ne ğin DTÖ,

IMF, DB, ÇUŞ ku rum ya  da ku ru luş la -

rın ve bun la rın tem sil et ti ği ya  da bun -

la rı tem sil eden güç mer kez le ri nin

dün ya ge ne lin de ka pi ta liz min "mu ha -

fa za sı na" dö nük tek doğ ru ola rak ile ri

sür dük le ri neoli be ral po li ti ka ve ya pı -

lan ma la rın AB'nin öne ri le riy le pa ra lel -

lik ve/ve ya ay nı lık la rı bu ka dar açık ve

be lir gin ken sol dan AB'ye gir me ta raf -

tar la rı ken di po zis yon la rı nı bu du rum

kar şı sın da na sıl ge rek çe len di re bil mek -

te dir ler? Ta rih, de mok ra si, öz gür lük,

in san hak la rı gi bi du rum ya  da iliş ki le -

rin yu ka rı dan aşa ğı ya ger çek leş tiril -

mesinin müm kün ol madığını her kese

öğ ret miş tir. Tür kiye'de yaşayan in san -

lar için yakın tarih teki ör nek ler

düşünül düğün de, bu durum çok daha

açık tır. AB'ye gir me taraf tar ları, kıs -

men hak lı gerek çeler le eleş tir dik leri

bu tepeden in meci tav rı AB üzerin den

ken dileri savun mak tadır lar. Bu bakış -

larının referan sı olan moder nist, doğ -

rusal tarih an layışını sor gulamadık ları

sürece nerede dur duk larını da an -

lamaları müm kün görün memek tedir.    

Sol gündemi belirleyemiyor

AB tar tış ması da dahil ol mak üzere

sola dair yapılan tar tış malar, solun

ken di gün demini belir leyememe olarak

tanım lanabilecek zaafını  görünür kıl -

mış, bir kez daha açık hale getir miş tir.

Bu bağ lam da  bir tar tış mayı solun ön -

celik le ken di için de samimiyet le yap -

ması gerek mek tedir. Burada han gi

sol dan bah sedil diğinin net bir biçim de

or taya kon ması baş lan gıç açısın dan

önem lidir. Sos yal demok rat lar dışın da,

ken disini sol da gören, his seden tüm

par ti ve oluşum ların ken di iç lerin de ve

ken di araların da bu sürece samimiyet -

le gir meleri gerek lidir; gelinen bu

aşamada sol’un böy le bir tar tış mayı

baş lat mama lük sü yok tur. Bunun la

beraber en geniş an lamıy la solun

üzerin de anlaşılacak üç beş konu et -

rafın da bir araya gel mesi her zaman ki

acil iyetini korumak tadır. Müm kün en

geniş plat form da bir araya gelişin

önün de an cak ik tidarını kay bet mek is -

temeyen "muhafazakâr lar"  en gel

oluş turabilir.

DEĞİŞİM VE SOL

MEHMET TÜRKAY

Karşı olmak-taraf olmak zemininde AB

B

Türkiye'de bir biçimde "sol"da olup AB'ye katılmaktan yana olanlar, kapitalizmle yeniden yüzleşmeden, bu tavırlarını
anlamlı kılmaya çalıştıkları sürece, sol ile ilgileri gittikçe flulaşmakta, kaybolmaktadır.

ÖZGÜRLÜKTOPLUMSAL
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ür ki ye’de fi nans ka pi tal

kü re sel ser ma ye nin de

bir par ça sı ola rak, özel -

lik le son al tı yıl da ka mu ser -

ma ye si ni de ken di ne ka ta rak

güç len me eği li mi ni sür dü rü yor.

Ban ka lar, Ser ma ye Pi ya sa sı

ya sa la rı ve Mer kez Ban ka -

sı’nda ya pı lan dü zen le me ler le

ve ser ma ye nin top lan dı ğı mer -

kez ler, ban ka la ra ya pı lan mü -

da ha le ler so nu cu da ral tı la rak

fi nans ka pi ta lin da ha da iri leş -

me si nin önü açıl dı. Ban ka cılık

De net le me ve Dü zen le me Ku -

ru lu esas ola rak sek tör de ki ya -

pı lan ma nın for mü le edil me si

ve sek tö rün is te me di ği kı rıl ma -

la rın önü ne geç mek le yü küm lü

ol mak tan baş ka bir an lam

içer me mek te dir.

Mer kez Ban ka sı Ya sa sı’n da ki

de ği şik lik ve be ra be rin de ka mu

ban ka la rı nın tas fi ye sü re ci ne

gir me siy le pa ra üze rin de ka -

mu nun de ne ti mi azal tı lır ken,

“öde me ser me ye si” ne re dey se

tek ak tör ola rak pi ya sa la ra hâ -

kim du ru ma gel di.

Açık la nan sa na yi üre tim ve ri -

le ri ve ban ka bi lan ço la rı bü yü -

me nin pa ra sal yö nüy le, kal kın -

ma nın ba şat ol ma dı ğı nın iz le ri -

ni ve ri yor.

Sa na yi üre ti mi dü şü yor

Ve ri ler, sa na yi üre ti min de dik -

kat çe ki ci bir dü şüş ya şan dı ğı nı

gös te ri yor. Ön ce ki yı lın ilk do -

kuz ayın da yüz de 11,70 olan

üre tim ar tı şı ge çen yıl yüz de

4,5’te kal mış. İma lat sa na yin de

ka mu ke si mi üre ti mi nin yüz de

4,2 art tı ğı 2005’in ilk üç ay lık

dö ne min de, özel sek tö rün üre ti -

mi yüz de 4,2 bü yü müş, top lam

sa na yi üre tim ar tı şı ise yüz de

4,1 ola rak ger çek leş miş tir. Ya ni

ön ce ki yıl yüz de 10’a va ran bü -

yü me, iç pa zar da er te len miş ta -

lep, tü ke ti ci kre di le ri, kre di kar tı

har ca ma la rı ve ta sar ru fa bağ -

lan mış bi ri kim ler le erir ken tü -

ke tim, da ya nık lı tü ke tim mal la rı

ve oto mo bil den gün lük ge rek si -

nim le re kay mış tır.

Ve ri ler, ge ne ih ra cat ar tış hı -

zı nı yüz de 30’lar da gös te ri yor.

İma lat sa na yin de yüz de 4 bü -

yü me ya şa nır ken ih ra cat ta ki bu

“si hir li” ar tış bir çö kü şün ha -

ber ci si dir de…

Son dört yıl da it ha la tın yüz -

de 72’si ara mal lar dan ve yüz -

de 81’i sa na yi ürün le rin den

olu şur ken, ih raç ürün le ri gi de -

rek ar tan oran lar da it hal gir di -

ler yo luy la dış dün ya ya kat ma

de ğer ya ra tı yor. İh ra cat ar tı şı

kul lan dı ğı dış gir di ler le dış

dün ya nın bü yü me si ne kat kı ya -

pa rak, Tür ki ye ima lat sa na yi nin

bü yü me hı zı nı aşa ğı çe ki yor. Bu

du rum as lın da ya tı rı ma de ğil

kâ ra da ya lı bir bü yü me ya rat tı -

ğın dan, kul la nı lan mik tar dı şın -

da ka lan pa ra as lın da ban ka la -

rın ve ser ma ye pi ya sa sı nın ge -

niş le me si ne ne den olu yor. El -

bet te  ki yük ken di le ri ni bu du -

ru ma uyar la yan bü yük sa na yi -

ci le rin dı şın da ka lan sa na yi ci -

ler le, KO Bİ’ler den olu şan ara

mal üre ti ci le rinin ve yan sa na -

yi ci le rin sır tı na bi ni yor.

Bu tür lü bü yü me nin efek tiy le

TL de ğer ka zan dık ça ih raç edi -

len mal la rın  da, it hal edi len

mal la rın  da TL cin sin den

değeri  yük se li yor. Bu du rum da

TL’nin bas kı sı, ih ra ca ta yö ne lik

sa na yi kâ rı nı ko ru mak ve ih ra -

ca tı sür dür mek için yer li gir di yi

dü şü rüp it hal gir di yo lu nu se çi -

yor. Da hi li iş lem re ji miyle sür -

dü rü len ih ra cat ta bi rin ci sı ra yı

me tal, ikin ci ve üçün cü sı ra yı

ise oto mo tiv ve kon fek si yon

sa na yi ci le ri al mak ta dır.

Dı şa ba ğım lı lık ar tı yor

Bu kal kın ma sız bü yü me, Tür -

ki ye’nin gir di ler de dış ba ğım lı -

lı ğı nı, kre di ge rek si ni mi ola rak

da ar tı ra rak kü re sel fi nans ka -

pi ta lin ola nak la rı na mah kûm

et mek te dir.

En düst ri yel sü re cin it hal gir di

ve kre di ola nak la rı na da ya lı

ola rak bü yü me gös ter me si

kar şı sın da ban ka cı lık glo bal

pa ra ha re ke ti ni ya kın dan iz ler

ol mak ta ve dış ev li lik ler ya da

kre di yo luy la ken di si ni ge niş -

let me yi ter cih et mek te dir.

Ka mu tas fi ye si sü rü yor

Eko no mi de ka mu nun tas fi ye si

her alan da ya şan mak ta dır. Sa -

na yi ve hiz met te ki tas fi ye,

işgü cü ba kı mın dan dı şa ba ğım -

lı lı ğı ar tı rıp, is tih da mı da ral ta -

rak, re el üc ret le rin ge ri le me si -

ni ge ti rir ken ban ka cı lık ta ki tas -

fi ye, ala na ya ban cı ku ru luş la rın

de ne ti min de ki pa ra nın gir me si -

ni sağ la mak ta dır. Bu di ğer yan -

dan ya tı rım ve pa ra ha re ket le -

rin de ka mu nun de ne ti mi ni

azalt mak ta, gi de rek or ta dan

kal dır mak ta dır. Du rum mer kez

ban ka la rı nın iş lev le ri ve ça lış -

ma tarz la rı açı sın dan önem li

sa yı la cak de ği şik lik ler ya rat -

mak ta dır. Mer kez ban ka la rı nın

ya pı sı na göz ata cak olur sak,

yüz de 50’den azı na ha zi ne nin

or tak ol du ğu ban ka la rın or tak -

lı ğıy la ger çek le şen bir ano nim

şir ket ol du ğu nu ha tır la rız. Böy -

le si bir mer kez ban ka sı geç -

miş te kin den fark lı ola rak ser -

best pi ya sa eko no mi si nin ku -

ral la rı na, ya ni fi yat is tik ra rı na

odak lan mak du ru mun da dır.

Do ğal ola rak hü kü me tin fi yat

is tik rarı, is tih dam, öde me ya

da borç lan ma prog ra mı mer -

kez ban ka sı nın dı şın da ki bir

prog ram dır. Ma li ke si min güç -

lü lü ğü nü ko ru ma sı için, mer kez

ban ka sının  pi ya sa eko no mi si ni

sar sa cak hü kü met uy gu la ma la -

rı na kar şı yap tı rım cı ola bil me si

gerekmektedir.

Tür ki ye Mer kez Ban ka sı da

IMF prog ram la rı doğ rul tu sun da

ya pı sın da ger çek leş tir di ği de ği -

şik lik ler den son ra, ar tık baş ka -

nı hü kü met ata ya mı yor. Ku rul -

la rın da ken di si se çi yor. Mer kez

Ban ka sı baş ka nı pa ra po li ti ka sı

ve hü kü me tin bu nu et ki le ye cek

uy gu la ma la rı konusunda açık la -

ma ya pa bi li yor. Bu da pa ra sal

oli gar şi nin si ya si alan da ki sı nır -

la rı nın na sıl ge niş le di ği ni gös -

ter mek te dir.

MB enf las yon he de fi ne iliş kin

açık la ma sın da ka mu ke si mi nin

fi yat lan dır ma, üc ret ar tış la rı ve

di ğer har ca ma lar ko nu sun da

di sip lin li dav ran ma sı nın öne -

mi ni vur gu la ya rak, enf las yon

he def le me si nin ol maz sa ol maz

ko şu lu nun ma li di sip lin ol du ğu -

nun “muh tı ra”sı nı ve ri yor. 

Bu şu de mek tir: Ar tık enf las -

yon he def le me sin de si ya se tin

ka rar lar alma sı dö ne mi bit miş -

tir. Eko no mi yi pa ra nın pat ron -

la rı (pat ro nu) kont ro le al mak la

kal ma yıp, si ya si ik ti da rın da

eko no mi po li ti ka sı nı be lir le ye -

bil mek te dir.  

Ban ka lar ya ban cı lar la
bir le şi yor

Ka mu, üre tim ve pa ra alan la -

rın da tas fi ye edil dik çe as lın da

de ne ti mi ni de kay bet mek te dir.

He le ça lı şan la rı nın yüz de

80’inin sen di ka sız, yüz de 60’a

ya kı nının si gor ta sız ol du ğu Tür -

ki ye’de, de mok ra tik top lum ör -

güt len me le ri nin si ya se ti yön len -

dir me de bi le güç süz kal dık la rı

dü şü nü le cek olur sa. Ar tık gö rü -

lü yor ki Tür ki ye’de eko no miyi

ve si ya se ti da ha çok be lir le ye -

cek bir ma li oli gar şi güç le ni yor.

Pa ra nın kur du ğu bu ye ni sis -

tem de ar tık hü kü met ler eko no -

mi po li ti ka sı nı be lir le ye me ye -

cek, MB’nin pa ra po li ti ka sıy la

uyum lu ol mak ko şu luy la, yal -

nız ca ma li ye po li ti ka sıy la sı nır lı

kla cak lar dır.

Pi ya sa la rın ye ni den ya pı lan -

ma sın da MB’yi de içi ne çe ke rek

ya rat tı ğı ye ni du rum da sa na yi

it ha la ta da ya lı ima la tın ih ra ca -

tı na dö nü şür ken, ban ka lar da

du rum dan va zi fe çı karm ıştır.

Ban ka lar da ki ge liş me ler or ta -

la ma kâr lı lı ğın yük sel di ği ni,

ama bü yük öl çü de ev li lik ler ve

dış kre di alım la rı nın ger çek leş -

ti ği ni gös ter mek te dir.

Ör ne ğin 2005’in ilk 9 ay lık

dö ne min de Ak bank 1 mil yar

624 mil yon YTL kâr et miş tir.

Bu ge çen yı lın ay nı dö ne mi ne

gö re yüz de 28 oranında bir ar -

tış la ger çek leş miş tir. Ak tif le ri

ise ge çen yı lın ay nı dö ne mi ne

gö re yüz de 39 bü yü ye rek 48,6

mil ya ra ulaş mış tır. Ge ne kre di -

le ri ge çen yıl so nu göz önü ne

alın dı ğın da yüz de 50 gibi

büyük bir oranda artmıştır. 

Bu kre di ler de KO Bİ’le rin yüz -

de 65’lik pa yı dik kat çe ki ci dir.

Ay nı dö nem de ge çen yıl so nu -

na gö re yüz de 90 ar tış la 6,7

mil yar ola rak ger çek leş miş tir.

Ga ran ti Ban ka sı da önem li

kârlar açık la mış, Ya pı Kre di ise

za rar gös ter miş tir.

Bu ara da Ga ran ti Ban ka sı’nın

yüz de 25,5 his se sinin ve 182

adet ku ru cu nun pa yı Ge ne ral

Elect ric Ca pi tal Cor pa ra ti on’a

de vredil di ği ni ha tır la ta lım. Bu

sa tış, 1 mil yar 555 mil yon 500

bin do lar kar şı lı ğın da ger çek -

leş miştir.

İş te söz ko nu su ya pı lan ma ve

ih ra cat mo de li ni ta mam la yan

tab lo nun bir ör neği: İş Ban kası

29 ulus lararası ban kanın katıl -

dığı kon sor siyum dan 1 yıl

vadeli 400 mil yon tutarın da

kay nak temin ediyor. İş Ban -

kası’n dan yapılan açık lamaya

göre bu kay nak ih racatı finans -

manın da kul lanılacak.

MALİ OLİGARŞİ GÜÇLENİYOR

METE GÖNÜLTAŞ

Ekonomide kamunun tasfiyesi, her alanda devam ediyor.

Türkiye’de finans kapital küresel sermayenin de bir parçası olarak, özellikle son altı yılda kamu sermayesini de kendine 
katarak güçlenme eğilimini sürdürüyor.

T

Bu kalkınmasız büyüme Türkiye’nin girdilerde dış bağımlılığını, kredi gereksinimi olarak da artırarak
küresel finans kapitalin olanaklarına mahkûm etmektedir.En düst ri yel sü re cin it hal gir di ve kre di ola -
nak la rı na da ya lı ola rak bü yü me gös ter me si kar şı sın da ban ka cı lık glo bal pa ra ha re ke ti ni ya kın dan iz -
ler ol mak ta ve dış ev li lik ler ya da kre di yo luy la ken di si ni ge niş let me yi ter cih et mek te dir.
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üzen le yi ci ku rul lar, özerk ku rul -

lar, ba ğım sız dü zen le yi ci ku rul -

lar, ba ğım sız ida ri ku rul lar, üst

ku rul lar…Han gi isim le ifa de eder sek

ede lim dü zen le yi ci ku rul lar birço ğu mu -

zun gün lük ha ya tın da ke li me ola rak-

pek bir an lam ifa de et me se de Tür ki -

ye’de 2000’ler de ya şa nan de ği şimi ve

dö nü şü mü an la mada önem li bir nokta-

da bulunuyor.

Öte yan dan dü zen le yi ci ku rul lar, IMF

ile ya pı lan anlaş ma lar da ve AB ile

uyum sü re cinde te mel kri ter ler den bi ri

ola rak alı nı yor. 

Ne ye da ya nı yor?

1980’ler le uy gu la ma ya ko nu lan neoli -

be ral po li ti ka la rın baş lı ca sı ser best leş -

me ve ku ral sız laş maydı. Esa sın da ser -

ma ye nin ha re ke ti nin önün de ki en gel le -

rin kal dı rıl ma sı ve ka mu sal bi ri kim le rin

öze le ya ni ser ma ye ye dev ri olan bu po -

li ti ka lar 2000’le re ge lin di ğin de bu de fa

et kin leş meyle bir lik te anıl ma ya baş lan -

dı. Et kin leş me, eko no mi den el çek ti ri -

len dev le tin, dü zen le me ler de et kin ha le

ge ti ril me si çağ rı sıy dı. Bu çağ rı ka ba ca

şun la ra da yan dı rı lı yor du: Dev le tin et kin

ola bil me si, ör ne ğin özel leş tir me ler den

bek le nen ge ti ri le rin sağ la na bil me si için

hü kü met le rin ge le nek sel ya pı sı içindeki

gü ve ni lir lik prob le mi nin çö zül me si ge -

re ki yor du. Ya tı rım cı lar, özel lik le de ya -

ban cı ya tı rım cı lar özel leş tir me ler son -

ra sın da elekt rik, te le ko mü ni kas yon ve

do ğal gaz gi bi sek tör ler de yük sek ma li -

yet ge rek ti ren ya tı rım la rı üst len mek

için sek tör le il gi li dü zen le me le rin ön gö -

rü le bi lir ol ma sı nı is ti yor lar dı.

Dev le tin et kin leş ti ril me si ne çö züm

ko lay bu lun du. Ma dem me se le si ya se -

tin eko no mi üze rin de ki et ki siy di, o hal -

de bu iki alan bir bi rin den özerk leş ti ri -

lir se et kin lik sağ lan mış ola cak tı.

Özerk leş me nin ara cı, dü zen le yi ci ku -

rul lar ol du. Ka mu hu ku ku na da ya nan

so rum lu luk la ra ve yet ki le re sa hip ol -

mak la bir lik te doğ ru dan he sap ver me

yü küm lü lük le ri bu lun ma yan dü zen le yi ci

ku rul lar oluş tu rul du. 

Ne den ku rul du lar?

Pe ki bu ku rul lar ne den oluş tu rul du,

ka mu da bir re form ih ti ya cı ne den zo -

run lu luk ha li ne gel di? Bu so ru la rın ce -

vap la rı na çö züm le me ler ya pa rak ula şa -

lım. Yu ka rı da be lirt ti ği miz gi bi, en faz la

vur gu “ön gö rü le bi lir lik ve say dam lı ğa”

ya pıl dı. Bu vur gu esa sın da pi ya sa nın

iş le yi şi ne ulus la ra ra sı bir stan dar di -

zas yon ge tir me ça ba sı nın bir so nu cuy -

du. Bu nun ya nı sı ra, ye rel mev zu at ve

uy gu la ma la r konusunda ulu sal ve ulus -

la ra ra sı pi ya sa ak tör le ri nin de

bilgilendirilmesini sağ la ya cak şe kil de

an la şı la bi lir ol ma sı amaç la nı yor du. İlk

ba kış ta tek nik bir dü zen le me gi bi gö -

rül se de bu, ser ma ye nin ulus la ra ra sı -

laş ma dü ze yi nin geldiği aşa mayla il gi -

liy di. Böy le ce ser ma ye nin ulus la ra ra sı

ha re ke ti önün de en gel oluş tu ra bi le cek

bü rok ra tik ya pı or ta dan kal dı rıl mış olu -

yor, sa de ce ulu sal ser ma ye nin ta lep le -

ri ne de ğil, kü re sel ser ma ye nin man tı ğı

ve ih ti yaç la rı na da ce vap ve re bi le cek

kü re sel dü ze nek ler oluş tu ru lu yor du. 

1980’le re ka dar gi di yor

Dü zen le yi ci ku rul la rın adı nı 1990’la rın

so nun da sık sık duy ma ya baş la sak da

ku ru luş ta ri hi 1980’le re da ya nı yor. Bu -

nun la bir lik te, bü yük ço ğun lu ğu 1999-

2002 yıl la rı ara sın da ku rul du. İlk kez

Ser ma ye Pi ya sa sı ha ya ta ge çi ri lir ken

(1981), 1994’te de RTÜK ve Re ka bet

Ku ru lu’ nun ku ru lu şu ka bul edil di. Ba -

ğım sız Dü zen le yi ci Ku rul lar 24 Ara lık

2003’te yü rür lü ğe gi ren Ka mu Ma li Yö -

ne ti mi ve Kont rol Ya sa sı’n da ki “dü zen -

le yi ci ve de net le yi ci ku ru luş lar” baş lı ğı

al tın da dü zen len mek te. BDK’lar ço ğun -

luk la ge nel re ka bet, te le ko mü ni kas yon,

ener ji, su, pos ta hiz met le ri, ser ma ye

pi ya sa sı sağ lık gi bi alan lar da yet ki li

ola rak kuruluyor. Tür ki ye’de BDK’la rın

dü zen le di ği alan eko no mi nin yak la şık

yüz de 60’ını oluş tu ran sek tör le ri kap sı -

yor. Ma li pi ya sa la rın dü zen len me si Ser -

ma ye Pi ya sa sı Ku ru lu (SPK) ve Ban ka -

cı lık Dü zen le me ve De net le me Ku ru lu ’

na (BDDK); altya pı hiz met le ri nin dü -

zen len me si Te le ko mü ni kas yon Ku ru mu

(TK) ve Ener ji Pi ya sa sı Dü zen le me Ku -

ru mu’ na (EPDK); ta rım sek tö rü nün dü -

zen len me si Şe ker Ku ru mu (ŞK) ile Tü -

tün, Tü tün Ma mul le ri ve Al kol lü İçe cek -

ler Pi ya sa sı Dü zen le me Ku ru mu’ na

(TTMAPDK); re ka bet hu ku ku na iliş kin

dü zen le me le ri ger çek leş tir me si Re ka -

bet Ku ru mu’ na (RK); rad yo ve te le viz -

yon la rın ya yın la rı nın dü zen len me si ise

Rad yo ve Te le viz yon Üst Ku ru lu ’na

(RTÜK); ka mu alım la rı nın dü zen len me -

si ise Ka mu İha le Ku ru mu’ na (KİK)

dev re dil miş bu lu nu yor.

BDK’lar sermayenin
merkezileşmesini de sağlıyor

Eko no mi nin yüz de alt mı şı nı kap sa yan

bu sek tör le rin yö ne tim ve de ne tim le ri -

nin ye ni den dü zen le ne rek ku rul la ra

dev ri, ser ma ye nin be lir li el ler de top -

laş ma sı sü re ci ne de hiz met edi yor. Ör -

ne ğin ban ka cı lık sek tö rü nün BDDK’ya

dev rin den son ra ge ti ri len ban ka la rın

ser ma ye ar tı rı mı ka ra rı, eko no mik ya -

pı la rı güç süz bankaların pi ya sa dan si -

lin me siyle so nuç lan dı. Bu tas fi ye ise

ban ka cı lık sek tö rü nün be lir li el ler de

yo ğun la şa rak top lan ma sı an la mı na ge -

li yor. Ser ma ye nin mer ke zi leş me si sa -

de ce ser ma ye grup la rı nın de ğil, kü çük

üre ti ci le rin tas fi ye si de de mek. Ör ne ğin

ban ka cı lık tan şe ker, tü tün gi bi ta rım sal

üre ti min ya pıl dı ğı alan la ra kay dı rır sak

or ta ya çı kan/çı ka cak olan tab lo da ha

da be lir gin le şe cek…

Ça tış ma lı bir sü reç

Dü zen le yi ci ku rul la rı sa de ce kü re sel

ser ma ye nin bir uzan tı sı ola rak dü şün -

me mek ge re ki yor. Ulu sal ve ulus larara -

sı ak tör le rin güç le ri ora nın da be lir le ne -

cek bir sü reç bu. Ni te kim ge çen yıl ya -

şa nan Ül ker-Car gill or tak lı ğı ile Co ca-

Co la ve Pep si Co la gi bi ulus larara sı ko -

la şir ket le ri ara sın da ki “mı sır dan üre ti -

len ni şas ta baz lı şe ker üre ti mi” sa va şı

önem li bir ör nek ola rak kar şı mız da du -

ru yor. Şe kerpan ca rı üre ti ci le ri ni ko ru -

mak için söz de uy gu la nan ni şas ta baz lı

şe ker üre ti mi ne yö ne lik ko ta lar, biz zat

hü kü met ta ra fın dan de ğiş ti ri le rek, Ül -

ker-Car gill or tak lı ğı na rant ola na ğı ya -

ra tı lı yor. Bir yan da ulus larara sı te kel

ile iş bir li ğin de bir yer li ser ma ye, di ğer

yan da iki ulus larara sı te kel…Yüz bin -

ler ce şe kerpan ca rı üre ti ci sin ha ya tı ise

ko ta la ra bağ lan mış du rum da. 

Kaynak:
Bayramoğlu,Sonay(2004)YönetişimveDemokrasi
İlişkisindeSiyasalİktidarSorunu:Türkiye’deBağım-
sızDüzenleyiciKurumlar,İletişimYay.
İslamoğlu,Huricihan“IMFKaynaklıKurumsal
ReformlarveTütünYasası

DÜZENLEYİCİ DEVLET DÜZENLENİYOR

NURAY ERGÜNEŞ

Ülker ve Cargill:
Ül ker: 70 bin ton ile Tür kiye’nin en büyük şeker pan carı kul lanıcısı
Car gill: 57 ül ke ve 90 bin çalışanı ile tat lan dırıcı, genetik tohum da ve şeker

piyasasın da dün ya tekeli durumun da. Car gill’in şeker piyasasın daki gücü yapay
yol lar dan yani mısır dan şeker üretimin den geliyor. 

Tükiye şekerpan carı üretimin de dün ya dör dün cüsü, mısır üretimin de de an cak
ken dine yeter düzey de ol masına rağ men tat lan dırıcı üretim kotası yüz de 10’dan
15’e daha son ra ise 50’ye çıkarıl dı.

Şeker kurulunun şeker üreticilerini korumak için kotaları azalt ması gerekiyor,
an cak Car gill Or tadoğu piyasasın da da tat lan dırıcı şeker yoluy la hâkim ol mak is -
tiyor. Car gill Tür kiye’de üst kurul üyesi…

Devletin etkinleştirilmesine çözüm kolay bulundu. Madem mesele siyasetin ekonomi üzerindeki etkisiydi, o halde bu iki alan
birbirinden özerkleştirilirse etkinlik sağlanmış olacaktı. Özerkleşmenin aracı, düzenleyici kurullar oldu. Kamu hukukuna
dayanan sorumluluklara ve yetkilere sahip olmakla birlikte doğrudan hesap verme yükümlülükleri bulunmayan düzenleyici
kurullar oluşturuldu.

D
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api ta lizm in san ya şa -

mı nın her ya nı na bu -

laş mış ve onu et ki si al -

tı na al mış du rum da. İn sa nın

en öze li olan duy gu yu da hi be -

lir le me ye ça lı şa rak ti ca ri leş ti -

ri yor. Me se la çek ti ği miz kısa

mesajlar (SMS) ha zır hal de

su nu lup, sa tı lır du ru ma gel -

miş tir.

Ka dın ha re ke tin de çok  tar tı -

şı lan ko nu lar dan bi ri , ya şa mı -

mı zı bu ka dar ta hak küm al tı na

alan ka pi ta lizmle iliş ki mi zin ne

ola ca ğı dır. Ka dın ya şa mı nı et -

ki le yen önemli nok ta lara vur gu

ya pa rak bu iliş ki ye da ir bir kaç

söz söy le ye bi li riz. Ka dın so ru -

nu nun en çok gün yü zü ne çık -

tı ğı ve ay nı oran da da gö rün -

meyen ol gu ev içi emek tir. Ka -

dın sa bah kal kar. An ne-ba ba-

kar deş ler ve ya eş ile ço cuk la -

rın ih ti yaç la rı nı kar şı la ma

prog ra mı nı uy gu la ma ya baş lar.

Ka dın ev dı şın da ça lı şı yor ol sa

da ay nı ba kım prog ra mı nın

üre ti ci si, uy gu la yı cı sı ve ya de -

ne tim ci si dir. 

Kadınlar evde ne yapar?

Uyan mayla baş la yan bu tem -

po uyu ya na dek de vam eder.

Kar şı lı ğın da al dı ğı şey, eğer ai -

le si kıs men de ol sa eme ğe de -

ğer ve ri yor sa bir “eli ne sağ lık”

söz cü ğü; de ğer ver me yen bir

ai le ise mem nu ni yet siz lik na -

ra la rı dır. Kı sa ca sı ka dın lar bü -

tün bu eme ği “sev gi” kar şı lı -

ğın da har car lar. Ka dı nın ev içi

eme ği nin res mi li te ra tür de de -

ğe ri ol ma dı ğı gi bi top lum da da

yok tur. Ge nel ka nı, er kek dı şa -

rı da ça lı şıp pa ra ka za nır, ka dın

da ev işi ya pa rak ken di ba kım

mas raf la rı nı kar şı lar yönünde-

dir. Bu gün ev eme ği nin ma li yet

ana li zi ya pı la cak olur sa, yal -

nız ca ço cuk ba kı mın dan el de

edi le cek ge lirin bir ka dı nın

stan dart la rın çok al tın da da

ol sa ya şa mı nı ida me et tir me si

için ye ter li olduğu görülür.

Oysa bir ev emek çi si ka dın da -

ha on lar ca iş yap mak ta dır.

Eşi ni, er te si gün işe ha zır la -

mak için emek har ca yan ka -

dın, ka pi ta list sis te me önem li

oran da kat kı  sağ la mak ta dır. 

Bir iş çi nin gün de üç öğün ye -

me ği, yat ma sı, ça ma şı rı vs’nin

be de li ni bir iş ve re nin sağ la ma -

sı de mek; ye mek ha ne, ya tak -

ha ne, ça ma şır ha ne vs gi der le -

ri nin oluş ma sı de mek tir. Bu

ise iş ve re nin kat lan mak is te -

me ye ce ği bir ma li yet tir. Do la -

yı sıy la da bun la rı ai le ku ru mu

için de ka dı nın be del siz eme -

ğiy le kar şı la mak iş ve re nin

çıkarına daha çok denk dü şer.

Ay rı ca ai le yu va sı iş çi nin ken -

di ni mo ral ola rak da ye ni den

üret me si ni sağ lar. Sis tem, iş -

çi nin ev de ai le siy le pay laş tı ğı

sev gi ve ya uy gu la dı ğı şid detle

ken din ce psi ko lo jik den ge

oluş tu rur. Bu da ma li de ğe ri

ol ma yan ve ka pi ta lis tin sağ la -

ya ma ya ca ğı bir şey dir. 

Evdeki boş zamanlar

Bun la rın ya nı sı ra, ka pi ta liz -

min var dı ğı ye ni bo yut iti ba riy -

le ar tan par ça ba şı iş ve ev de

üre tim de ka dı nın ev eme ği ne

ek le nen artı emek ol mak ta. Bu

iş ler den sağ la nan üc ret ise

çok dü şük ve ka yıtdı şı ol du -

ğun dan iş ten bi le sa yıl ma mak -

ta “ev de boş za ma nı de ğer len -

dir me” ola rak gö rül mek te dir.

Sis te me önem li kâr lar sağ la -

yan (dü şük üc ret, si gor ta sız,

iş ye ri mas ra fı ol ma dı ğı için)

bu üre tim bi çi mi nin iş çi le ri ge -

nel lik le ka dın lar ve ço cuk lar -

dır. Bu nu be lir le yen ka pi ta list

sis te mdir. Bu ne den le ka dın

ha re ke ti an tika pi ta list tir. “Ka -

dın ev eme ği ku rum sal laş ma lı -

dır” ta le bi nin pra tik kar şı lı ğı,

ço cuk lar için ka li te li ba kım

mer kez le ri, işyer le rin de ço cuk

oda la rı, te miz lik iş let me le ri

vb. Devletin ucuza yapması

gereken bu işleri, her şe yin ti -

ca ri leş ti ği sis tem de özel sek -

tör pahalıya yapar. Top lu mun

ge lir da ğı lı mı na ba ka cak olur -

sak, dar ge lir li in san lar bü yük

ço ğun lu ğu oluş tur mak ta dır.

Do la yı sıy la bu ola nak lar dan

var lık lı azın lık fay da la na bi le -

cek tir. 

Bun la rın ol ma sı el bet te ka -

dın lar açı sın dan mo del oluş -

tur mak ba kı mın dan önem li dir.

An cak top lu mun ge ne lin de ha -

yat bul ma dı ğı için so run la rı

da ha da kat mer leş ti rir. Ay rı ca

ka dın lar ara sın da “hiz met

eden ve edi len” şek lin de çe li -

şen ay rı lık lar oluş tu rur. Ka mu -

sal alan da cin si ye te da ya lı ayı -

rım lar ol sa da üc ret ko nu sun -

da or ta la ma bir eşit lik var. Ör -

ne ğin sı nıf öğ ret me ni bir er -

kek  ile ka dın ara sın da cin si -

yet le rin den do la yı fark lı üc ret

ve ril mez. 

Özel sek tör de du rum ta ma -

men de ği şir. Bu ra da emek çok

ba riz bir şe kil de cin si yet leş ti -

ri lir. Ge nel lik le kad ro lu iş le re

er kek alı nır. Çün kü iş dı şı so -

rum lu luk la rı yok tur. (Er kek do -

ğum iz ni ala maz, ev de has ta

var ise ka dın ba ka ca ğın dan

do la yı ken di si nin izin al ma sı na

ge rek yok tur vs.) Ka dın, er kek -

le ay nı iş sa ati ne kar şı lık da ha

dü şük üc ret alır. 

Savaş ve kadınlar

Özel leş tir me ka dın la rı mağ -

dur eden önem li bir ol gu dur

ve ka dın lar ara sın da da uz laş -

ma sı zor fark lı lık lar ya ra tır.

Ka pi ta liz min aşı rı kâr hır sı ne -

de niy le Or ta do ğu ül ke le ri

bom ba lar al tın da ya şa ma ya

ça lış mak ta dır. Sis tem krizleri-

ni sa vaşlarla yaşamaktadır. 

Sa vaş ta en çok er kek ler sa -

vaş tı ğı ve öl dü ğü hal de yi ne

de ka dın lar da ha çok et ki len -

mek te dir. Çün kü sa vaş ta ka -

dın la ra uy gu la nan sis te ma tik

te ca vüz, düş man ül ke si nin as -

ke ri ta ra fın dan ha mi le bı ra kıl -

ma ve on la rın ço cu ğu nu do -

ğur ma mec bu ri ye ti son de re ce

acı dır. 

Bir top lu mu yıl dır mak için, o

top lu mun “onu ru nu kır ma”

an la mı na ge len ka dın te ca vüz -

le ri, önem li bir iş ken ce ara cı

ola rak kul la nıl mak ta dır. Ka dın

ha re ke ti  sa va şa ve onu üre -

ten sis te me kar şı da sesini

yükseltmelidir.

KADIN HAREKETİ VE KAPİTALİZM
Ka dın ha re ke tin de çok  tar tı şı lan ko nu lar dan bi ri , ya şa mı mı zı bu ka dar ta hak küm al tı na alan ka pi ta lizmle iliş ki mi zin ne 
ola ca ğı dır. Ka dın ya şa mı nı et ki le yen önemli nok talara vur gu ya pa rak bu iliş ki ye da ir bir kaç söz söy le ye bi li riz. 
Ka dın so ru nu nun en çok gün yü zü ne çık tı ğı ve ay nı oran da da gö rün meyen ol gu ev içi emek tir.

TÜLAY HATİMOĞULLARI

K

Ka pi ta liz min var dı ğı ye ni bo yut iti ba riy le ar tan par ça ba şı iş ve ev de üre tim de ka dı nın ev eme ği ne
ek le nen artı emek ol mak ta. Bu iş ler den sağ la nan üc ret ise çok dü şük ve ka yıt dı şı ol du ğun dan iş ten
bi le sa yıl ma mak ta “ev de boş za ma nı de ğer len dir me” ola rak gö rül mek te dir.
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Top lum sal bas kı ve 
ik ti dar iliş ki le ri ka dın
kur tu luş ha re ke ti ni 
na sıl et ki li yor?

Fark lı ka dın kim lik le ri ye ni

ye ni de ne yim ler or ta ya ko yar.

Mev cut bas kı me ka niz ma la rı

ve bun la rın ya rat tı ğı ege men -

lik iliş ki le ri bu fark lı kim lik le ri

ve de ne yim le ri na sıl be lir ler?

Da ha da önem li si bu du ru -

mun ka dın kur tu luş ha re ke ti -

ne kat kı sı var mı dır?

Biz ya şa dı ğı mız böl ge nin ko -

şul la rın dan ha re ket ede rek bu

so ru la rın ce vap la rı nı üret me -

ye ça lış tık. Al tın da ezil di ği -

miz, içi ne hap se dil di ği miz sı -

nıf sal, kül tü rel, çev re sel, yö -

re sel, et nik ve ben ze ri kim lik -

le ri mi zi ve bu kim lik ler den

do ğan ege men sis temle çe liş -

ki le ri mi zi bir bi ri nin kar şı sı na

koy mak, bi ri ni di ğe ri nin önü -

ne al mak, fark lı kim lik le ri ik ti -

dar iliş ki le ri için de hi ye rar şi ye

kur ban et mek olur.

Üze ri miz de his set ti ği miz

bas kı, kim li ği miz de ki/kim lik -

le ri miz de ki fark lı lık la rın do -

ğur du ğu ezil miş lik ler den bü -

yük oran da et ki le nir. Bu tes pi -

ti yap mak bu du ru mun açı ğa

çı kar dı ğı so nuç la rı or ta ya

koy mak, fark lı lık la rı mız la po -

li ti ka yap mak açı sın dan

önem li dir. Bir ara dı lık la rı mız,

mev cut fark lı lık la rı gö ren bir

yer den, ka dın po li ti ka sı üret -

me yi, ka dın lar ara sı it ti fak lar

kur ma yı da ko lay laş tı rır.

Sor gu la ma baş lı yor

2002’de KA TA Gİ’nin dü zen -

le di ği “Ka dın lar Bir bi ri ne Doğ -

ru Yü rü yor” ad lı kam pan ya da

çe şit li nok ta lar dan yo la çı kıp

fark lı böl ge ler de ki ka dın lar la

bu luş ma lar dü zen le yip, Kon -

ya’da bir ka dın bu luş ma sı ya -

pıl mış tır. Bu yü rü yüş sı ra sın -

da Kürt ka dın lar dil le ri ni kul -

la na ma dık la rı nı, gözal tın da

cin sel ta ci ze uğ ra dık la rı nı,

ber del-ku ma olay la rıyla kar şı

kar şı ya bı ra kıl dık la rı nı… ra -

hat ça ifa de et ti ler. Bu luş tu ğu -

muz Türk ka dın la rı da top -

lum sal bas kı dan ai le içi şid -

det ten bah set ti. 

An cak Arap-Ale vi ka dın lar la

yap tı ğı mız gö rüş me ler de ka -

dın lar, hiç bir so run la rı nın ol -

ma dı ğı nı, çok mut lu ol duk la rı -

nı, ha yat la rın da şid de te ma -

ruz kal ma dık la rı nı ifa de et ti -

ler. Kar şı laş tı ğı mız bu du rum

bi zi Arap-Ale vi ka dı nı nın ne ler

ya şa dı ğı nı da ha de rin sor gu la -

ma ya yö nelt ti. Ge rek böl ge de

(Ha tay-Ada na-Mer sin) ge rek -

se de ke di ku ru mu muz dan

do la yı iliş ki kurduğumuz

Arap-Ale vi ka dı nı nın ya şa -

mını, ya şa dık la rını ve so run -

la rı nın ger çek bo yut la rı nı göz -

ler önü ne ser di. 

Ney di bu so run lar?

1980 son ra sı açı lan yurt dı şı

ka pı sı, üst dü zey de olan iş siz -

lik so ru nu na ge çi ci bir çö züm

üret miş tir. Böl ge de ya şa yan lar

Or ta do ğu ül ke le ri baş ta ol mak

üze re (Su udi Ara bis tan, Ku -

veyt…) ek me ği baş ka yer de

ara ma ya yö nel miş tir. Bu gün

böl ge de ki Arap-Ale vi nü fu sun

çok bü yük bir kıs mı, Ha tay’da

ne re dey se yüz de 80’i yurt dı -

şın da iş çi çalıştırmaktadır.

Arap-Ale vi top lu mu ge le nek -

le rin den, inanç la rın dan kay -

nak la nan kül tü rü nü ken di için -

de çok ka pa lı bir şe kil de ya şa -

mak ta dır. Su ri ye ve ya Ha -

tay’dan yak la şık üç yüz yıl ön -

ce göç edip Ada na-Mer sin

çev re si ne yer le şen Arap-Ale vi -

le ri dev let ten ve oto ri te den

da ima kork muş, on a ters düş -

mek ten, onunla ça tış mak tan

özel lik le uzak dur muş tur. Böy -

le si ka pa lı bir ya şam bi çi mi

Arap-Ale vi kim li ği ni de şe kil -

len dir miş tir: sus kun, uz laş ma -

cı, du yar sız.

Arap-Ale vi ka dın la rı çok

yön lü so run ya şa sa da bun la -

rın üs tü nü ört me kte, ken di

so run la rı nı gö rüp ta nım la ma -

dan fe ra gat et mek te dir. Pe ki

ne den? Çün kü yurtdı şı iş çi li ği

kıs men de ol sa ai le ler de eko -

no mik bir re fah dü ze yi oluş -

tur muş tur. Bu du rum da ka dı -

nın ne gi bi so ru nu ola bi lir ki?

“Ko ca ça lı şıp pa ra gön de ri yor,

ka dın har cı yor” top lum ezi le -

ni, sü rü ne nin er kek ol du ğu nu,

ka dı nın ise so run suz, so rum -

suz bir ha yat sür dü ğü nü, bu

yüz den er ke ğe da ima iti at et -

mek zo run da ol du ğu nu em po -

ze et miş tir. 

Ger çek tab lo na sıl dır?

1980- Ge nel ola rak er kek

35-40’lı yaş la ra ka dar yurtdı -

şın da eko no mik bi ri kim ya par,

dö ner 15-20’li yaş lar da “ken -

di eli ne gö re ye tiş ti re ce ği bir

ka dın ile ev le nir, kı sa bir sü re

son ra ka dı nı ken di ai le si nin

ya nı na bı ra ka rak yurtdı şı na

dö ner.” 

1982- Ka dın eşi yurtdı şın da

ol du ğu sü re ce eşi nin ai le si nin

ya nın da ya şa mak zo run da dır,

ken di ne ait bir ha ya tı yok tur.

1981- Ka dın eşi yurtdı şın da

ol du ğu uzun sü re ler bo yun ca

(bir iki yıl) ai le nin ve gi de rek

tüm top lu mun “na mu su” ola -

rak ka bul edi lip ko ru ma al tı na

alı nır, yirmi dört sa at giz li giz li

evi göz le nir. Ev den çık tı mı,

kaç de fa çık tı, ne re ye git ti, eve

kim gi rip çı kı yor, dı şa rı çı kın ca

geç ge li yor mu?.. Tüm bun la rı

çev re sin de ki her kes, her an

bi lir. Her an bu sos yal bas kı

ve en gel le rin şid de tiyle ya şar. 

1983- Ka dın ka mu sal ala nın

dı şı na itil mek te, eve hap se dil -

mek te, eko no mik açı dan ken di

ola nak la rı nı ya rat mak tan yok -

sun bırakılmakta ve da ima

baş ka sı na ba ğım lı bir ha le gel -

mek te dir. Bu du rum ne ka dar

so run ya şa sa da kadına baş ka

bir se çe nek bı rak ma mak ta dır.

1984- Ka dın duy gu sal-cin sel

yön den hep bas kı al tın da ya -

şa mak ta, cin sel ha ya tı eşin

gel di ği 2-3 ayla sı nır lan mak ta

ve bu durum ge nel lik le ge be -

lik le so nuç lan mak ta dır. (Ka dın

peş peşe iki üç çocuk do ğu rur

ki hep si bir den bü yü sün, eşi

yurtdı şın dan ke sin dö nüş yap -

tı ğın da ço cuk lar la uğ raş mak

zo run da kal ma sın.)

Bu ko şul lar da Arap-Ale vi ka -

dı nı ko ca sı nı bek le yen, dış

dün yayla ile ti şi mi ol ma yan,

ka mu sal alan da iş yap ma gü -

cü, öz gü ve ni, ira de si kı rı lan,

çe liş ki ler çem be rin de yal nız

ba şı na bo ca la mak ta dır.

1986- Er kek yurtdı şı na gi diş

ge liş ler de kül tü rel bir uyum

so ru nu ya şa mak ta, bu du ru -

mun ya rat tı ğı bo ca la ma yı eşi -

ne, kı zına, ço cu ğu na psi ko lo -

jik ve ya fi zik sel şid det uy gu la -

ya rak açı ğa vur mak ta dır.

Biz ler sa de ce ev içi eme ği

de ğil, ken di si de kim li ği de

gö rün me yen, şid det in her bo -

yu tu nu en yo ğun ha liyle ya şa -

yan Arap-Ale vi ka dın la rı ola -

rak var ol du ğumuzu siz ler le

pay laş mak is tedik.

ARAP ALEVİ KADINLAR
ŞÜKRAN KABLAN

25-27 Kasım tarihlerinde
Diyarbakır'da Kadın 
Sığınakları ve
Danışma/Dayanışma Merkezleri 
8. Kurultayı gerçekleşti. 
Sadece sığınak, danışma 
merkezi, dayanışma merkezi
çalışmaları yapan kadın 
kurumları ve örgütlerinin 
katıldığı kurultayda farklılıklara
vurgu yapmak, farklılıkların
varlığına dikat çekmek amacıyla
Adana Amargi adına sunduğum
tebliğ, bölgesel etnik
farklılığımızın yarattığı öznel
sorunlara kısa bir değinme
niteliğindedir.

Fark lı ezil miş lik ler, fark lı kim lik ler, fark lı de ne yim ler…
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980’ler den iti ba ren,

postmo der nist te ori le -

rin de kat kı sıy la, fe mi -

nist te ori nin ana te ma sı nı

“çok kül tür lü lük”, “fark lı lık”,

“ye rel lik”  gi bi kav ram lar

oluş tur ma ya  baş la dı. Bu dö -

nem ar tık kim lik si ya se ti nin

önem ka zan dı ğı bir dö nem di.

Müs lü man top lum lar da ka dın

hak la rı mü ca de le si nin uzun

sa yı la bi le cek bir ta ri hi ol ma sı -

na rağ men, İs la mi fe mi nizm

kav ra mı nın ilk kul la nı mı da

he men he men ay nı dö ne me,

1990’lı yıl la rın baş la rı na denk

düş mek te dir. Tür ki ye’de ise

1994’ten iti ba ren Re fah yol ik -

ti da rıy la bir lik te, se çim ça lış -

ma la rı na ak tif des tek su na rak

si ya si are na ya ka tı lan, ör tün -

me öz gür lü ğü ta le biy le so kak -

la ra çı kıp kit le sel -mec li se çı -

kıp bi rey sel- gös te ri ler ya pan

ka dın lar ara sın da, İs la mi fe -

mi nist ka dın lar da ses le ri ni

ha fif ha fif yük selt me ye baş la -

dı. Her ne ka dar bun la rın aka -

bin de ev le ri ne ge ri dön mek

zo run da bı ra kı lan, Kon ca Ku -

riş gi bi se si faz la yük sel di ği

için tüm den sus tu ru lan ka dın -

lar ol sa da inanç la rı nın sim ge -

si olan baş ör tü le riy le ka mu -

sal alan da va r ol mak is te yen

ka dın la rın ta lep le ri ve mü ca -

de le si azal ma gös ter me di.

Söz ko nu su dö nem de Ba tı’da

ve Ame ri ka’da ay rı ca lık lı sı nıf

men su bu be yaz ka dın la rın, fe -

mi nist ha re ke tin li der li ği ni ve

sa hip li ği ni yap tı ğı eleş ti ri le riy -

le bir lik te Üçün cü Dün ya lı ka -

dın lar, fark lı renk, ırk, din ve

kül tür le ri ne de niy le Ba tı lı be -

yaz ka dın lar dan fark lı ezil me

bi çim le ri, fark lı ve öz gül so -

run lar ya şa dık la rı nı or ta ya

koy ma ya baş la dı. Do ğu’da,

Müs lü man top lum lar da da Ba -

tı mo der ni te si ne yö ne lik, “öte -

ki leş ti ri le rek” ken di le ri ne da -

ya tı lan öz gür lük an la yı şı na

tep ki ler ge liş ti ri li yor du. 

Kim lik mü ca de le si

Özel lik le eği tim gö rüp mes -

lek edin miş Müs lü man ka dın -

lar, bir yan dan ata er kil din

sis te mi nin di ğer yan dan bas -

kı cı la ik re jim le rin mad di-ma -

ne vi cen de re si ne sı kı şıp eve

ka pan ma ya tep ki du yu yor, ka -

mu sal alan da var lık gös ter -

mek ve bu nu tıp kı er kek din

kar deş le ri gi bi inanç la rı na ha -

lel ge tir mek si zin ger çek leş tir -

mek is ti yor lar dı. İs la mi yet’in

özü iti ba riy le ka dın-er kek cin -

si yet ay rı mı yap ma dı ğı nı, in -

san la rı mü min ola rak eşit le di -

ği ni, cin si yet ay rım cı lı ğı nın

Ku ran’ın ata er kil oku ma sis te -

miy le yo rum lan ma sın dan kay -

nak lan dı ğı nı, er kek ya sa la rı -

nın, ge nel şe ri at ya sa la rıy la

ka rış tı rıl ma ma sı ge rek ti ği ni

id dia edi yor lar dı. 

Ba tı lı mo dern ba kı şın, “bas kı

al tın da ka dın be de ni nin de net -

len me si ne rı za gös ter me” an -

la yı şı na sı kış tır dı ğı baş ör tü -

sü, İs la mi fe mi nist ler açı sın -

dan fark lı lık la rı nın, inanç la rı

doğ rul tu sun da an lam yük le -

dik le ri ye ni ka dın kim li ği nin,

do la yı sıy la mi li tan lık la rı nın bir

sem bo lü. 

İs la mi fe mi nist ler, Ku ran’ın

hem er kek hem de ka dın için

dik kat le ri üze ri ne çek me ye -

cek, gü zel li ği, çe ki ci li ği ve süs

eş ya la rı nı vur gu la ma ya cak

mü te va zı lık ta ve sa de lik te bir

gi yim tar zı nı sa lık ver di ği ni

söy le mek te ler. Böy le ce yi ne

Ku ran’a gö re, ka dın la rın baş,

bo yun ve omuz la rı nı gö ğüs le -

ri nin üze ri ne ka dar ört me le ri,

gü zel lik le ri ni ko ca la rı nın, ba -

ba la rı nın önü ha riç ser gi le me -

me le ri ge rek mek te dir. Ku -

ran’ın fark lı yo rum lan ma sı,

ka dın la rın be den le ri nin bü tü -

nü nü ört me si, hat ta ka dın gü -

zel li ği nin bir par ça sı ola rak

yü zün mut la ka ör tül me si ge -

rek ti ğin den, ör tün me nin do ğal

ola rak açık ta kal ma sı ge re ken

el, ayak ve yüz ha riç, sı nır lan -

dı rıl dı ğı na ka dar uza nan bir

çe şit li lik gös ter mek te dir. An -

cak İs la mi fe mi nist le re gö re

bu ko nu da esas vur gu, ör tün -

me nin Müs lü man lı ğın ya nı sı -

ra, edep li, if fet li ka dın lar ola -

rak al gı lan ma yı, iş te, okul da

vs say gı lı iliş ki ler kur ma yı,

do la yı sıy la her han gi bir ta ci ze

uğ ra ma ma yı sağ la ya cak şe kil -

de ol ma sı dır.*1

Pe çe li di re niş

Do ğu lu ka dın lar za man za -

man bir di re niş ara cı ola rak

pe çe yi, çar şa fı kul lan dı. Ce za -

yir Ba ğım sız lık Sa va şı’n da,

ka dın lar çı kar mış ol duk la rı

pe çe le ri ne tek rar bü rü ne rek

Fran sız iş ga li nin ken di le ri ni

öz gür leş tir me ni ye ti ta şı ma dı -

ğı me sa jı nı net bir şe kil de ver -

di. “Ce za yir top lu mu nun ya pı -

sı nı, di ren me ka pa si te si ni yık -

mak is ti yor sak, ön ce lik le ka -

dın la rı ele ge çir me li yiz, on la rı

ken di le ri ni sak la dık la rı pe çe -

nin ar dın da ve er kek le rin on -

la rı göz den uzak ta tut tuk la rı

ev ler de gi dip bul ma lı yız,”*2

di yen sö mür ge zih ni ye ti kar şı -

sın da, Ce za yir li ka dın lar “kur -

ban” de ğil, et kin öz ne ler ol -

duk la rı nı or ta ya koy du lar. Şah

re ji mi ni de vir me ye yö ne lik

ayak lan ma da ka dın lar di re ni -

şe çar şaf ve pe çe le ri ni ta ka -

rak ka tıl dı lar. Şa hın dev ril me -

sin den bir kaç ay son ra ka dın -

lar 8 Mart’ta bu se fer pe çe nin

zo run lu luk ha li ne ge ti ril me si -

ne kar şı so kak lar day dı. 

Bu ra da önem li olan nok ta,

ka dın la rın be den le ri ve ki şi lik -

le ri üze ri ne ku ru lan her tür

er kek ege men oyu nu boz mak,

be de ni ne ve ha ya tı na sa hip çı -

ka bil me ira de si gös ter mek tir.

Ör tün mek ger çek ten ki şi sel

bir “se çim” ol du ğun da an la şı -

la bi lir, ka der, buy ruk ya da zo -

run lu luk ol du ğun da de ğil. 

Ör tün me so run sa lı na İs la mi

yak la şı mın teh li ke li kar şıt uç

nok ta sı, ör tün me yen ka dı nı

“öte ki leş tir me”, gü zel li ği ni,

cin sel li ği ni ser gi le mek ten ka -

çın ma dı ğı için ba şı na her tür -

lü işin gel me si ne müs ta hak,

if fet siz ka dın lar ola rak gör me -

dir. İnanç ve si le siy le cin si yet -

siz miş gi bi gö rün mek de mo -

da ve tü ke tim ka lıp la rı için de

ken di ni salt cin sel lik le ifa de

et mek de be de nin tes li mi ye ti -

ne da ya nan, ben zer de rin lik te

pat ri yar kal tu zak lar dır. Baş

ör tü sü, tür ban ya da pe çe, er -

kek le rin ka dın be de ni üze ri ne

fan te zi ler kur ma sı nı hiç bir za -

man en gel le me miş tir. Ör tü de

mak yaj da ka dın la rın iki yüz lü,

an la şıl maz, mas ke li, do la yı sıy -

la teh li ke li cins ler ol du ğu yar -

gı sı nın gös ter ge si ol muş tur.

Ka dın lar açı sın dan as li olan;

cin sel nes ne ol ma du ru mu nun

ya rat tı ğı kı sıt la ma lar dan kur -

tul mak, fark lı lık la rı gö ze te rek

or tak cins sö mü rü sü pay da sı

al tın da iş bir li ği ge liş tir mek tir.

Geleneksel aile değerleri

Ba tı lı fe mi nist ar gü man la rın

ken di le ri ni açık la ma ya yet me -

di ği ni dü şü nen ve İs lam top lu -

mu nun ge le nek sel de ğer le ri ne

sa hip çı kan ka dın lar açı sın dan

ai le ye ba kış da ay rım nok ta la -

rın dan bi ri. Bi rey sel öz gür lük

ve so rum lu luk la rı sı nır la dı ğı

eleş ti ri le riy le sor gu la nan mo -

dern çe kir dek ai le nin kar şı sın -

da, da ya nış ma nın, kar şı lık lı

so rum lu luk an la yı şı nın ve ba -

ğım lı lı ğın ön pla na çık tı ğı ge -

niş ai le yer al mak ta dır. Bu na

gö re özel lik le iki ya da üç ku -

şa ğın bir ara da ya şa dı ğı ai le,

güç lü psi ko lo jik, sos yal, eko -

no mik, hat ta po li tik bağ la rın

bir ka nı tı dır. Güç lü ai le bağ la -

rı nın ve bü yük ai le ya pı sı nın

pek çok avan ta jı ol du ğu ile ri

sü rül mek te dir: Ai le içi tar tış -

ma ve kav ga lar, di ğer ai le bü -

yük le ri nin ara bu lu cu lu ğu, ha -

kem li ği, da nış man lı ğı sa ye sin -

de bü yük fe la ket ler le so nuç -

lan maz. Ebe veyn le ri ça lı şan

İSLAMİ FEMİNİZME DEĞİNMELER
KADER AY

FARKLI FEMINIZMLERI ANLAMAK ÜZERE

İslamiyet yalnızca bir
inanç sistemi olarak Tanrı

ile insan ilişkisini değil,
tüm toplumsal yaşamı,

toplumsal ilişkileri (örneğin
evliliği, ahlak anlayışını,

mirası vs) kapsamlı bir
şekilde düzenleyen ve

yöneten kurallar bütünüdür.
Bu anlamda İslami

toplumlarda değerlerden
ziyade, katı normlar vardır.
Bu normlar, toplum içinde

kadın ve erkeğin rolünü
bazı konularda yoruma

gerek bırakmayacak kadar
açık ifade eder. Peki,
Tanrı’nın aleni erkek

imajına, tüm dini kurum ve
yapılarında hâkim olan

erkek üstünlüğüne rağmen,
kadınları dine çeken nedir?
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ço cuk la rın ba kım ve gü ven li ği,

çe kir dek ai le de ya şa yan ya da

tek ebe veyn li ço cuk lar gi bi so -

run ol maz. Ge niş ai le için de bü -

yü yen ço cuk lar da sev gi ve il gi

ek sik li ği, ebe veyn ler de ise suç -

lu luk duy gu su ol maz. Bo şan ma

ya da ölüm gi bi tra je di le ri hem

ye tiş kin ler hem de ço cuk lar da -

ha ko lay at la ta bi lir vs.*3     

Ka dın lar açı sın dan en cid di

bas kı, ezil me ve sö mü rü bi çim -

le ri nin özel alan da, ya ni ha ne

için de, er kek nü fu su nun çok ol -

du ğu du rum lar da ya şan dı ğı bi -

li ni yor. An cak bu ra da ki asıl so -

run, bü yük ai le nin rol pay la şı -

mı nı de ğiş ti re bil mek; te miz lik,

ye mek, ço cuk, has ta ve yaş lı

ba kı mı iş le ri nin yi ne sa de ce ka -

dın eme ği, da ya nış ma sı ve so -

rum lu lu ğuy la çö züm len me si ni

ön le ye bil mek tir. Bi re yi de ğil ce -

ma ati üs tün tu tan an la yı şın ta -

şı yı cı sı olan ge le nek sel ai le ya -

pı sı, en gö rü nen yü züy le, ka dın -

la rın ken di be den le ri, do la yı sıy -

la do ğur gan lık la rı üze rin de bi -

rey sel ka rar ve so rum lu luk hak -

la rı na sa hip çık ma sı nın önün de

bir en gel dir. Bu ya pı da bı ra kın

bir ço cuk do ğu rup do ğur ma ma -

yı, ha mi le kal ma yı ter cih edip

et me me bi le ka dı nın ki şi sel ka -

ra rı ol ma ya bi lir.

Di nin ca zi be si ve 
ka dın laş ma sı

Fel se fi an lam da din bir an -

lam lan dır ma sis te mi; dün ya yı

yo rum la ma nın dı şın da, yo rum -

la na bi lir lik so ru nuy la baş et me -

nin, va ro lu şu açık la ma nın bir

yön te mi. 

“Din (üm met/ce ma at ya pı sı

ne de niy le) sı ğı nı la cak, ken di sin -

den kuv vet alı na cak, meş ru

top lum ey le mi nin ya pı la rı nı ta -

mam la ya cak olan, hem ko ru yu -

cu zırh hem de ‘had’dır ... İs la -

mi yet yal nız ca bir din ola rak

de ğil, bir sos yal kim lik ara cı

ola rak da ça lış mak ta dır.”*4 Ay -

rı ca özel lik le sa na yi leş me nin

ar dın dan ken di ne tü müy le ya -

ban cı la şan in san için din,

Marx’ın me ta fo ruy la, “kalp siz

dün ya nın kal bi dir.”  

İs la mi yet yal nız ca bir inanç

sis te mi ola rak Tan rı ile in san

iliş ki si ni de ğil, tüm top lum sal

ya şa mı, top lum sal iliş ki le ri (ör -

ne ğin ev li li ği, ah lak an la yı şı nı,

mi ra sı vs) kap sam lı bir şe kil de

dü zen le yen ve yö ne ten ku ral lar

bü tü nü dür. Bu an lam da İs la mi

top lum lar da de ğer ler den zi ya -

de, ka tı norm lar var dır. Bu

norm lar, top lum için de ka dın ve

er ke ğin ro lü nü ba zı ko nu lar da

yo ru ma ge rek bı rak ma ya cak

ka dar açık ifa de eder. Pe ki,

Tan rı ’nın ale ni er kek ima jı na,

tüm di ni ku rum ve ya pı la rın da

hâ kim olan er kek üs tün lü ğü ne

rağ men, ka dın la rı di ne çe ken

ne dir? Yu ka rı da be lir ti len fel se fi

ve sos yal ne den le rin dı şın da,

ka dın lar bel li rol le re rı za gös -

ter di ği sü re ce, uy sal bi rey ler

ola rak tak dir ka zan mak la kal -

maz, özel lik le ai le ku ru mu sa -

ye sin de duy gu sal ve eko no mik

gü ven ce ler de el de eder. Ge nel

ola rak din, özel de di ni ah lak,

ev li er kek le re de eş ve ba ba

ola rak so rum lu luk lar yük le mek -

te dir. Evi ne bağ lı, ai le re isi ola -

rak evi nin ge çi mi ni üst le nen,

ka rar la rı nı alan ve ai le de ğer le -

ri ne sa hip çı kan er kek mo de li,

ge le nek sel ka dın ro lü çer çe ve -

sin de ar zu la nır bir şey dir ve

ka dın la rı di ne ya kın laş tı rır. He -

nüz ka mu sal alan da ye te rin ce

var lık gös te re me yen ka dın lar

açı sın dan ise ev dı şın da ki  ka -

os, ras yo na li te, re ka bet, acı ma -

sız lık, hız kar şı sın da iyim ser li ği,

sı cak lı ğı, din gin li ği, duy gu sal lı ğı

tem sil eder. Bu eği lim ler, sa de -

ce ge le nek sel rol le ri sor gu la -

ma yan ka dın la ra de ğil, pa rap si -

ko lo ji ye ka dar uza nan New Age

akım la ra ina nan “mo dern, öz -

gür” ka dın la ra da ge nel le ne bi lir. 

An cak bas kı al tın da tu tu lan

pek çok ka dın açı sın dan da di -

nin; di ni top lan tı lar, zi ya ret ler

ve di ni ku rum lar/ör güt ler sa ye -

sin de sos yal leş tik le ri, ko nuş ma,

yaz ma vb ben ze ri be ce ri ler ka -

za na bil dik le ri, top lum sal ola rak

işe ya ra yan, de ğer li bi rey ler ol -

duk la rı nı his se de bil dik le ri fır -

sat lar sun du ğu açık tır.

Pe ki, za ten bu den li hâ kim ol -

duk la rı di ni sis te me er kek ler

ka dın la rı ni çin da hil et mek is ti -

yor? “Ka dın la rı ev sel ala na ite -

rek ve cins le rin ‘do ğuş tan’ fark -

lı ve bir bi ri ni ta mam la yı cı ol du -

ğu gö rü şü nü ka bul le nen ka dın -

la rın din sel er dem le ri ni yü cel te -

rek er kek ler iki yön lü ya rar sağ -

lı yor lar dı. Bi rin ci si, ka dın la rın

po tan si yel gü cü nü ve re ka be ti ni

sı nır lan dı rı yor lar, ay nı za man da

da al çak gö nül lü lük, bo yun eğ -

me ve yu mu şak lık gi bi de ğer le -

rin ba şa rı hır sıy la ve vah şi re -

ka bet le bağ daş maz ha le gel di ği

bir top lum da her şe ye rağ men

ge le nek sel de ğer le rin de ko run -

ma sı nı sağ la mış olu yor lar dı.

Ka dın la ra ‘tes lim edi len din’

böy le ce da ha ev cil, da ha duy -

gu sal, yu mu şak ve uz laş ma cı,

kı sa ca sı da ha ‘ka dın sı’ ol du.”*5

Di nin ata er kil yo ru mu nu
de ğiş tir mek

İs la mi ina nı şa gö re, Al lah’ın

ke la mı olan Ku ran de ğiş ti ri le -

mez, son su za ka dar ge çer li,

mü kem mel bir ki tap tır. Fa kat

inanç lı ola lım ya da ol ma ya lım,

nü fu sun bü yük bir kıs mı nın

Müs lü man ol du ğu bir top lum da

ya şa yan biz ka dın lar için; “İs la -

mi yet’in eşit lik çi ah la ki viz yo nu

ile ka dın la rın pra tik te ki eşit siz

ko num la rı ara sın da bir ge ri li -

min va r ol ma sı –bu nun Ku -

ran’ın ken di sin de bi le fark lı

ayet ler ara sın da iz le ne bil me si–

ina nan ka dın lar açı sın dan için -

de bu lun duk la rı sis tem ile çe -

liş ki nin bil lur laş tı ğı bir alan dır

ve baş kal dı rı ola na ğı da iş te

bu ra da so mut laş mak ta dır.”*6 

Ku ran’ın er kek ege men li ği ni

meş ru gör me di ği ne ina nan,

fark lı ül ke ler den pek çok Müs -

lü man fe mi nist, 27-29 Ekim

2005’te Bar se lo na’da I. İs la mi

Fe mi nist Kong re’yi ger çek leş tir -

di. İs la mi fe mi nist ler bu kong -

re de “Tek ve et no sent rik bir fe -

mi nist söy le min var lı ğı da ha

faz la ka bul edi le mez, şim di fe -

mi nizm ler üze ri ne ko nuş ma za -

ma nı dır” vur gu suy la tüm fe mi -

nist le re iş bir li ği çağ rı sı yap tı lar.

Bu çağ rı nın kü re sel fe mi nist

ha re ket te za ten bir kar şı lı ğı var.

Asıl önem li si, kong re so nun da

alı nan ka rar la rın,* bü yük bir

kıs mı nın, Müs lü man ka dın la rın

ka mu sal alan da va r o la bil me

ta lep le ri ne iliş kin ol ma sı dır. Di -

nin ata er kil ya pı sı nı ve uy gu la -

ma la rı nı de ğiş tir me nin zor lu ğu

açık, an cak ka mu sal alan da ka -

dı nın sta tü sü nü yük sel te cek ve

ga ran ti al tı na ala cak, me se la

ön ce lik li ola rak na mus/tö re ci -

na yet le ri nin önü nü ke se cek ya -

sal ve sos yal dü zen le me ler yap -

mak, bu nun için or tak mü ca de -

le pers pek ti fi ge liş tir mek müm -

kün. El bet te cid di eşit siz lik le rin

va r ol du ğu bu dün ya da, en kü -

çük tes li mi ye tin bi le, yal nız ca

mev cut ik ti dar la rı bes le ye ce ği

bi lin ci ve inan cıy la...

1 An Is la mic Pers pec ti ve on Wo men’s
Dress, Mus lim Wo men’s Le ague,
www.mwlu sa.org

2 Or yan ta lizm, He ge mon ya ve Kül tü rel
Fark için de, “Pe çe li Fan te zi ler: Or yan ta list
Söy lem de Kül tü rel ve Cin sel Fark”, Mey da
Ye ğe noğ lu, İle ti şim Yay. 

3 Is la mic Tra di ti ons and Fe mi nist Mo ve -
ment: Conf ron ta ti on or Co ope ra ti on, Dr. Lo -
is Lam ya al Fa ru qi, 

www.jan nah.org
4 Din ve İde olo ji, Ş. Mar din, İle ti şim Ya -

yın la rı 
5 Tek Tan rı lı Din ler Kar şı sın da Ka dın, Fat -

ma gül Berk tay, Me tis Ya y.
6 F. Berk tay, a.g.e.
* Bkz. T. Öz gür lük, sayı 10, s. 23

Dinin ata er kil ya pı sı nı ve uy gu la ma la rı nı de ğiş tir me nin zor lu ğu açık, an cak
ka mu sal alan da ka dı nın sta tü sü nü yük sel te cek ve ga ran ti al tı na ala cak,
me se la ön ce lik li ola rak na mus/tö re ci na yet le ri nin önü nü ke se cek ya sal ve
sos yal dü zen le me ler yap mak, bu nun için or tak mü ca de le pers pek ti fi ge liş -
tir mek müm kün. El bet te cid di eşit siz lik le rin var ol du ğu bu dün ya da, en kü -
çük tes limiyetin bile, yal nız ca mev cut ik tidar ları bes leyeceği bilin ci ve
inan cıy la...

İnançlı kadınlar, örtünme özgürlüğü talebini kitlesel gösterilerle dile getirdi.
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TÖ: Nezamandanberipolitikaylauğraşı-
yorsun?

Sev da Ay dın: Yak la şık bir yıl dır ça lış ma -

lar için de yim, ama bu nun da ha ön ce si

var. 19 Ara lık kat li amı pro tes to sü re cin -

de ben Ali bey köy’de otu ru yor dum. Ali -

bey köy’de Di re ni şe vi adı al tın da ölüm

oruç la rın da ki şart lı tah li ye olan in san lar

bir ev tut muş tu ve ben o eve çok ya kın -

dım. Ve kom şu mu zun oğ lu ölüm oru cun -

daydı. Di re ni şe vi’ne gi dip ge le rek dev -

rim ci dü şün ce ler le ta nış tım. İş te ki tap

oku dum vs... Da ha son ra 1 Ma yıs la ra,

sa vaş kar şı tı mi ting le re katıldım. Ama

son bir yıl dır sa nat mer ke zin de ça lı şı yo -

rum. İki tel li’de ki sa nat mer ke zi yak la şık

dört yıl dır var. Da ha ön ce Ayı şı ğı Sa nat

Mer ke zi’y di. Şim di Ekin Sa nat Mer ke zi.

TÖ: Sanatmerkezindeneleryapıyorsun?

SA: Bel li bir sa nat da lıyla il gi len di ğim

söy le ne mez. Or da da ha çok ku rum içi

et kin lik le rin, üç dört ay da bir yap tı ğı mız

mer ke zi et kin lik le rin or ga ni zas yo nu nu

ya pı yo rum. 

TÖ: Biryılgibikısabirsüredirçalışmalara
aktifolarakkatılıyorsun.Çokgençbirka-
dınsın.Vepolissenikaçırıptecavüzediyor.
Polislerinbutavrınıneyebağlıyorsun?
Amaçlarıne,neyapmayaçalışıyorlarsen-
ce?

SA: Ge nel ola rak İki tel li’nin son sü reç te -

ki ha re ket li ha li, ey lem ler et kin lik ler...

Son olarak Bay ram te pe’de “Kürt ve Türk

Emek çi Halk la rı Bu lu şu yor” adı al tın da

bir et kin lik yap mış tık. Bu hem Şem din li

olay la rı na sa nat sal bir ta vır al ma, kar şı

koy ma, hem de dev le tin ya rat mak is te di -

ği Kürt ve Türk halk la rı nı bir bi ri ne dü -

şür me, Kürt-Türk ça tış ma sı ya rat ma is -

te mi ne kar şı halk la rın mü ca de le bir li ği

ala nı nın örül me si yö nün dey di. Da ha çok

bu et kin lik le re yö ne lik sal dı rı ol du ğu nu

dü şü nü yo rum. Ama yi ne de ta bii ki yıl -

lar dan be ri dev let dev rim ci mü ca de le

için de ki in san la rı kat let meye, öl dür -

meye, onlara iş ken ce et me ye ça lış tı.

Bun la rı yap tı, ama kar şı sın da ki in san lar

ya ni dev rim ci ler çe lik leş miş in san lar dı.

Ce za evi ne atı lan lar, iş ken ce ye alı nan lar

çe lik leş miş in san lar dı. Bir çok in san iş -

ken ce ye alın dı. Da ha doğ ru su dev le tin

ye ni in san la rı, içer de ki in san la rı 19 Ar -

lık’ta kat let ti ler, sa kat bı rak tı lar. Bu ay nı

za man da dı şa rı da olan la ra bir göz da ğıy -

dı, bir kor kut may dı. Ama bu kor ku yu

genç lik yen di. Bun dan kay nak lı son sü -

reç te genç li ğe yö ne lik bir sal dı rı var. İş te

6 Ka sım’da An ka ra’da gö zal tı na alı nıp

tu tuk la nan lar… Dev rim ci mü ca de le nin

bü yü me si nin, ge liş me si nin önü nü kes -

me ye ça lı şı yor lar. Bu nu da ha çok ye ni

in san la ra, genç in san la ra ya pı yor lar.

TÖ: Yaniaslındaseningençliğinedemi
saldırdılar?Yenilergelirseböyleolurmu
demekistiyorlar?

SA: Ta bii, bü tün genç li ğe, ye ni ne sle yö -

ne lik bir göz da ğıy dı bu ya ni. Za ten özel -

de de top lu mun ka dı na bir ba kış an la yı şı

var, na mus, ah lak, bil mem ne. Bu nun

üs tün de iş te hem genç li ğe bir göz da ğı

hem ka dın dev rim ci le re bir göz da ğıy dı.

TÖ: Seninçevrendesiyasetleyenibuluşan
gençinsanlarınbuolaydansonradeğerlen-
dirmelerinasıloldu?Korktularmı?Yoksa
dahamıcesuroldular?Sananasıldavran-
dılar?

SA: Ge nel an lam da şey var, bir göz da ğı.

Ben öy le dü şü nü yo rum. Ya ni saldırı boş

kal dı. Ya ni he de fi ni vu ra ma dı. Çün kü gö -

rü yo ruz genç li ği, be nim için ya pı lan ey -

lem ler var çe şit li il ler de, İs tan bul’da,

özel li ke hep genç lik ve ka dın, genç ka -

dın lar ön de. Bun lar he def le ri ne ula şa -

ma dı ğı nı gös te ri yor za ten. Bu nun ya nı

sı ra genç lik son sü reç te yoz laş tı rıl ma,

çü rü me po li ti ka la rıy la kar şı kar şı yay dı.

Ça lış tı ğım böl ge den bah se de ce ğim. İki -

tel li’de son bir yıl da 31 ki şi uyuş tu ru cu -

dan öl dü, çe te leş me ler den öl dü, öl dü rül -

dü. Bü tün bun la rın ya nın da İki tel li genç -

li ğin de bü yük bir şey var dı. Bu yoz laş tır -

ma yı an la ya mı yor lar dı, sor gu la ya mı yor -

lar dı. Ama ya vaş ya vaş iş te son sü reç te

bi zim ön cü lü ğü müz de ya pı lan et kin lik ve

ey lem ler le İki tel li genç li ği ni ka zan ma yö -

nün de ça lış ma la rı mız var dı ve ba şa rı ya

ula şı yor du bu ça lış ma lar. Şu an da İki tel -

li ’ye git ti ği miz de dev le tin be nim şah sım -

da bi linç li ola rak yap tı ğı sal dı rı nın he de -

fi ne ula şa ma dı ğı nı gö rü yo ruz.                                                                                                                                                                        

SA: Gi di yo rum ora ya. En son 14 Ocak’ta

bir et kin li ği miz var dı. Al tı gün lük bir ça -

lış may dı ve yak la şık bin ki şi ye ya kın

insan gel miş ti. Bun la rın ço ğu gençti,

Kürt genç li ği ağır lık tay dı İki tel li’de. Bun -

lar dan gö re bi li yo ruz. Ba na sa hip çık ma -

la rı, sa lon da ki et ki le ri, soh bet le riy le fa -

lan bun la rı gö re bi li yo rum. Ora da ki el

ilan la rı nın da ğı tı mın da bir çok in sa na

ula şı yo ruz. On lar la soh bet et ti ği miz de

yi ne gö re bi li yo ruz. 

TÖ: Aksinebirhareketlilikvesahiplenme
doğdu.Korkutamadılarinsanları…

SA: Evet, za ten dev let sa de ce bun lar la

da kal ma dı. O sal dı rı dan son ra ya pı lan

ba sın açık la ma la rı na sal dır dı, gö zalt la rı

ol du, da ha son ra ku ru mu mu zun önün -

depanzerlerle ak repli si vil ekip ler bek le -

di. İn san la ra göz da ğı ver mek, ku ru ma

gel me le ri ni en gel le mek için. Ama de di -

ğim gi bi genç lik bun la rın hep si ni aşı yor,

bü tün bun la ra rağ men ku ru mu mu zu sa -

hip le ni yor lar, bi zi sa hip le ni yor lar, ey lem -

le ri mi ze ka tı lı yor lar.

TÖ: Tecavüzdensonrabirgözaltındahaol-
muş?Seninedengözaltınaaldılar?Ogö-
zaltındasananasıldavrandılar?

SA: Ba sın açık la ma sın da ben de var dım.

Kit le nin için dey dim. Ba sın açık la ma sı

ya pı lan ye re yü rür ken ar ka dan sal dır dı

çe vik kuv vet. Ora da gö zal tı na alın dım.

Sev da Ay dın di ye al ma dı lar. Ama da ha

son ra gö zal tın da kim li ğim or ta ya çı kın ca

bir de ba sın açık la ma sı nın içe ri ği ni bil -

dik le rin den kay nak lı, sav cı lık ta ol sun,

ka ra kol da ol sun şid det uyguladılar, ha

ka ret ler yö nelt ti ler. 

TÖ: Sevda,yaşadığınbutecavüzolayında
senikadınlar,gençlervesanatkurumları
sahiplendi.Pekisosyalistörgütlerinsahip-
lenmesikonusundanedüşünüyorsun?

SA: Bu be nim şah sım da in san lı ğa ve

tüm dev rim ci le re ya pıl mış bir sal dı rı dır.

Bun dan kay nak lı bu dev rim ci da ya nış -

ma yı gös ter me le ri, ba na ya pı lan bu sa -

hip len me le ri çok do ğal, ol ma sı ge re ken

bu. 

TÖ: Busahiplenmeyeterlimisence?

SA: Pra tik an lam da ne ya pıl dı? Ye ter li

mi? Ta bii ki ye ter siz. Özel lik le te ca vüz

iş ken ce si yıl lar dır sü rü yor. Sa de ce Tür ki -

Sevda, çalıştığı 
İkitelli’deki Ekin Sanat
Merkezi’ne gitmek için

Aksaray Yusufpaşa
durağında otobüs 

beklerken kendisini polis
diye tanıtan adamlarca

kaçırılıyor. Polisler
bayılttıktan sonra
Sevda’ya tecavüz

ediyorlar. “Şimdi git,
devrimci sanatı yap”

diyorlar Sevda’ya
ayıldığında. Ortada ne bir
gözaltı ne bir kayıt. Yeni

taktik bu. Ardından iz
bırakmadan tecavüz et,
işkence et ya da öldür.

Saldırdıkça saldırıyorlar
üzerimize. Kadın, erkek,

genç, yaşlı, feminist,
sosyalist 

demeden özünde hepimize
karşı yapılan bu 

saldırıları durdurmak ve
bir arada olmak için 
daha ne bekliyoruz?

SEVDA, EKİN SANAT MERKEZİ
GÜLFER AKKAYA

Ka dın çev re le ri, özel lik le bir ka dı na ya pıl dı ğı için bu iş ken ce,
bun dan kay nak lı da ka dın çev re le ri evet, pra tik ko nu sun da da ha
ça lış kan çık tı lar di ye bi li rim. Ama ta bii ki, ben şey dü şü nü yo rum,
fe mi nist ol ma mam dan kay nak lı bel ki de böy le.
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ye’de de ğil, Ame ri ka’da, Vi et nam’da

as ker ler beş yüz bin ka dı na te ca vüz et -

ti ler. ABD, Irak’ta yi ne bin ler ce ka dı na

te ca vüz et ti. Kür dis tan’da hâ lâ sü ren

bu iş ken ce var. Ya ni bu iş ken ce yi bir

po li ti ka ha li ne ge tir miş du rum da lar. Bu

iş ken ce ye özel lik le dev rim ci ör güt le rin

ta ba nın da ki ka dın sa yı sı na bak tı ğı mız -

da az lı ğı nın ne den le ri ara sın da bu iş -

ken ce nin kor ku su da var, ge nel an lam -

da ta rih sel bir na mus an la yı şı var, o

ta bu la rı yı ka ma mı zın se bep le ri var.

Böy le bir du rum da dev rim ci ya pı lar,

sos ya list ler da ha çok pra tik iş yap ma lı.

Ka dın la rı ey lem le re, et kin lik le re kat -

ma lı. Ye ter li ol du ğu mu zu dü şün mü yo -

rum ta bii ki…

TÖ: Bukonudasosyalistörgütlerortakiş
yapabilirmisence?

SA: Za ten oturt ma ya ça lış tı ğı mız bir

şey var. Kam pan ya yı or tak ör güt le mek,

bu nun pra tik et kin lik le ri ni or tak ör güt -

le mek üze re İdil Kül tür Mer ke zi, Ya pı

Sa na te vi, Baş ka Kül tür Evi, Ayı şı ğı Sa -

nat Mer ke zi, İki tel li Sa nat Mer ke zi, Sa -

rı ga zi Ekin Sa nat Mer ke zi, Ga zi Ayı şı ğı

Sa nat Mer ke zi ve To hum Kül tür Mer ke -

zi. Bü tün bu sa nat mer kez le ri or tak ha -

re ket et mek için bir leş ti ler. Top la nı yo -

ruz, po li tik de ğer len dir me ler ya pı yo -

ruz. Or tak ha re ket nok ta sın da tar tı şı -

yo ruz. Ne ya pı la bi lir sa nat cep he sin -

den, bun la rı ko nu şup bir pra tik hat be -

lir li yo ruz.

TÖ: Bunlarsanatmerkezlerifalan.Mese-

lasosyalistörgütlerinbizzatkendileride-
ğil.Demekistiyorumki,açlıkgrevleri,
ölümoruçları,cezaevleri,Şemdinliolay-
larıdolayısıylatoplucasokağadökülen
örgütler,tecavüzgibiolaylardayanidaha
çokkadınlarayönelikdurumlardaben
dahaböylebirortaklığa,refleksetanıkol-
madım.Bundandolayısoruyorum.Elbet-
tesensanatçıbirkimliğesahipsin,ama
aynızamandadevrimcisanatyapanbir
kadınsın…

SA: De di ğim gi bi ye ter li de ğil, baş ka

plat form lar da da, sa de ce sa nat mer -

kez le ri nin ol du ğu de ğil, ör güt lü tüm

dev rim ci alan lar da bu nun ça lış ma la rı nı

yap mak ge re ki yor. Bu yön de öne ri ler

ya pa ca ğız ta bii plat form la ra. Bi zim

Emek çi Ka dın lar var, on lar bir baş ka

cep he den bu ça lış ma la rı ya pı yor lar. İn -

san Hak la rı Der ne ği bir baş ka cep he -

den, der gi çev re le ri bir baş ka cep he -

den, hu ku ki açı dan avu kat la rın bu lun -

du ğu bir ko mis yon oluş tu rul ma ya ça lı -

şı yor, on lar baş ka bir cep he den ça lı şı -

yor lar. Eli miz den gel di ği ka da rıy la bu

ola yın sa de ce be nim şah sım a de ğil,

son bir yıl da 11 ka dı na ya pı lan bir iş -

ken ce bu. Da ha da ön ce si var. Mil yon -

lar ca ka dı na ya pı lan bir iş ken ce. Bu nun

üze ri ne gi dip, bu na cid di cid di ta vır al -

mak ge rek ti ği ko nu sun da or tak ol mak,

za ten ka ra rı mız bu, böy le dü şü nü yo -

ruz. 

Da ha çok ka dın lar ön pla na çık tı sa nı -

rım, se ni sa hip len me ko nu sun da?

SA: Ta bii… (Gü lü yor) Ka dın çev re le ri,

özel lik le bir ka dı na ya pıl dı ğı için bu iş -

ken ce, bun dan kay nak lı da ka dın çev re -

le ri evet, pra tik ko nu sun da da ha ça lış -

kan çık tı lar di ye bi li rim. Ama ta bii ki,

ben şey dü şü nü yo rum, fe mi nist ol ma -

mam dan kay nak lı bel ki de böy le.

TÖ: Senisahiplenenlersadecefeminist
kadınlardeğildi,feministolmayankadın-

lardasenisahiplendiler?

SA: Di ğer çev re den de ka dın lar var dı

ama fe mi nist ler ağır lık tay dı.

TÖ: Başkaillerdedeeylemleroldu,değil
mi?

SA: Bat man’da ka dın lar yü rü müş ler di,

êdi be se (ar tık ye ter) slo ga nıy la. (Du -

var da ası lı pa no dan top la yıp ge tir di ği

ey lem ku pür le ri ni ba na gös te ri yor.) İz -

mir Ka dın Plat for mu ba sın açık la ma sı

yap tı ve ar dın dan kart at tı lar, İz mir

Ayı şı ğı Sa nat Mer ke zi ba sın açık la ma sı

dü zen le di, Es ki şe hir Mü ca de le Bir li ği

Plat for mu ba sın açık la ma sı yap tı, ka -

dın ge ril la lar bir ba sın açık la ma sı gön -

der di. 

TÖ: Sanamektuplardageliyormu?

SA: Evet, ge li yor. Hem de çok faz la.

(Gü lü yor) Ce za ev le rin den ge li yor, İz mir

Ka dın Plat for mu’ndan mek tup lar ve

kart lar gel di, in ter net te me saj lar var.

TÖ: Suçduyurusundabulundunmu?

SA: Baş vur duk, evet.

TÖ: Hukukisüreçnasılilerliyor,birgeliş-

mevarmı?

SA: Bil di ğim ka da rıy la bir ce vap sız lık

var. Ad li tıp ra po ru nu bek li yo ruz şu an -

da. On dan kay nak lı hiç bir şey ya pa mı -

yo ruz şim di lik. Ce vap ver me di ler da ha,

onu bek li yo ruz. 

TÖ: Raporgeldiktensonramıdavaaçılı-
yor?

SA: Bi raz da ha ra po run so nu cu be lir le -

ye cek ne ya pı la ca ğı ko nu sun da. Te ca -

vüz şu an da bir id dia ol du ğu için on la -

rın gö zün de, onu des tek le yen bir so nuç

çı kar sa ona gö re bir sü reç ya şa na cak.

TÖ: Nezamanbelliolacakraporunsonu-
cu?

SA: Ta rih ola rak hiç bil mi yo rum. Da ha

çok hu kuk çu lar bi li yor. Bir de ön ce ki

ya sa ya gö re ben gi dip ala bi li yor dum,

öğ re ne bi li yor dum. Ama şim di sav cı lık

ve ad li tıp işin için de olu yor. Be nim

avu ka tı ma bi le ver mi yor lar di rekt. Sav -

cı lı ğa ge li yor, sav cı lık tan son ra be nim

avu ka tım ala bi li yor. 

TÖ: Psikolojikaçıdandestekalıyormu-
sun?

SA: Psi ko lo jik ve di ğer sağ lık prob lem -

le rim ko nu sun da THİV il gi le ni yor. İHD

des te ği hem ken di çev re sin de ki ka dın -

lar la bir lik te ba sın açık la ma la rı ve zi -

ya ret ler le, onun dı şın da İHD için de bu -

lu nan avu kat la rın bu ko nu da du yar lı lık

gös te ren araş tır ma lar, be nim avu kat la -

rım la gö rüş me le ri, bu na ben zer bir çok

şe yi… İHD des tek olu yor, yar dım edi -

yor.

TÖ: Kendininasılhissediyorsun?

SA: De ği şen bir çok şey olu yor. Ak tif

ola rak bir yıl lık bir sü re cim var. Bu sü -

reç için de net le şe me yen bir çok şey

olu yor du. Sis tem içe ri sin den gel miş sin,

adım adım bir çok huy la rın alış kan lık la -

rın, dü şün ce le rin ola bi li yor. Ve bir ka pı

ara lı ğı gi bi ge le bi li yor. Ama bu sal dı rı -

dan son ra da ha ka rar lı, ol ma sı ge re -

ken le rin bi lin cin de ha re ket et ti ği mi sa -

nı yo rum. Bu sal dı rı nın özel lik le düş ma -

nın is te di ği yö nün tam ter si, tam uç

nok ta sı yö nün de be ni net leş tir di ği ni

dü şü nü yo rum. 

Ta bii ki, taş tan, de mir den ya pıl mış ya -

ra tık lar de ği liz. Dü şün dük çe, pay laş tık -

ça, için de bö lü nüp par ça la nan bir çok

şey olu yor. Ama iş te Ne ru da’nın de di ği

gi bi evet bir ya nı mız par ça lan dı, bir ya -

nı mı zı kay bet tik ama di ğer ya nı mız her

za man halk cep he sin de ola cak. Bun dan

kay nak lı içim de ki acı yı da ha çok o kav -

ga nın kı zıl lı ğıyla, ate şiy le har man la yıp

eri ti yo rum.

Her ke sin ya nım da ol ma sı, yü rek le ri nin

sı cak lı ğı nı his set mem çok gü zel ol du. O

yüz den hiç yal nız lı ğa, bir kor ku ya, en -

di şe ye, kay gı ya ka pıl ma dım. Da ha çok

bir ço ğul, ha ni sev da la rı mız di yo ruz ya

ve ya sev da lar, ger çek ten ben sev da ol -

mak tan çık tım. Sev da lar ol dum. Yal nız -

lık duy gu suy la şim di ye dek hiç kar şı -

laş ma dım.

Herkesin yanımda olması, yüreklerinin sıcaklığını hissetmem
çok güzel oldu. O yüzden hiç yalnızlığa, bir korkuya, 
endişeye, kaygıya kapılmadım. Daha çok bir çoğul, hani 
sevdalarımız diyoruz ya veya sevdalar, gerçekten ben sevda
olmaktan çıktım. Sevdalar oldum. Yalnızlık duygusuyla 
şimdiye dek hiç karşılaşmadım. 

Da ha da ön ce si var. Mil yon lar ca ka dı na ya pı lan bir iş ken ce. 

Ka dın ge ril la lar bir ba sın açık la ma sıyla protesto etti.

ÖZGÜRLÜKTOPLUMSAL
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on gün ler de ar tan sa nat

et kin lik le ri ne bak tı ğı mız -

da ar ka sı na, bü yük bir fi -

nan sal dal ga yı al mış ol du ğu nu

gö rü yo ruz. Sa nat açı sın dan du -

rum mem nu ni yet ve ri ci, ama öte

yan dan “Zen gi ni mi ze ne ol du da

bu ka dar sa nat sal kay gı lar la ha -

re ket et me ye baş la dı?” di ye sor -

ma dan ede mi yo ruz..

Ce vap ver me nin bi raz güç ola -

ca ğı bu so ru ya bir kaç gi riş yap -

mak müm kün. İki sü reç ten söz

edi le bi lir; bi rin ci si, 80’ler den iti -

ba ren baş la yan ve 2000’ler de ye -

ri ni baş ka bir dal ga ya bı ra kan

sü reç, ikin ci si ise, 2000’ler den

bu ya na ya şa nan sü reç.

80’ler den iti ba ren be lir gin bir

şe kil de Tür ki ye bur ju va zi si nin

gün de mi ne gi ren ko lek si yon cu luk

fa ali ye ti, son bir kaç yıl için de

hız lı bir şe kil de özel mü ze le ri ya -

rat tı. Ko lek si yon cu lu ğun “an ti ka -

cı lık” ola rak da bi li nen ala nın da

ge nel lik le et nog ra fik eser ler top -

la nır ve bir ge le nek sel lik nos yo nu

ile nos tal ji ya pı lır dı. Fa kat bu

top la ma et kin li ği gi de rek plas tik

sa nat lar ala nı na ka yın ca,et nog ra -

fik ko lek si yon cu luk ta olan dan,

çok da ha be lir gin bir söy lem ala -

nı oluş mak zo run da ka lı yor du. 

Bu, bir çe şit pa ra dok sal du rum

ya rat tı. Bu pa ra doks “ser ma ye

sa hi bi-fi kir emek çi si” bu luş ma sı

idi. Fik ri bir kar ma şa ya ra tan bu

bu luş ma nın, bir den çok ya nı nı

tek yar gıy la aş mak pek müm kün

gö rün mü yor.

Özal’lı yıl lar da be lir gin bir ka -

rak ter ka za nan tü ke tim top lu mu,

do ğal ola rak sa na tı da, kül tü rü

de me ta ola rak gö re cek bir iv me

ya rat tı. Bu yar gı, bu dö nem sa -

na tı nın me ta laş tı ğı an la mı nı ta şı -

mı yor du. Ama, üc ret len di ri le bi lir

sa nat an la yı şı -ki alı cı sı an cak

var lık lı grup lar ola bi lir- doğ ma ya

baş la mış tı. 

Kül tü rel kod la rın ge le nek sel lik

jar go nu için de et nog ra fik ese re

yan sı dı ğı nı ve bu nun kö ke nin de

de kök lü Os man lı aris tok ra si si ne

ait soy lu zen gin ai le ima jı nın et -

ki li ol du ğu söy le ne bi lir. Fa kat, sa -

nat ürü nü alı cı lı ğı ve sa nat ha mi -

li ği, Os man lı için ol ma sa da, Tür -

ki ye Cum hu ri ye ti için ye ni bir du -

rum du. 80’li yıl lar an ti ka cı lı ğın -

da, bir lik te ge li şen bu iki top la -

ma fa ali ye ti, ik ti sa di ha ya tın kül -

tür ha ya tı na yan sı ma sıy dı. 

O gü ne ka dar bi lin dik an la mıy la

“pa zar”ı ol ma yan sa nat çı ve ese -

ri, ar tık sa tış ya pa cak or ta ma ka -

vu şu yor du. Bu sü re cin he nüz ta -

mam lan ma dı ğı nı söy le mek ye rin -

de olur, ki bu ge çiş hâ lâ tam an -

la mıy la yer le şe me di.

An ti ka me ra kı

80’li yıl lar ile 2000’li yıl lar ara -

sın da cid di bir de ği şim ol du ğu nu

ka bul et mek ge re kir. 80’li yıl la rın

top la ma fa ali ye ti nin salt zen gin -

lik ve sta tü amaç lı ol du ğu ka dar

ki şi sel ya da da ha doğ ru bir ifa -

dey le ka mu sal ol ma yan özel lik te

olu şu ka rak te ris tik tir.

O yıl la rın sa nat ve an ti ka me ra -

kı nın kö kün de ki sı nıf sal gü cün

ay rı ca lı ğı, sem bo lik dü zey de, bu

ob je ler le ta mam la nı yor du. 

Bu ger çe ği bir alın tıy la gös ter -

mek müm kün; Arredomento der -

gi si 1991 yı lı nın Şu bat sa yı sın da,

her sa yı da yap tı ğı gi bi “du dak

ısır ta cak gü zel lik te” zen gin ev le -

ri ni ge ze rek ya zı lan ya zı se ri sin -

de şun lar söy le ni yor: “Kö şe yi

Art hur Kampf’ın tab lo su ta mam -

lı yor. Emel Ko ru türk, dik ka ti mi zi

tab lo da ki ba hü nün sa lon da kiy le

ben zer li ği ne dik kat çe ki yor. Ye -

mek oda sı ta kı mı Fran sız, şam -

dan lar da avi ze gi bi Bo hem ya.

Fran sız por se len çok na di de bir

par ça. Oda nın ra kip siz tab lo su

Şe ker Ah med Pa şa.” 

Der gi nin sun ma bi çi mi nin ay rı

bir ko nu oluş tu ra ca ğı bu tip ya zı -

lar da, as lın da dö ne min zen gi ni -

nin soy lu lu ğu bu ob je ler le so mut -

la şı yor. Bu kim lik giy dir me de an -

ti kah ra man, yi ne ay nı çe şit der -

gi ler den bi rin de “ara besk da -

mak lı cüz da nı şiş kin ler” di ye

bah se di len şark zen gi ni tüc car -

dır. Bu tip sert kar şı lık lar la, as -

lın da za ten “ara besk da mak lı

cüz da nı şiş kin ler” olan Tür ki ye

bur ju va zi si ne mo del gös te ril mek -

te dir. “Bu ra ya ge lin, böy le de vam

edin” sö zü, san ki fı sıl dar gi bi

söy le nir.

Bu sı nıf sal bi çim len me nin bir

sek tör ya rat ma sı ve bu sek tö rün

ik na gü cü nün yük sek ol ma sı, bir -

çok li be ral kül tür, “fi kir” er ba bı nı

bu şem si ye al tı na top la dı. Ör ne -

ğin, yu ka rı da alın tı sı nı yap tı ğım

der gi nin edi tör lü ğü nü Ömer

Mad ra yap mak tay dı. 

Olu şan sek tö rün bir bi riy le çok

ya kın dan il gi li alt kol la rı var dır.

Te mel ola rak fi kir dü ze yin de gün -

de mi be lir le yen ler An tik De kor,

Ar re do men to, Ma rie Cla ire, Rap -

so di gi bi der gi ler dir. Bu sı nıf için

be lir li bir ile ti sağ la ma nın ya nı

sı ra, son de re ce ama cı na uy gun

ola rak ba şa rı lı bir ya pı ve kad ro -

la rı oluş tu ran bu der gi ler, he def

kit le le ri ne norm lar be lir le miş ler

ve oyu nun ha kem le ri ol muş dur.

He nüz yük sek kül tür kav ra mı -

nın ye ri ni kit le kül tü rü ne terk et -

me di ği bu yıl lar da, yük sek kül tü -

rün abc’si bu sı nıf için ula şa bi lir -

li li ğe çe kil miş ve bir nok ta da uz -

la şıl mış tır. Bu kül tü rel kim lik ya -

rat ma gay re ti, ken di si ni önem li

gös ter ge sel düz lem le rin hep sin -

de or ta ya koy muş tur ve gün de lik

ya şa mın tü mün de söz söy le me -

ye, norm lar çi zil me ye baş lan mış -

tır. Ye me iç me kül tü rü, gi yim, ev

de ko ras yo nu ve kül tür an la yı şı,

ce vap la rın üre til di ği alan lar dı. 

Ah met Ok tay’ın söy le di ği şek -

liy le, seç kin lik be lir ti le ri ola rak

sa yıl ma sı ge re ken bu et kin lik ler -

den ilk üçü, ko nu mu zu tüm le yi ci

an lam lar ta şı yor lar. Ama, ya şam

düz le min de hep si tüm le şik ola -

rak Tür ki ye bur ju va zi si nin ala me -

ti fa ri ka sı nı oluş tur du lar. İlk üçü -

nün ya rat tı ğı seç kin ci lik, as lın da

ki şi sel yar gı lar la sağ la na bi lir.

Ama, dör dün cü sü, ya ni kül tür,

an la ma ça ba sı ve yar gı gü cü ge -

rek ti re cek et kin lik tir.

Bu nok ta da Tür ki ye’de ak tör le -

ri nin de ya vaş ya vaş net leş ti ği

bir sa nat pa za rı doğ muş, eleş tir -

men ler, der gi ler, mü za ye de sa -

lon la rı, ga le ri ler, sa nat çı lar ile

atöl ye le ri, sa nat ta cir le ri, alı cı lar

bu pa za rın ak tör le ri ol muş lar dır. 

Ye ni or tam ve ak tör ler

Olum lu ya da olum suz eleş ti ri si

bir ya na, plas tik sa nat lar da pa -

zar, ger çek bir di na mik tir. Tür ki ye

re sim sa na tı, 90’la rın son la rı na

doğ ru, ar tık ku rum laş mış pa za -

rıy la bir üre tim yo ğun lu ğu ya şa -

mış tır. Baş lan gıç ta, bu üre ti min,

sa nat or ta mın da te cim sel kri ter -

le rin öne çık ma sıy la so nuç lan dı ğı

dü şü nü le bi lir. An cak, sa nat or ta -

mı nın ken di ni ya rat ma sı nın alt

ayak la rın dan bi ri oluş ma ya baş -

la mış tır. 

1990’lı yıl lar dan iti ba ren ART-

İST (İs tan bul Sa nat Fu arı) dü zen -

len me ye baş la na cak tır. Ga le ri sa -

hip le ri nin se çim le ri doğ rul tu sun -

da ken di le ri ne vit rin bu lan sa nat -

çı lar, ar tık ay nı za man da sa tı cı

ol mak tan uzak laş tı lar. Böy le ce,

Cum hu ri yet’in ilk yıl la rın da dev -

let des te ği ne muh taç olan sa nat -

çı, ar tık gi de rek sı nır la rı nı ge niş -

let me ye baş lı yor du. Bu yıl lar da

sa nat or ta mı nın İs tan bul mer kez -

li kal dı ğı ve ge niş kit le ler le bağ -

lar ku ra ma dı ğı göz len mek te dir.

Açı lan ga le ri ler Ni şan ta şı gi bi üst

sı nı f semt le rin de dir. İs tan bul’da

1998 yı lın da sa nat ga le ri si sa yı sı

200 do la yın da dır ve her yıl yak la -

şık 1000 ser gi açıl mak ta dır. 

80’li yıl lar ile 2000’li yıl lar ara -

sın da ka rak te ris tik olan bu dö -

nem de, ti ca ri bir ku rum ola rak

ga le ri le rin, sa nat ile ti şi mi nin yö -

nü nü, üst sı nıf la ra çe vir me si dir.

Kül tür et kin li ği ola rak sa nat, ay nı

za man da alı cı sı için gi de rek pi ya -

sa de ğe ri olan bir me ta ha li ne

ge le cek tir. Bor sa ya ben zer bir iş -

le yiş le, mü za ye de ler eser le rin fi -

yat la rı nın alt üst sı nır la rı nı be lir -

le me ye baş lar lar. Ni ha ye tin de

cid di pa ra lar bağ la nan bu top la -

ma işi ya tı rı ma da dön me ye baş -

la yın ca, pi ya sa nın ras yo nel leş me -

si ih ti ya cı do ğa cak tır.

Ör ne ğin, 1998 ha zi ran sa yı sın -

da Negatif der gi si, 56 res sa mın 3

önem li ga le ri ci de ki fi ya tı nı ya yın -

la mış ve bu ya zı ya, “Bu tab lo kaç

pa ra?” adı nı ver miş ti.

Spe kü la tif dal ga lan ma lar ye ri ne

sa bit ler aran ma ya baş la nır. “Bu

res sa mın Tür ki ye re sim ta ri hin de

ye ri ne dir?” so ru su “Tab lo su na

pa ra ya tır sam za rar eder mi -

yim?” kay gı sı nı giz le mek te dir. 

Tam da bu ko şul lar, Tür ki ye’nin

kül tü rel bel le ği ni bil mek için de -

ğil ama “sağ lık lı” sa nat pi ya sa sı

için bir “Tür ki ye sa nat ta ri hi” ya -

zı mı na ih ti yaç du yar.

Kit le gö zün de po zi tif imaj ka za -

nan üst sı nıf la rın sa nat tan bek -

len ti yö nü de de ği şe cek ve bu nu

sa nat çı nın ara yış la rı ile ye ni bir

sü reç iz le ye cek tir. 2000’li yıl lar -

da, 1980’ler mis yo nu nu ta mam -

la mış tı. Ku rum lar, in san lar ve fi -

kir ler ye ni bi çim le re doğ ru ge çiş

yap ma ya baş la ya cak lar dı. 

Bir ma aş tan 5 tril yo na

Bi ti rir ken, de ği şi me ör nek ola -

cak bir anek dot ak ta ra lım:

Türkiye’deSanat der gi si nin 1998

Ka sım-Ara lık sa yı sın da, Ab dül ka -

dir Gün yaz, 1960’lar da Os man

Ham di Bey ve Ho ca Ali Rı za’nın

bi rer tab lo su na hiç bir alı cı nın

çık ma dı ğı bir me zat tan bah se di -

yor. Ve, eser le rin fi ya tı nın 1.200

li ra, bu ra ka mın da o dö nem ki bir

ma aşı na denk gel di ği ni söy lü yor.

De vam la, bir Os man Ham di tab -

lo su nu ya zı sın da gör sel mal ze me

ola rak kul la nı yor ve al tı na

1990’da 1.750.000.000 li ra ya sa -

tıl dı ğı nı söy lü yor. 

Ab dül ka dir Gün yaz’ın ne ka dar

yük sek fi yat la ra tab lo sa tıl dı ğı nı

gös ter mek için kul lan dığı bu

resim,  sadece 14 yıl son ra 2004

yılı sonun da Pera Müzesi tarafın -

dan 5 tril yon liraya alınan Kap-
lumbağaTerbiyecisi isim li tab -

lodur.

SERMAYE SANAT TARLASINDA
MAHİR DOĞAN

S

Bay Milyoner- Bir yağlı boya resim almak istiyorum.
“d” Grubu    - Emredersiniz bayım hangisini takdim edelim?
Bay Milyoner- Hangisinin yağı iyi ise.

“Kö şe yi Art hur Kampf’ın tab lo su ta mam lı yor.
Emel Ko ru türk, dik ka ti mi zi tab lo da ki ba hü nün sa -

lon da kiy le ben zer li ği ne dik kat çe ki yor. Ye mek
oda sı ta kı mı Fran sız, şam dan lar da avi ze gi bi Bo -

hem ya. Fran sız por se len çok na di de bir par ça.
Oda nın ra kip siz tab lo su Şe ker Ah med Pa şa.” 

“Bu tablo kaç para?”

ÖZGÜRLÜKTOPLUMSAL
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SANATSAL GERÇEKLİK VE YABANCILAŞMA
er çek çi lik, top lum sal

sı nıf la rın ta rih sel ola -

rak be lir le nen dün ya

gö rüş le ri nin kar şıt lı ğı nı içe rir.

Do la yı sıy la in san lık ta ri hi ay nı

za man da ger çek çi lik ta ri hi nin

bir sa va şı ol du ğu ka dar “in sa ni -

leş me” ile “top lum-bi rey” ara -

sın da ki uz laş maz çe liş ki nin or -

ta dan kal dı rıl ma sı, in sa nın ger -

çek li ğe iliş kin im ge siy le, için de

bu lun du ğu top lum la ara sın da ki

uyu mun ku rul ma sı nın da ta ri hi -

dir. Ger çek çi lik, in sa nın, do ğa -

nın ve onun en yük sek ürü nü

olan top lu mun iş le yiş ya sa la rı -

nın bil gi si ne va ra rak ona ege -

men ol du ğu sü re ce, ken di siy le

bir lik te do ğa yı da dö nü şü me

uğ ra ta bil di ği öl çü de ge li şe bil -

miş, in sa ni le şe bil miş tir.

İn sa nın ger çek li ğe, ta rih sel

gö re ce li ği için de git tik çe ege -

men olu şu sü re ci, top lu mun sı -

nıf sal var lı ğı nın çe liş me ci ge li -

şi mi ne bağ lı ola rak bir ge liş me

gös ter mek tedir. Bu nedenle

ger çek lik, top lum sal sı nıf la rın

ta rih sel ola rak be lir le nen dün ya

gö rüş le ri nin kar şıt lı ğı nı içe rir.

Ger çek lik kav ra mı il kel ko mü -

nal dö nem de ani mizm, kö le ci

top lum da mi to lo ji ve fe odal

top lum da te olo ji ile kav ra nır -

ken, ka pi ta list top lu ma ge çi şin

er ken dö ne min de özel lik le Rö -

ne sans’ la bir lik te ilk kez bi lim -

sel ola rak kav ran ma ya baş lan -

dı. Da ha ön ce ki dö nem ler de

ger çek çi lik ten sa de ce öğe ler

ola rak bah se di le bi lir ken, Rö ne -

sans’ la bir lik te in sa nın, do ğa nın

ve top lu mun ger çek iş le yiş ya -

sa la rı nı, top lu mun mad di var lı -

ğı için de ara ma sı, de ney ve

akıl cı lık yön tem le ri ni kul la nan

top lum sal çö züm le me nin or ta -

ya çı kı şıyla ger çek leş miş tir.

Paranın dönüştürücü
gücü, insanın yazgısı

Ör ne ğin Sha kes pa ere’in oyun -

la rın da yan sı yan top lum sal çe -

liş ki le rin, biz ler, bu gün bi lim sel

ola rak çok da ha de rin den bi lin -

cin de yiz. AtinalıTimon oyu nun -

da an lat tı ğı pa ra nın dö nüş tü rü -

cü gü cü nün ger çek top lum sal

ya sal lı ğı nı biz ler bu gün da ha iyi

kav ra ya bi li yo ruz. Ama Sha kes -

pe are top lu mu ele alı şıy la sa -

nat ta ilk kez pa ra nın dö nüş tü -

rü cü gü cü nü, in san yaz gı sı nın

yi ne top lum sal zo run da lık la ra

bağ lı ol du ğu nu kav ra yan ger -

çek çi sa nat çı ol muş tur.

Ka pi ta liz min er ken dö ne min -

de, bur ju va top lum sal ide al ler le

bur ju va ger çek li ğin de rin bir

çe liş ki için de olu şu, bur ju va

ger çek çi li ğin eleş ti rel bir özel lik

ka zan ma sı na ve eleş ti rel ger -

çek çi lik sü re ci için de va r ol ma -

sı na yo laç mış tır. Bur ju va zi ege -

men soy lu lu ğa/aritokrasiye kar -

şı ken di sı nı fı nın ger çek li ği ni

koy ma ya ça lı şır ken top lum sal

ide al le re da yan mış tır. Bur ju va

dev rim ler ve ge liş me ler ça ğın -

da, bur ju va zi nin sı nıf sal çı kar -

la rı ile ezi len di ğer ke sim le rin

çı kar la rı bir leş ti ğin den bu dö -

nem ler de ki ile ri ci sa nat, bu or -

tak çı kar la rın bir an la tı mı ol -

muş tur. Ya ni bur ju va sa nat ger -

çek çi lik le bir lik te ile ri ci ve hal -

ka bağ lı bir tu tum ser gi le miş tir.

Öz gür lük, eşit lik, ada let kav -

ram la rı sa na tın in san cıl özel li -

ğiy le çe liş me yip ak si ne or tak -

laş mış tır. İn sa nın top lum la çe -

liş ki si ni te mel alan sa nat çı ve

onun ya pıt la rı bur ju va zi nin eşit -

lik, ada let, öz gür lük me saj la rı nı

za ten ken din de bir do ğal lık la

içi ne al mış, ya pıt la rın da bü tün -

leş tir miş tir.

Sa nat sal et kin lik 
in sa ni leş me ça ba sı dır

An cak bur ju va zi nin kâr tut ku -

su ve pa ra nın gü cü nü yü cel ti şi,

sa na tın in san cıl ola nı yü cel ti şi

ile baş tan be ri bir çe liş ki için de

ol muş, bur ju va zi ken di sı nıf sal

var lı ğı na bağ lı ola rak ta rih te ki

ile ri ci ro lü nü bı ra ka rak ge ri ci

ni te li ğe bü rün müş tür. İn sa nın,

in sa ni leş me sü re ci nin kar şı sın -

da bur ju va zi, ye ni bir olu şum

sü re ciyle ye r al mış tır: “top lum -

sal ya ban cı laş ma”. Bu ne den le

ka pi ta liz min ta ri hi ay nı za man -

da in sa nın in sa na ve gi de rek

top lu ma ya ban cı laş masının ta -

ri hi ol muş tur.

Bur ju va top lum da, sa nat an -

cak bu top lu mun iki yüz lü lü ğü -

ne, ge ri ci li ği ne kar şı eleş ti rel

bir tu tum ta kın dı ğı ve bur ju va

sı nı fın ba kış açı sı nı aş tı ğı sü re -

ce sa nat sal bir de ğer ka za na -

bil miş tir. Sa nat nes nel ger çek li -

ği, sa de ce ya ban cı laş ma yı ta rif

ederek de ğil, ya ban cı laş ma ya

kar şı tu tum al ma ya gö re bi çim -

len dir di ği sü re ce bur ju va ger -

çek li ğin dö nü şü me uğ ra tıl ma sı -

na yol aça rak, top lu mun ye ni -

den bi çim len di ril me sin de iş lev -

sel bir rol oy na ya bil miş tir. Sa -

nat çı nın uyum suz lu ğu gi bi gö -

rü nen şey as lın da nes nel ola rak

sa nat çı nın ta vır alı şı ve sa na tın

in sa ni leş me ça ba sı dır. 

Sa nat sal et kin lik le rin her  bi ri

yu ka rı da açık la nan in sa ni leş me

ça ba sı na denk düş mek te, sa -

nat sal et kin lik sa nat sal ile ti şi -

mi ge rek li kıl mak ta dır. Sa nat çı,

sa nat sal ya ra tı cı lık sü re cin de

na sıl esin-içe rik-bi çim len dir -

me/es te tik kay gı-dil-ilet me

aşa ma la rın dan ge çi yor sa, ya -

ra tı lan sa nat la bu lu şan in san

da al gı la ma-özüm le me-eleş ti ri-

so ru sor ma aşa ma la rın dan ge -

çe rek sa nat sal ya ra tı sü re ci ni

bir kez da ha ken di için de üret -

mek te dir.

Sa nat çı ta raf sız ola bi lir
mi?

Gü nü müz de bur ju va zi, sa nat

ya pıt la rı na sa hip çı ka rak, sa -

na tın in san laş ma sü re cin de sa -

nat çı-top lum sal çe liş ki di ya lek -

ti ği ni ko par ma ya ça lı şı yor. Sa -

na ta, top lu mun üze rin de, on -

dan  ba ğım sız, salt gü ze li ve

gi de rek ide ali tem sil eden bir

mis yon at fe di yor. Sa nat çı nın

ya ra tı cı lı ğı nı ide aliz me hap se -

di yor, sa nat çı la rı tan rı laş tı rı yor

ve için de bu lun du ğu top lum sal

ya ban cı laş ma dan bes len di ği

ger çe ği ni ört me ye ça lı şı yor. Sa -

nat çı nın ta raf sız lı ğı il ke sin den

dem vu ru yor her fır sat ta ve bu

ta raf sız lı ğı yü cel ti yor. Böy le ce

Pla ton’un ide al dev le tin den ko -

vu lan sa nat çı lar, bur ju va zi nin

ide al dev le tin de ken di le ri ni ay -

rı ca lık lı bir yer de bu lu yor lar. 

An cak sa nat; sa na tın ger çek -

lik le iliş ki si, sa nat sal ya ra tı mın

te me lin de ya tan dün ya gö rü şü,

sa nat sal-im ge sel bi çim len dir -

me so nu cu or ta ya çı kar dı ğı sa -

nat sal iş lev ve yön te miy le, top -

lum sal ya ban cı laş ma ya kar şı

ve ri len sa va şım da yan tut mak -

ta dır. İçin de bu lun du ğu top lu -

mu aşan bir ger çek çi lik ya rat -

mak ta ve ta vır al mak ta dır.

Çün kü nes nel ger çek lik, öz ne -

nin ya ni sa nat çı nın bi lin cin den

ba ğım sız ol mak la bir lik te sa -

nat çı nın bi lin cin de du ra ğan,

yan sız bir nes nel lik içer mez. 

Sa nat çı nın bir nes ne ola rak

sa nat la iliş ki si sa nat çı-top lum

iliş ki si de ğil, sa nat çı-top lum/bi -

rey kar şıt lı ğı iliş ki si dir. Bu iliş ki,

öz ne ve nes ne ara sın da hem

sü rek li ça tı şan hem de iler le yen

bir ger çek li ği ta rif et mek tedir.

HİKMET SARIOĞLU

Sanat; sanatın
gerçeklikle ilişkisi,
sanatsal yaratımın

temelinde yatan
dünya görüşü, 

sanatsal-imgesel
biçimlendirme ve tüm

bunlar bir araya
geldikten sonra
ortaya çıkardığı

sanatsal işlev ve 
yöntemiyle toplumsal
yabancılaşmaya karşı

verilen savaşımda
yan tutmaktadır.

Sanatçılar savaşım verebilir mi?
Hi-yeh’in bas kı sı nın en çok art tı ğı dö nem de bir yon tu cu Me-

ti’ye, hem ger çek ten doğ ru luk tan ay rıl ma mak, hem de ele geç -
me mek için ne ya pa bi le ce ği ni sor du. Me-ti ona şu nu öğüt le di:
“Ge be bir ka dın hey ke li yap, ka dın üzün tü do lu ba kış lar la kar nı -
nı süz sün. O za man çok şey söy le ye bil miş sin de mek tir.” Me-
ti’nin Özdeyişler Kitabı, Bertolt Brecht

G
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BABASI VE OĞLU
arih: bi ri cik bi lim,
ikir cik li ta vır

Bu ül ke de ta rih le he sap laş mak

söz ko nu su ol du ğun da, ta ri hi

yaz ma nın ve bu ta rih te ya zı -

lan la rı üst len me nin mec bu ri -

ye ti, me su li ye ti ve esa re ti al -

tın da sı kı şan sa de ce mu ha fa -

za kâr mil li yet çi İs lam cı lar de -

ğil. Sol cu lar da, bu sı kış ma dan

mü nez zeh de ğil. Red det tik le ri

içi ne sı ğa ma dık la rı, içe ri alın -

ma/atıl ma bi çim le ri nin ise po -

li si ye ki mi ta hak küm iliş ki le ri

üze rin den, dı şa rı da tut mak ga -

ye si nin hük müy le ku rul du ğu

bir me kân da sol cu la rın za ma -

na da ir ge liş tir di ği bi linç, ta rih

kav ra yı şı da bir bü tün lük oluş -

tur mu yor. 

Sol cu la rın, ta ri hi, ik ti da rın

ta rih ya zı mı, oku yu şu na pa ra -

lel bir kav ra yı şın dı şın da kur -

mak gi bi bir eği li mi yok. Kah -

ra man lar, kah ra man lık lar an -

la tı sı na dö nü şen ta ri hin bu bü -

züş me si Marx’ın ta ri he at fet ti -

ği o bi ri cik bi lim vas fı nı ge çer -

siz kı lı yor. 

Sek sen son ra sı po li tik jar go -

nun da sık lık la kul la nır ha le ge -

len he sap laş ma, mu ha se be

söz cük le ri şim di  de ko num lan -

ma nın im kâ nı nı tü re te bi le cek

bir kö ken, baş lan gıç anı, ku ru -

cu ef sa ne ler/ha ki kat ler ara yı -

şın da geç mi şe, pek se vi len

söz cük le ge le ne ğe, mer si ye-

gü zel le me iki le me si ni aşa ma -

dı.

His to ria-ta rih ve hi kâ ye

Sek sen son ra sın da, özel lik le

so lun tek rar aya ğa kalk ma yı

yor dam la dı ğı dok san lar da, so -

lun ken di siy le çev re siy le/çeh -

re siy le he sap laş ma sü re ciy le

eş za man lı bir de sol la aman sız

bir he sap laş ma sü re ci ne gi ren

un sur lar dan, şim di nin aman sız

iş bi ti ri ci, pi ya sa cı, po pü ler

kül tü rü nün ami ral li ği ne av det

et miş es ki nin sol cu la rın dan

söz et mek müm kün.

So lun hi kâ ye si, ke li me nin La -

tin kö ke niy le his to ria’sı –ta ri hi

ve hi ka âye si, hi kâ ye den sol cu -

la rın ro man la rı na, şi ir le ri ne,

film le ri ne ko nu ol duk ça an la tı -

la nın ki min ta ri hi ol du ğu meç -

hul hi kâ ye ler top la mı, so lu

geç miş te kal ma sı ge re ken kö tü

bir anı ya in dir ge di.

Ço cuk su luk ve ham ha yal

12 Ey lül ki mi le ri nin/ki mi şey -

le rin se si ni kı sar, ke ser ken ki -

mi le ri nin/ki mi şey le rin se si ni

ise so nu na ka dar aç tı. Se si ke -

si len/kı sı lan la rın kim ler ve ne -

ler ol du ğu, 12 Ey lü l’ün ne le ri,

kim le ri na sıl “as kı ya” al dı ğı

ma lum. Pe ki bu bas tır ma/sus -

tur ma nın kar şı sın da ne le rin

se si ni aç tı? Ser best pi ya sa nın

er dem le riy le ki şi sel le şen özel

ha ya tı, ha yat tarz la rı nı (li fe

style), ya tak oda sı nı, teş hi ri,

iti ra fı...

Dok san son ra sı dev rim ci ki -

şi le re ve dev rim ci li ğe odak la -

na rak çe ki len, be lir li sı nır  la rı

aşa ma yan bir çok film söz ko -

nu su. Bu sı nır la rın en bü yük

özel li ği, dev rim ci li ğin geç miş te

kal mış bir hi ka âye ola rak al gı -

lan ma sı. Bir di ğe ri ise dev rim -

ci li ği za ma nın dev rim ci kim lik -

le ri şah sın da bir ço cuk su luk,

ham ha yal, teh li ke li bir genç lik

ha ta sı ola rak gö rül me si. 

Ça ğan Ir mak son yıl la rda

adın dan sık ça söz edi len genç

bir yö net me n. Özel lik le di zi

fur ya sın da ken di ne yer aç ma yı

be cer miş, ye te nek li de bir yö -

net men. BabamveOğlum fil -

miy le bu ba şa rı sı nı iyi ce kat -

mer le di. Uzun sü re dir gös te -

rim de olan bu film hâ lâ sa lon -

la rı dol du ra bi li yor. İz le yi ci kit -

le si ise çok ge niş. Çe şit li yaş

gru bu, po li tik gö rüş ve sos yal

sı nıf tan in san la ra ken di ni iz -

let ti ren, iz let tir mek le kal ma yıp

hün gür hün gür ağ la tan bir film

BabamveOğlum. 

“İn san bü yü dük çe
ha yal le ri kü çü lür mü?”

BabamveOğlum’da ki min

ney le he sap laş tı ğı nı an la mak

müm kün de ğil. 12 Ey lül, iş ken -

ce, ce za evi, has ta lık, ölüm fo -

nun da ba ba ve oğul ara sın da ki

bir he sap laş ma mı söz ko nu -

su? Ya da bir dev rim ci nin ik ti -

dar ve ör gü tüy le he sap laş ma sı

mı? Yok sa ge ri de bı rak tık la rı nı

bı rak tı ğı gi bi bul du ğun da bı ra -

kıp git me nin bu ruk lu ğu nu ya -

şa yı şın, hiç bir ye re sı ğa ma yı -

şın he sap laş ma sı mı? Bel ki

hep si, bel ki de hiç bi ri. Uz man -

lık ala nı mız si ne ma ol ma dı ğın -

dan fil min ana li zi ni po li tik bir

oku ma üze rin den yap mak la

ye ti ne ce ğiz. Ama yi ne  de bir -

kaç ay rın tı ya de ğin me den geç -

me ye lim. Ir mak’ın ön ce ki film

ve di zi le rin de ki gör sel ba şa rı yı

bu ra da gör mek müm kün de ğil.

Çe tin Te kin dor’un oyun cu lu ğu -

na ise di ye cek yok.

“Bir şan sın da ha ol sa…”

Dı şa rı nın te kin siz li ği Ça ğan

Ir mak’ın ça lış ma la rı nın -si ne -

ma fil mi, di zi- or tak bir te ma -

sı. Hep si bir ge ri dö nüş hi kâ -

ye si üze rin e ku ru lu yor. Ge ri

dö nü len yer, içe ri, ise hep bir

da ya nış ma, ken di ne ye ter lik,

bi r a ra da lık, bir al tın çağ ola -

rak ko nak ta sim ge le şi yor: ka -

pa lı, ko ru ma cı ve ba ğış la yan…

Ba ba sı nı yı kıp geç ti ği o asi li -

ğin ke fa re ti ni öde di ğin den mi,

öl mek üze re olan bir in sa nın

zo run lu lu ğun dan mı ge ri dön -

dü ğü an la şıl ma yan, kur gu iti -

ba riy le de an la tıl mak is ten me -

yen be lir siz bir ça tış ma for mu

ya da fo nun da ku ru lan hi kâ ye.

Ka sa ba yı bir lik te terk et me ye

ka rar ver dik le ri ama onun ka -

dar ce sur ola ma yıp ka lan ar -

ka daş ka rak te ri nin “Bir şan sın

da ha ol sa” so ru su ve kah ra -

ma nı mı zın bu so ru ya ver di ği

“Ben halk için sa vaş tı ğı mı zı

dü şü nür düm; ama kim se nin

umu run da de ğil miş” ya nı tıy la

he sap laş ma nın yal nız ca ba ba

oto ri te siy le de ğil, ba ba oto ri te -

si üze rin den dev let ya da da ha

ge niş ifa de siy le sö mü rü ve ta -

hak küm iliş ki le riy le de de ğil,

bi za ti hi dev rim ci lik le olum suz

bir he sap laş ma ol du ğu nu gö -

rü yo ruz. 

Ar ka da bı rak tı ğı her şey, terk

et ti ği sev gi li si de da hil ol mak

üze re, kız gın  ve kır gın  ol sa lar

da  ona sa dık tır lar hâ lâ. Bu sa -

da kat es ki ar ka daş la rı nın

med ya pat ron lu ğu na ya da kı -

sa ca pat ron lu ğa yük se liş le ri,

ona sırt çe vi riş le ri kar şı sın da

an cak onun ba şı nı öne eğe bi lir.

“Bir şan sı da ha ol sa...” so ru -

su nun ce va bı ve ril miş tir sa tır

ara sın da.

Gö ze so ku lan par mak

Acı la rın, al dan ma la rın, al da -

tış la rın, ay rı lık la rın, yu va yı bı -

ra kıp git me le rin, kul la nıl ma -

nın, asık su ra tın, his ve ifa de

yok sun lu ğu nun, ez cüm le bir

ka çı şın meş ru te mel le ri ni ve -

ren, me se le nin yal nız ne ga tif

veç he le ri nin anak ro nik top la mı

ola rak ta lih siz ve ta rih siz bir

hi kâ ye an la tı cı lı ğı kı va mıy la

an cak göz ya şı na oy na na bi lir. 

Açık ça sı, BabamveOğlum bir

ha yal kı rık lı ğı. Bir sa mi mi yet,

an lat ma, bir ya ra ya ter cü man

ol ma kay gı sı se zil se de, fil min

kur gu su ba ba sı ve oğ lu ara sın -

da ki ya rım kal mış he sa bı ka -

pa tır ken, dev ri min ve dev rim -

ci li ğin de he sa bı nı ka pa tı yor. 

Öne rim şu dur ki, bi ri le ri de

çı kıp Di yar ba kır Ce za evi’ nin fil -

mi ni yap sın ya da me se le nin

di ğer cep he si ne İs lam cı ve

sağ cı la ra dö nük eleş ti rel bir

he sap laş ma nın yol la rı nı ara -

sın . 

Bir Yıl maz Gü ney da ha çı ka -

ma ya cak mı bu top rak lar dan?

ÜMİT KARTAL

Dışarının tekinsizliği
Çağan Irmak’ın
çalışmalarının 
-sinema filmi, dizi-
ortak teması. 
Hepsi bir geri dönüş
hikâyesi üzerine 
kuruluyor. 
Geri dönülen yer, 
içeri, ise hep bir
dayanışma, kendine
yeterlik, bir aradalık,
bir altın çağ olarak
konakta simgeleşiyor:
kapalı, korumacı ve
bağışlayan…

T

Bir eve dönüş hikâyesi
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ÖNCE NERON
ŞİMDİ DE ULTRAS

ice şe hir var dır ki fut bol

re ka be ti iki ta kım üze ri ne

ku ru lu dur. Ama çok azı sı -

nıf sal, po li tik, et nik, di ni ay rım lar -

la ifa de edi lir. Bu şe hir ler den

önem li le rin den bir ta ne siy di Ro -

ma.

Dün ya ca ün lü iki ta kı mı nı ayı ran

en önem li özel lik, ta kım la rın sa ha -

da va ro luş la rın dan, for ma la rın da -

ki renk ler den ön ce ha yat ta tut tuk -

la rı yer di. Her hal de hiç bir sol cu

yok tu ki La zio’yu ya da hiç bir fa -

şist yok tu ki Ro ma’yı des tek le -

sin...di. 

Ma ale sef bir ön ce ki cüm le nin ilk

ya rı sı ha len ge çer li ama di ğer ya -

rı sı fos çık tı.

Ro ma tri bün le ri ne fa şist ler sız dı.

(Ya da ele ge çir di mi de me li yiz?

Bi le mi yo rum.)

Ocak ayı nın son haf ta sı oy na nan

Ro ma Li vor no ma çın da Ro ma tri -

bün le ri ga ma lı haç lı, Mus so lo ni li

pan kart larla ve bay rak lar la bir

göv de gös te ri si yap tı lar. O fut bo -

lun en düst ri leş me si ne kar şı ma ni -

fes to la rıy la tüm dün ya tri bün le ri ni

ka sıp ka vu ran Ult ras ge le ne ği nin

en önem li mev zii fa şiz me ye nik

düş tü.

Oy saki bu sa yı esas yaz mak is te -

di ği miz, tüm coş ku suy la Li vor no

idi. Ta li he ba kın ki bah set mek is -

te di ği miz ta kı mın ma çın da ya şan -

dı tüm bu olan lar. Hat ta da ha ön -

ce ki sa yı lar da bah set ti ği miz meş -

hur Na zi se la mı da La zio’lu Di Ca -

nio ta ra fın dan yi ne Li vor no ma çın -

da ger çek leş miş ti.

Ge lin ya ra mı za tuz ba sıp kı sa ca

Li vor no’ya bir göz ata lım is ter se -

niz.

İtal yan bi rin ci li gi Se rie A’da yer

alan Li vor no, İtal ya’nın ku ze yin de

bir li man şeh ri. Ko mü nist le rin ve

do la yı sıy la iş çi ha re ke ti nin ka le si

sa yı la bi le cek bir şe hir. Hat ta o dü -

zey de  ki ikin ci lig den bi rin ci li ge

çık tık la rı za man kut la ma lar da ne -

ofa şist par ti bü ro su nu tah rip et -

miş ler. Bü tün maç lar da tri bün ler -

de açı lan bay rak la rın ba şın da orak

çe kiç li bay rak ge li yor. En bü yük

be la lı la rı ise Ber lus co ni’nin ta kı mı

Mi lan ve La zio. (Ve sa nı rım ar tık

Ro ma.) Fa kat fut bo lun kar deş lik

ve dost luk ol du ğu nu dost ta kım -

lar la ya pı lan maç lar da açı lan or -

tak pan kartlarla ve bay rak lar la

gös te ri yor lar. Düş man ise za ten

in san lı ğın düş ma nı fa şizm ve ka pi -

ta lizm.

Ta kı mın ve do la yı sıy la tri bün le rin

sim ge si Cris ti ano Lu ca rel li. “Doğ -

du ğum dan be ri ko mü nis tim” di yen

Lu ca rel li bir maç ta at tı ğı gol den

son ra ver di ği sol yum ruk lu ko mü -

nist se la mın dan son ra Di Ca -

nio’dan üç kat da ha faz la ce za ya

çarp tı rıl mış tı.

Ge çen sa yı da be lirt miş tik. Za pa -

tis ta la ra yar dı mı esir ge me yen bir

ta kım olan İn ter’in, “Sa va şa Ha -

yır!” ya zı lı pan kart açan tri bün le -

rin den ırk çı slo gan lar yük se lir ken,

Ro ma’nın kı zı lı için de si yah lar

boy ve ri yor muş. Tri bün ler de ki ırk -

çı lık ve neona zi ör güt len me ler en

umul ma dık yer ler den vur ma ya

baş la dıy sa vay bi zim ha li mize.

HALUK KOŞAR
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Roma yanıyor...

Livorno tribünleri

Livorno tribünleri

Kızıl Livorno 

Cris ti ano Lu ca rel li.

Roma tribünleri Roma tribünleri
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osa Lu xem burg, 5 Mart 1870 yı lın da nü fu su nun

bü yük bö lü mü Ya hu di lerden oluşan Za moscz ka -

sa ba sın da beş kar de şin en kü çü ğü ola rak dün -

ya ya ge lir. O sı ra lar Po lon ya ba ğım sız bir dev let de ğil -

dir, Rus Po lon ya sı ola rak var lı ğı nı sür dür mek te dir.

Ro sa’nın okul yıl la rı Çar lık Rus ya sı’na baş kal dı ran

ba ğım sız lık yan lı sı Po lon ya lı la rın Çar’a kar şı is yan la rı

ne de niy le Po lon ya’nın bas kı la ra ma ruz kal dı ğı yıl la ra

te ka bül eder. Tüm bu bas kı la ra rağ men Rus ya, yük se -

len dev rim ci dal ga nın önü ne ge çe mez. 

“1882’de Po lon ya’nın ilk sos ya list ör gü tü olan ‘Pro le -

ta rit Par ti si’ ku rul du. Par ti hız la bü yü dü ve Rus ye ral tı

ör güt le riy le iliş ki kur du. Bu Rus grup lar dan bi ri nin

1881’de Çar’ı öl dür me gi ri şi min de Po lon ya lı su ikast çı -

lar da gö rev al dı. Su ikas tı dü zen le yen So fia Pe rows ka -

ja, Çar lık’ta ida ma mah kûm edi len ve ası lan ilk ka dın

ol du.” Çar’a kar şı mü ca de le et me nin be de li ni, he nüz

bir ya şın da olan Pro le ta rit Par ti si, üye le ri nin ço ğu nun

tu tuk lan ma sıy la öder. Tu tuk lan ma la rın ar dın dan par ti -

nin ya sa dı şı ka na dı nı yir mi iki ya şın da ki Ma ria Bo hus -

ze wicz üst le nir. Bir sü re son ra Ma ria Bo hus ze wicz de

ya ka la nır ve tu tuk lu ka fi le si nin Si bir ya’ya haf ta lar sü -

ren yü rü yü şü sı ra sın da ölür.

Ço cuk Ro sa el bet te tüm bun la ra bir an lam ve re cek

yaş ta de ğil dir, ama ha ya tı bo yun ca bu iki ka dı nın ölü -

mü nü unut maz. O yıl lar da Ro sa’nın te mel kay gı sı oku -

mak tır. Üst sı nıf lar dan Rus kız la rı nın ya da zen gin Po -

lon ya lı kız la rın hak kı olan eği tim, ke res te tüc ca rı Ya hu -

di bir ba ba nın kı zı için bir ha yal dir. An cak ba ba sı ne

ya pıp edip kı zı nı li se ye yaz dı rır. Li se nin ar dın dan Zü -

rih’te üni ver si te yıl la rı ge le cek tir.

Zü rih’te Leo ve Mark sizm

Zü rih, o za man lar va tan la rın dan ay rıl mak zo run da

olan pek çok dev rim ci ye ev sa hip li ği yap mak ta dır.

Özel lik le sos yal  de mok rat pek çok Al man, Zü rih’e yer -

leş miş tir. Zi ra Al man ya’da “sos yal de mok ra si nin ka mu

hu zu ru nu teh dit edi ci te şeb büs le ri ne kar şı ka nun” yü -

rür lü ğe ko nul muş tur. Bu ka nun so nu cu der nek kur mak,

ya yın çı kar mak ya sak lan mış tır. 

Üni ver si te li Ro sa bu kent te ha ya tı nın gi di şa tı nı be lir -

le yen te mel iki un sur la ta nı şır. İl ki Mark sizm dir. Bü yük

kü tüp ha ne ler de yap tı ğı araş tır ma lar, okul te zi, der nek -

ler de ta nış tı ğı sos ya list in san lar ve bu in san lar la gün -

ler, ge ce ler sü ren, çay lı hoş tar tış ma lar... İyi bir ko nuş -

ma cı olan Ro sa, bu yö nü sa ye sin de kı sa sü re de çok ça

in sa nı et ki le yip, ye ni ka tıl dı ğı bu or tam da he men say -

gın bir yer edi nir.

Böy le or tam lar da ta nış tı ğı Leo Jo gic hes, Ro sa’nın ha -

ya tı nın sey ri ni be lir le yen ikin ci un sur ola cak tır.

Var lık lı bir ai le nin ya kı şık lı oğ lu Leo, ne eği tim ne ka -

ri yer pe şin de dir. O bü tün çar pık lık la rın te me li ni araş tı -

rıp bul mak ve ge re kir se tüm sos yal ya pı yı de ğiş tir me -

yi, ha ya tı nı ha re ke te ada ma yı he def le yen, bun dan do la -

yı eği ti mi ni ya rı da bı ra kıp de mir dö küm ha ne sin de ça lı -

şıp, böy le ce ya sa dı şı ko şul la ra ken di ni ha zır la yan, tut -

ku lu bir dev rim ci dir. Onu ta nı yan her ke sin hak kın da

or tak laş tık la rı nok ta lar, dik ka fa lı, küs tah, ze ki, komp -

lo cu tu tu ma sa hip, so ğuk kan lı, ama ke sin lik le mü kem -

mel bir ye ral tı mi li ta nı ol du ğu dur. “Ar ka daş la rı nın iro -

niy le söy le di ği gi bi (Leo) is mi ni ve ad re si ni ken di si bi le

bil me ye cek ka dar giz li lik us ta sı”dır. Ye te nek le ri ni ya sa -

dı şı alan üze ri ne pe kiş ti ren Leo ha ya tı nın so nu na dek

böy le ya şar, bir tek is tis na ha riç.

Kı sa bir sü re için de ola ğa nüs tü bir en te lek tü el bi ri ki -

me sa hip olan Ro sa, ay nı za man da yet kin bir tar tış ma cı

ve pro pa gan da cı dır. Hep sin den önem li si Ro sa da ima

Or to doks bir Mark sis tir. Zü rih’te ge çen yıl lar Ro sa’nın

ken di ni te orik ola rak kur du ğu yıl lar dır ve bu bi ri ki miy le

Ber lin’e git ti ğin de kı sa sü re için de Al man sos ya list le ri -

nin söz cü sü ola cak tır. O, bir de ha dır.

Ro sa’nın ha ya tın da önem li bir baş ka yön ise Le nin’le

ara la rın da çı kan ve 1903’e dek sü ren tar tış ma lar dır.

Ro sa, Le nin’in ye ni tip mer ke zi yet çi ve oto ri ter par ti

mo de li ne kar şı, de mok ra tik il ke le re bağ lı bir yö ne tim ve

ka tı lı mı sa vu nur. Le nin’le yap tık la rı po le mik ler ne de niy -

le Le nin, Ro sa’yı bir kar ta la ben ze tir.

Zü rih’ten Ber lin’e

1897’de Ro sa Ber lin’e git me ye ka rar ve rir. Çün kü Po -

lon ya’da ki par ti fa ali yet siz dir ve Al man ya’da si ya set

da ha mer ke zi dir. Üs te lik Al man ya mo dern bir en düst ri

ül ke si dir. Bu da iş çi sı nı fı de mek tir. Böy le ce Ro sa, o

dö nem En ter nas yo nal’in li der par ti si SPD’de ça lış ma ya

baş lar. 

Ro sa’nın iyi ko nuş ma cı ol ma sı par ti ye gi ri şin den az

son ra ya pı la cak se çim le ri hem par ti ye hem Ro sa’ya

ka zan dı rır. Par ti de hak et ti ği ye ri al ma sı nı sağ la yan en

te mel şey ise kes kin ze kâ sı, güç lü ka le mi ve ku ram sal

de ha sı dır. O, Al man so lu nun ku ram cı sı dır. Kı sa sü re de

Al man ya’da Ro sa Lu xem burg adı tüm sos ya list ler ve

kit le ler ta ra fın dan ta nı na cak tır.

1914 yı lın da pat lak ve ren Bi rin ci Dün ya Sa va şı’na

dek SPD’de mü ca de le eden Ro sa, bu ta rih ten son ra

baş ka şey ler yap mak ge rek ti ği ne ka rar ve rir. Bi rin ci

Dün ya Sa va şı tüm Av ru pa sos yal de mok ra si si ni fel ce

uğ rat mış tır. Her kes cep he ye sa vaş ma ya git miş tir.

Böy le bir dö nem de Ro sa, Karl Li ebk neckt ve bir avuç

sos ya list SPD’nin dö nek yö ne ti ci le ri ne kar şı bir grup

ku rar lar. Sa va şın iler le yen gün le rin de bu grup tan sı kı

bir ör güt olan Spar ta küs ler do ğa cak tır. Bu ra da Ro sa

ve ar ka daş la rı ih mal et tik le ri giz li lik ku ral la rı na dö ne -

cek ler dir. Giz li li ği Al man sos ya list le ri ne, bir sü re ev vel

kav gay la ay rıl dı ğı be la lı sı, es ki sev gi li si, ay nı za man da

yol da şı Leo öğ re tir. Leo kı sa bir sü re de tüm Al man -

ya’da Spar ta küs le ri ye ral tı na çek me yi ba şa rır.

Ölüm ve son gö rev

Ro sa için tu tuk lan ma yıl la rı baş la mış tır. Ya hu di ol du -

ğu için hak kın da kar şı pro pa gan da lar ya pı lır, he def

gös te ri lir. 1918 Ka sı mın da ki Ki el de niz ci ayak lan ma sı

Al man ya’da dev ri mi muş tu lar. 9 Ka sım’da Ro sa ser -

best bı ra kı lır. An cak Ara lık ayın da du var la ra Ro sa ve

Li ebk neckt’in ölü mü nü kış kır tan afiş ler ası lır. 

14 Ocak’ta Leo tu tuk la nır. 15 Ocak ge ce si Ro sa ve Li -

ebk neckt ay nı ev de gö nül lü mi lis ler ce ya ka la nır lar. As -

ke ri ka rar gâ ha gö tü rü lür ler. Sor gu ya çe ki len Ro sa mer -

di ven ler den in di ri lir ken as ker ler onu işa ret ede rek ba -

ğı rır lar: “İş te, ge li yor oros pu!”

Dö ner ka pı nın ya nın da du ran as ker bir sa at ev vel ay -

nı yer de Li ebk neckt’i dip çik le öl dür müş tür. Ro sa’nın

ka fa sı na da de fa lar ca dip çik le vu rur. Ro sa ilk vu ruş la

ba yı lır. Üs tü açık bir ara ca bin di ri len Ro sa’nın bay gın

iken şa ka ğı na da ya lı si la hın te ti ği çe ki lir. Ro sa’nın ce -

se di bir ka na la atı lır.

Leo, ha pis ten çı kın ca giz li li ğin tüm ku ral la rı nı hi çe

sa ya rak Ro sa’nın evi ne gi der. Bu bir in ti har mı dır, bi -

lin mez. Anı lar la do lu bu ev de pe ri şan hal de dir. Ro sa’ya

kar şı son gö re vi onun ölü mü nü ay dın la tan ya zı sı dır. Ya -

zı nın be de li Leo’nun ha ya tı dır. Be del öde nir. 10 Mart

1919’da tu tuk la nan Leo’ya ha pis ha ne de ön ce iş ken ce

edi lir, ar dın dan ka fa sı na da ya nan ta ban ca ateş le nir.
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“Devrim muhteşem, diğer her şey zırva”

GÜLFER AKKAYA

ROSA LUXEMBURG
Dev ri me ve aş ka tut kuy la bağ lı, ama as la baş eğ me yen Or to doks Mark sist Ro sa Lu xem burg… O, dev rim za man la rın da ge çen
öm rün de ya şa na cak tüm he ye can la rı tat mış, Ple ha nov, Le nin, Be bel gi bi dö ne mi nin ön de ge len sos ya list le ri ne ka fa tut muş,
bu gü nün sos ya list le ri nin gün de min de ki tar tış ma la ra da ha o gün ler de çö züm ler öner miş en ün lü dev rim ci ka dın lardan biridir.

Ete ği nin hı şır tı sı dev ri min müj de si ola bi lir di, as ker ler ta ra fın dan vah şi ce öl dü rül me sey di.
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