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LATİN AMERİKA

AKP 2006’da zorlanacak

Latin Amerika'da sol dalga çelişkile-

2006 yılı, oligarşinin iç ilişkilerin-

de hayli gergin çatışmalarla geç-

riyle ve belirsizlikleriyle yükseliyor.

Latin Amerika’nın genel gidişatına

meye aday.Arkasına AB ve ABD’yi

fazla önem arz ediyor. Evo Mora-

ler ve yeni yasalarla, hükümet ol-

bakmak bizler açısından artık daha

alan AKP hükümeti, özelleştirme-

les'in Sosyalizme Doğru Hareke-

maktan iktidar olmaya doğru sü-

ti'nin lideri olarak Bolivya'da devlet

reci zorluyor. Merkezinde ordunun

yanın da ilgisini çektiği için giderek

nın yer aldığı statüko ise AKP’nin

başkanı seçilmesi uluslararası med-

Büyükanıt’la simgelenen kanadı-

gündem olmaya başladı. Yeni bir sol

yıpranmasından faydalanarak ve

dalganın ilk işaretleri olarak herke-

özellikle yolsuzlukların üstüne gi-

sin ilgisini çekiyor.

derek, kendi mevzilerini tahkim
etmeye çalışıyor.

17.SAYFA Ahmet Gündoğan

3. SAYFA Alp Aydın

8 Mart’a girerken

8 Mart yaklaşırken gerek kadın ku-

rumlarını, gerek karma kurumları bir

telaş sardı. Karma kurumları saran

8 MART’TA
ALANLARA

ÇİN: ‘KOMÜNİST PARTİ’NİN
ÖNDERLİĞİNDE
KAPİTALİZME DOĞRU!

ÇKP, 1978’de başlatılan reform programıyla birlikte ağır ağır sosyalizmden kapitalizme geçiş sürecini “başarıyla” gerçekleştiriyor! İşçi ve emekçilerin kapitalizmden ve tüm sömürü
ve baskılardan kurtulmasını hedefleyen “komünizm” ideolojisi artı değer
sömürüsünü ve sermayenin her alandaki hâkimiyetini gerçekleştirmek
için utanmazca kullanılıyor.
20. SAYFA İ.Halit Elçi

D

ünyanın en yoksulları, kadınlar. Çün-

kü, kadınların çalışma alanı özel alan,

yani evlerimiz. Evlerde sabahtan akşama

dek çalışan kadınlar, tüm bu işleri karın

tokluğuna yapıyorlar. Kamusal alanda çalı-

SALDIRI YASALARI

şan “şanslı” azınlık ise, meslektaşları olan

Türkiye’de siyasal alan bir süredir

ulusalcı ve liberal anlayışların cenderesine sıkışmış durumda. Sosyalist

sol örgütsüzlüğü, dağınıklığı sonu-

cunda gündeme müdahale edemeyince sanki siyaset bu iki anlayışın it

dalaşından ibaretmiş gibi gözüküyor.

erkeklere göre, düşük ücretler alıyor. İşten

atılanlar, yine ilk kadınlar oluyor. Ancak

sömürü bunlarla bitmiyor. Eve iş alma adı

altında, güvencesiz, ucuz ötesi çalışma ko-

şulları ile çalışmak zorunda bırakılan ka-

dınlar, böylece hem özel alana tıkılmış olu-

yor hem toplumsal alandan koparılmış ve

hem de örgütsüzlüğe mahkum edilmiş

Sistem sınırları içinde devam edege-

oluyor.

nılsamasını güçlendireceği için burju-

ğiştirmek için mücadele ediyorlar. Çünkü

5. SAYFA B. Akpolat

emeği üzerinde dönüyor. Kadınlar, değişti-

len her türlü it dalaşı, demokrasi yavazinin işine geliyor.

ezilmenin ortadan kalkması için, paylarına

düşeni yapma iddiasındalar. Her taraf tan

kast etmiyorum, zira Toplumsal Öz-

gürlük de bir karma kurum, kast ettiklerim tahmin edileceği üzere kadın er-

kek el ele güzel günlere dahiyâne fikri-

ni savunanlardır) 8 Mart eylemlerinin

içeriğinden ziyade, kim kiminle, nere-

de ortak eylem yapacak faydacılığı zemininde cereyan ediyor. Öyle ki elini

çabuk tutup çağırıyı yapan kurum ötekilere karşı çalımını atmış ve atı aldığından Üsküdar’ı geçmişti çoktan(!)

Bu çalımlı toplantılardan gördüğümüz
kadarıyla, geçen yıl 8 Mart sürecinde

sorunlu davranan kimi örgütler, bu yıl-

kuşatılan, bu kuşatmalarla kabusa sokulan,

ki 8 Mart toplantı çağırısını yaptıktan

le getirilen yaşamlarının insanca bir hale

nıp, hadi bu 8 Mart’ı birlikte örgütle-

özveri, sevgi, saygı laflarıyla yaşanmaz ha-

getirilmesi için hayatı değiştirecekler.

8 Mart, kadınlar için, başkaldırının, müca-

delenin, dayanışmanın tarihidir. Birlik, be-

raberlik için, kadınların kadınlarla yan ya-

na, omuz omuza durdukları gündür. Kadın-

lara yönelik, ekonomik, politik, cinsel her

türlü saldırıya karşı, topluca dayanışma

sonra, hiçbir şey olmamış gibi davrayelim havasındaydılar. Oysa birlikte siyaset yapabilmek için önceki senenin
değerlendirmesini yapıp, etik açıdan

kimi grupların (EHP, Çağrı, Kızıl Bay-

rak, Teoride Doğrultu, Sosyalist Bari-

kat) özeleştirilerini vermesi gerekiyor-

du. Geçen yıl “ayrışmayı, devrimci ka-

günüdür.

rarlılığın sınandığı, liberal dayatmala-

deki kadınların sesleriyle buluşturmalıdır.

değerlendirenler, erkeksiz 8 Mart iste-

Kadınlar, seslerini, dünyanın her köşesin-

Kadınlar, kendilerine sunulan hayatı de-

dünya, en çok yoksullaştırılan kadınların

recekler. Çünkü üretiyorlar. Sömürünün,

telaş (ki burada tüm karma kurumları

Umutlarını birleştirmelidir. Kadınların kur-

tuluşu, yalnız kadınlarla mümkün.

Kurtuluşumuz için 8 Mart’ta alanlara.

ra karşı alınan politik bir tutum” diye

yen kadınları devrimcilere karşı tavır

aldı diye suçlayanlar, aynı kadınlara

2. SAYFA Gülfer Akkaya

İSLAMİ FEMİNİZM

ATTAC ÜZERİNE

NERON VE ULTRAS

ÇANLAR KİMİN İÇİN?

önem kazandığı bir dönemdi.

dünyaya yayılan bir örgüttür.

iki takım üzerine kuruludur.

artarak adaletsizlik devam ediyor.

1980’ler artık kimlik siyasetinin

28. SAYFA

KADER AY

Attac, 1998’de Fransa’da doğup

18. SAYFA

FARUK BESKİSİZ

Nice şehir vardır ki, futbol rekabeti

35. SAYFA

HALUK KOŞAR

Milli gelirin sınıflara dağılımındaki

22. SAYFA

NURAY ERGÜNEŞ

BABASI VE OĞLU

12 Eylül kimilerinin/kimi şeylerin
sesini kısarken, kimini de açtı.

34. SAYFA
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EDİTÖRDEN

Hayır …!
Ne kadar kısa ve ne kadar yalın bir sözcük.
Oysa ki, içinde kararlılığı, cesareti ve direnişi barındırır. Hayır sözcük olarak dudaklardan dökülene
kadar, ne badireler atlamıştır, bir bilseniz. Tereddütün koridorlarından geçip, yılgınlık ve cesaretsizlik
istasyonlarında kısa molalar vermiş, ihanet ve korkuyla yan yana yürümüş ve kaybedeceklerinin üzerinden atlayıp, geçmiştir.
Tarih kadar uzun, insan hayatı kadar kısa bir sürede, artık geri dönüşün olmadığı o kıyıda, dudaklardan bir kez fırladığında, onu tutamazsınız artık,
bir kuş gibi kanatlanır uçar, döküldüğü dudakları da
aşar, gider. Bir o kadar güçlüdür hayır kelimesi.
Bir kez söylendi mi, durulamaz artık, yıkıp geçer
önünde ne varsa onu durduracak.
Güzel bir günün arifesindeyiz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Ezilenlerin ezileni kadınlar, tüm renkleri ile kadın olarak varoluşlarının önünde duran
her engele, erkeklere, devlete, bin yıllık cinsiyetçi
sisteme hayır demek için kentlerin sokaklarını, caddelerini ve alanlarını dolduracak yeniden.
2006 yılındayız, ekonominin icazetli prensleri
medyadaki sütunlu köşklerinden rakamları konuşturuyor. Milli gelir artıyor, enflasyon düşüyor, herkes memnun bu AKP’den, Anadolu’nun kaplanları,
TÜSİAD’ın aslanları. Tarım emekçilerinin, işçilerin,
kamu emekçilerinin, beyaz yakalıların, emeklilerin
milli gelirden aldıkları pay gerilerken, girişimcilerimizin aldığı pay aldı başını gidiyor.
Emekçi cephesinde azalmayan ama büyüyen bir
şey var tabi ki. Büyük kentlerimizin toplamında

1. SAYFA devamı Gülfer Akkaya

reformist, küçük burjuva gibi sı-

zeri kaygılardan dolayı, 8 Martla-

olma, ikna etme gibi olasılıklar

lerini nedense unutmuşlar. Böyle

nistlerden kurtarmak ve devrim-

da. Dolayısıyla artık her iki fikir

mayı herhalde doğru buluyorlardı

luklarından şüphe duymadan

müzdeki 8 Mart’ı “birlikte” örgüt-

8 Mart toplantılarının içinden çı-

lardı. Neyse ki bu oyun kadın ku-

erkeksiz mi katılım meselesidir.

fatlarla hakaret edenler, söylediksorunlu bir ortamda siyaset yapki, geçen yıla değinmeden önü-

lemekten rahatça bahsedebiliyor-

rı “liberalizm batağındaki femi-

cileştirmek” bahanesiyle, meşru-

eylemini örgütlemesidir. Aslında

iki farklı görüş var: Biri, kadınla-

aldığımız aşikâr. 8 Mart’a ilişkin
rın, patriarkanın neden olduğu

tışmalar sonlandı.

erkeklerle de aralarında yaşanan

ları karma kurumlar değil, femi-

nedeniyle 8 Mart eyleminde er-

8 Mart eylemlerinin asıl çağırıcı-

ezme ezilme ya da sömürü

nist kadın kurumlarıdır. Bu ku-

keklerle yürümeyi doğru bulma-

rinden oluşur. Kadın politikasının

kutlamak isteyenler. Diğer görüş,

rumlar feminist siyasetin öznelemerkezi buralardır. Kadın hakları
ve özellikle kadın kurtuluşu bu

eylemi de meşrudur. Bundan

kılmaz ana tartışma, erkekli mi,

eylemi için çağırıcı oldular Bu çağırıyla bildik sonuç alınmaz tar-

ve ayrı yapılacak her iki 8 Mart

böyle yapılması gereken şey, her

Artık bu konuda memleketçe yol

Sonunda kadın kurumları 8 Mart

tümüyle ortadan kalkmış durum-

davranmaktalar.

rumlarınca bozuldu.

yanlar. 8 Mart’ı sadece kadınlarla
kadın sorununu, kadın erkek ve-

rilecek sınıf mücadelesiyle orta-

fikrin kendi 8 Mart çağrısını ve
buradan bakınca buna ayrı 8

Martlar demek çok da doğru ol-

maz. Farklı iki fikir ve katılım bi-

çimine sahip olan 8 Mart eylem-

leri kendi yatağında akan su gibidir. Bundan böyle herkes için ha-

yırlı olanı da budur.

Ancak bunların dışında örgütlenmesi düşünülecek bir üçüncü 8

Mart eylemi hiçbir şekilde meşru

değildir. Çünkü başka bir 8 Mart

eylemini gerektirecek temel bir

dan kaldırmayı öne sürerek 8

ayrım –en azından şimdilik- yok-

ki karma kurumların “el çabuklu-

mayı düşünenler. 8 Mart tartış-

halinde bunun yaratacağı sonuç-

nı da içine katmaya çalışarak

bunların pratiğe yansımalarından

kurumların varoluşlarının asli ge-

Babası ve oğlu
Ümit Kartal................................................................... 34

Rosa Luxemburg
Gülfer Akkaya .............................................................. 36
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Sanatsal gerçeklik ve yabancılaşma
Hikmet Sarıoğlu............................................................ 33
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Haluk Koşar ................................................................. 35

yüzde 70’a varan işsizlik. Açlık, yoksulluk, geleceğe
dair duyulan o derin umutsuzluk da cabası. Milli
gelirin herkes için büyüdüğü masalına verilecek yanıt belli, hayır! Saldırı yasaları birbiri arkasına gelecek saltanat makamı, meclis kürsülerine. Kamu
personeli yasası, Genel Sağlık Sigortası yasası.
Özelleştirme binlerce işçiyi, kamu emekçisini işsiz,
geleceksiz bırakmaya devam ediyor. Grevle hak
arayanlara derin devlet usulüyle müdahale ediliyor
artık. İpin öte yanındaki azınlığa söylenecek tek bir
söz kalıyor, hayır!
Ülkemizin siyasal utanç tarihinde Maraş, Çorum,
Sivas ve Susurluk olarak yerini alması planlanan,
derin devletin başrol oynadığı Şemdinli oyununa
Kürt halkının verdiği karşılık yine hayır!
Dünyanın küresel devi ABD, coğrafyaları acımasızca kesip biçmeye, yeni dünyayı kendi emelleri
doğrultusunda şekillendirme çalışıyor uzun zamandır. Ama ABD’nin arka bahçesinde, Venezuella, Bolivya, Arjantin, Peru ve Brezilya’da yerli halklar,
emekçiler velhasıl tüm ezilenler tarih sahnesine
zorla giriyorlar yeniden ve hayır diyorlar. Irak’ta
kendi yarattığı kan çukurundan çıkamıyor, kendi
evinde Amerikan halkı “ikinci Vietnam sendromu
yaşamak istemiyoruz” diyor ve cılızda olsa hayır’ı
dökebiliyor caddelere.
Dünyadaki yerleri hiçbirşeyden sonra gelen, yoksullar, emekçiler, ezilenler; boyuneğmişliklerini
direnişe, direnişi devrimci zeminde saldırıya, devrimci saldırıyı büyük tarihsel öfkeye döktüğünde,
tek bir söz var artık, hayır!
Ne kadar kısa ve ne kadar yalın bir sözcük, hayır!

rekçeleridir. Bunlardan dolayıdır

ğu ile” özellikle kadın kurumları-

yapmış oldukları 8 Mart çağırıları
sorunludur. Fakat pastadan pay

kapma arzusuna gem vuramayan
kimi karma kurumlar bu ve ben-

Mart eylemlerine erkeklerle katıl-

malarındaki ayrım bunlardan ve

tur. Bu ihtimalin gerçek olması
lar kimse için hayırlı olmaz.

Birlik, mücadele ve dayanışma

ibaret.

günümüz olan 8 Mart Dünya Ka-

lardan sonra gördük ki, herkes

biz kadınları kurtuluşumuza bir

Onca yıllık toplantı ve tartışmafikrinde ısrarcı. Taraflar için ikna

dınlar Günü hepimize kutlu ve

adım daha yakınlaştırmış olsun.
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2006 yılı, oligarşinin iç
çatışmalarının yoğunlaşacağı
ve zaman zaman
patlamalarla gerginlik
yükleneceği bir dönem
olacaktır. Halka karşı birbirleriyle kenetlenen
egemen güçler, sömürü ve
yağmadan en büyük payı
kimin alacağı noktasında
kapışacaklar. Karşılıklı darbeler vurarak iktidar alanı
içindeki kendi konumlarını
korumaya ve genişletmeye
çalışacaklar.

AKP 2006’DA ZORLANACAK
Hesaplaşma noktası, cumhurbaşkanlığı seçimleri.

2

ALP AYDIN

006 yılı, oligarşinin iç ilişkilerinde hayli gergin çatışmalarla
geçmeye aday.
Arkasına AB ve ABD’yi alan AKP hükümeti, özelleştirmeler ve yeni yasalarla,
hükümet olmaktan iktidar olmaya doğru süreci zorluyor. Merkezinde ordunun
Büyükanıt’la simgelenen kanadının yer
aldığı statüko ise AKP’nin yıpranmasından faydalanarak ve özellikle yolsuzlukların üstüne giderek, kendi mevzilerini tahkim etmeye çalışıyor.
AKP’nin arkasındaki ana güç olan ve
Özal’lı yıllarla sivrilen Anadolu sermayesi, hükümetin icraatinden memnun.
Hedeflerine ulaştılar. Çapları, hükümetlerinin sağladığı olanaklarla sürekli
genişliyor. Ve elbette, TÜSİAD’da yapılanan oligarşinin “laik” sermaye kanadı
da, hükümetten memnun. Özelleştirmelerden ucuza kaptıklarıyla ve küresel sermayeyle girdikleri ortaklıklarla,
kendi konumlanışlarını güçlendiriyor ve
küresel eğilimlerle uyumlaştırıyorlar.
Hükümet, TÜSİAD’a hizmette sınır tanımıyor. TÜSİAD, AKP’nin kimi uç tavırlarına karşı Ordu’ya yaslanarak baskı yapmaktan ve bunun için de elindeki
medyayı kullanmaktan çekinmiyor.
Ordu ise, bir yandan iyice açığa çıkan
iç gerilimini bütünlüğünü bozmadan
aşmaya çalışırken, öte yandan, egemen
blok içindeki öncü rolünü korumaya
çalışıyor. Özkök’te simgeleşen kanat,
küresel sermayenin liberal dayatmalarına uyum sağlayarak ordu egemenliği-

ni korumaya çalışırken, Büyükanıt’ta
simgeleşen kanat, daha tutucu bir konumda ve oligarşik Cumhuriyet’in
geleneksel, temel direklerini koruyan
bir tutumda ısrar ediyor.
Öyle gözüküyor ki, 2007 Nisan’ındaki
cumhurbaşkanlığı seçimleri, kanatların
birbirine güç dayatmasında bulunacağı
ve egemen blok içindeki kendi konumlarını güçlendirmeyi amaçladıkları bir
sürecin odak noktası olacak.
Ordudaki statükocu Büyükanıt kanadının siyasi sözcüsü konumuna yerleşen CHP, bir erken seçimle ve yeni bir
meclisle seçimi zorluyor. Şimdiki meclisin AKP çevresinden bir aday seçeceği açık ve bu da sonuçta, Cumhurbaş-

Erken seçime giden süreçte, statükocu güçlerin AKP aleyhinde yürüteceği
kampanyanın sonuç alabilme imkânı
da vardır. Bu durumda, AKP’yi dışlayan
bir CHP-DYP-ANAP-MHP koalisyonu
devreye girebilir. Yeni meclisin AKP ya
da etki alanı dışında kalan bir kişiyi
cumhurbaşkanı seçerek, statükocu
güçlerin mevzisini tahkim etmesi ihtimaller içindedir.
İşte, 2006 yılı, oligarşinin iç çatışmalarının yoğunlaşacağı ve zaman zaman
patlamalarla gerginlik yükleneceği bir
dönem olacaktır. Halka karşı birbirleriyle kenetlenen egemen güçler, sömürü ve yağmadan en büyük payı kimin
alacağı noktasında kapışacaklar. Karşı-

“hastaysanız ölebilirsiniz, zaten nüfus
da fazla!” deniliyor. Evet, özel hastanelerle paralı hastalara daha konforlu
sağlık hizmeti sunulurken, yoksullara
mezarlık gösteriliyor.
Yeni personel yasası ise, yoksulluğa
doğru itilen ve sağlık hizmetlerinden
faydalanma hakları kısıtlanan kamu
emekçilerinin, ellerinde kalan tek şey
olan işlerini de kolayca gasbetme
amaçlıdır: İş güvencesi tasfiye edilerek, iktidarın emekçileri toplu işten çıkarması kolaylaştırılmakta ve böylece
tümüyle kamu hizmetlerini tasfiyenin
de önü açılmakta.
İşte, küresel sermaye ve IMF’nin AKP
Hükümeti eliyle uyguladığı son dayat-

kanlığı gibi oligarşinin önemli bir mevzisinin “laik” kanattan “ılımlı İslamcı”
kanada geçmesi anlamına geliyor.
CHP ve Cumhuriyet’in statükocu güçleri, başta yolsuzluklar olmak üzere bir
dizi skandal patlatarak ve politik gerginliği yükselterek, AKP’nin dayanma
gücünü zorlamaya çalışacaktır,

lıklı darbeler vurarak iktidar alanı içindeki kendi konumlarını korumaya ve
genişletmeye çalışacaklar.

malar; bıçağı daha derine batırma ve
bükme hamlesidir.
Emekçilerde biriken tepkinin politik
protestolara yol açması gerekiyor. Öyle
ki, saldırı yasaları geri çekilsin ve “istikrar tedbirleri” dedikleri sermaye talepleri, tepe noktasından başlayarak
geriye püskürtülsün. Tepkiler, şayet
doğru zeminde örgütlenirse, sonuç
alınması ciddi bir olasılıktır.
Emekçilerin AKP’yi zorlaması, kendi
sosyal haklarını ve en temel ihtiyaçlarını savunmalarıyla gerçekleşecek.
Bahar ayları hareketli geçmeye aday.

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.

Erken seçim
Eh, bilindiği gibi, “yenilen pehlivan
güreşe doymaz”. Erken seçimde
CHP’nin iktidara gelmesi zayıflık bir
olasılık olsa da “gün ola harman ola!”

Halka karşı saldırı yasaları
Öte yandan, Genel Sağlık Sigortası,
Sosyal Sigortalar Kanunu değişikliği ve
Kamu Personel Rejimi Reformu başlıklarıyla devreye sokulan “halka karşı
saldırı yasaları”, Şubat’tan itibaren
Meclis’e getirilecek.
Emekçiler için zaten kısıtlı olan sağlık
imkanlarından faydalanma hakkı, büsbütün daraltılmak isteniyor. Neredeyse,
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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

apitalist sistem içinde
üretim, esas olarak artı
değer üretmek ve sermayeyi büyütmek amaçlarını
taşır. Kâr oranlarının artarak
düşmesi ve giderek istikrarlı
sermaye birikim olanaklarının
ortadan kalkmasıyla, kapitalist
sistem, devamlılığını sağlamak
amacıyla dönüşüm içerisine
girer. Kapitalizmin 1929 bunalımıyla açığa çıkan krizden çıkış ve yeniden yapılanma süreci 70’lerin başında tıkandı.
Devlete kapitalist sistemin
güçlenmesinde etkin rol biçen
Keynesyen krizden çıkış modeli, işçi sınıfının mücadelesi ve
sosyalizmin dünya çapındaki
tehdidiyle birleşince, sosyal
devlet olgusu ortaya çıktı.
Sosyal devlet içinde kamu hizmetleri diye özel bir üretim
alanı var olmaya başladı.
70’li yılların başında yeniden
krize giren kapitalist sistemin
bu 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 karşı yeni bir saldırı dalgası olarak kullanıldı. Sermaye
krizden çıkış için yeni bir birikim modelini uygulamaya koydu.

“Bu model:
- Mal ve para hareketlerinin
tamamıyla serbestleştirilmesini,
- Ekonominin bütünüyle piyasanın işleyişine bırakılmasını,
- Devletin ekonomideki rolünün azaltılmasını,
- Sosyal hakların ortadan
kaldırılmasını,
- Üretim sürecinde kullanılan
yeni teknolojiler ve emek yönetimi teknikleriyle maliyetlerin düşürülmesini,
- Esneklik gibi standart olmayan çalışma biçimlerinin yaygınlaştırılmasını içeriyordu.”
(İrfan Kaygısız)

Yeni birikim modeli
Bu birikim sürecinde ulus-

lararası sermayenin genel ve

ortak çıkarları doğrultusunda,

yasaların ve anlaşmaların or-

taya çıkmasını sağlayan ve ta-

biri caizse uluslararası serma-

yenin beyni gibi davranan ör-

gütler DB, İMF, OECD ve

1994’te kurulan DTÖ etkinlik

kazanmaya başladı. Bu örgüt-

ler amaçlanan yeni birikim

modelinin hayata geçmesi için,

o ülkedeki yerli sermayeyle

uyum içinde, hükümetlere, işçi

sınıfının kazanımlarını ortadan

kaldıran anlaşmalara imza at-

tırmaya başladılar.

Neoliberal politikaların
miladı
24 Ocak 1980 Kararları Tür-

kiye’de neoliberal politikaların

miladı olarak kabul edilebilir.

Ardından gelen Özal’lı yıllar I.

Yapısal Uyum Politikaları adıy-

la da anılan esas olarak özel-

leştirmelerin başladığı, devle-

tin mal ve hizmet üretiminden

yavaş yavaş çekildiği bir dö-

nemdir. ANAP iktidarından

sonraki koalisyonlu yıllarda

neoliberal saldırının hızı belirli

2,7 iken 1999’lara gelindiğinde
bu oran yüzde 46,1’e çıkmıştı.
Hükümetlerüstü sermaye sı-

nıfının stratejik yönelimi diye-

bileceğimiz emekçilere ve hak-

larına dönük bu saldırı 57. hü-

kümetin ekonomiden sorumlu

devlet bakanı Kemal Der viş ile

ciddi bir sıçrama yaşadı. “15
günde 15 yasa” ile meclisin

adeta bir yasa fabrikasına dö-

nüştüğü bu dönemde neolibe-

ralizmin gereksindiği devlet

dönüşümleri büyük bir hız ka-

zandı. Yönetişim formülü uya-

rınca yürütme gücü olarak hü-

kümeti büyük oranda devre-

den çıkaran “Düzenleyici Ku-

rullar” “ekonomi-siyaset bağı-

nın koparılması gerekir, eko-

nomi teknik bir meseledir” re-

toriği eşliğinde ekonominin

hemen her alanında inisiyatif

kazanmaya başladı.

ABD’nin Irak işgali sırasında

partner olarak AKP’yi seçme-

sine bağlı birdenbire gündeme
gelen erken seçim sonrasında
sermaye sınıfı güçlü, istikrarlı
bir hükümete kavuştu. AKP

seçim beyannamesinde, hükü-

met programında ve Acil Ey-

lem Planı’nda neoliberalizme

oranda düşmüş olsa bile ser-

ait bütün kavramları kullandı.

alisyon hükümetleri de devam

emek çalışma, yönetişim,

mayenin bu ana yönelimini koettirdiler.

Hükümetler Merkez Banka-

sı’nın KİT’lere kredi vermesini

Performans ölçüm sistemi,

özelleştirme, toplam kalite yö-

netimi, katılımcılık, şeffaflık,

etkin kamu hizmeti AKP’lilerin

engellerken, KİT’ler iç ve dış

dilinden düşmez oldu.

borçlanmaya itildi. Ayrıca

Yurttaş değil müşteri

gibi adlarla eğitim adım adım

cular AKP’nin tarikatçılığıyla,

piyasalardan yüksek faizlerle

harçlar ve eğitime katkı payı

Bazı sendikalar ve kimi sol-

paralı hale getirilirken, sağlık-

İslamcılığıyla uğraşırken onlar

hastanın cebine göz dikilme-

tasfiye etme doğrultusunda

ta döner sermaye uygulaması

sine neden oldu.

Kamu hizmetlerini gerçekleş-

tiren işçiler ve kamu emekçile-

rinin bütçe içindeki payları 20

yılda yüzde kırklardan yüzde

yirmilere kadar düştü. Perso-

nel harcamaları düşerken bütçedeki iç ve dış borç faiz öde-

meleri oranı soygun derece-

sinde arttı. 1975-80 arası büt-

çedeki faiz harcaması yüzde

adım adım kamu hizmetlerini

yasalar, yönetmelikler hazırla-

dılar. Kamu Yönetimi Temel

Kanunu adı verilen, devletin

neoliberal dönüşümünün anayasası adını verebileceğimiz

çerçeve yasayı yürürlük mad-

desine kadar Meclis’ten geçir-

dikten sonra yoğunlaşan tepki-

ler yüzünden rafa kaldırdılar.

Bu yasa yurttaşı müşteriye, cı-

lız sosyal devleti tam bir piya-

Piyasa devleti emekçileri daha da yoksullaştırıyor.

sa devletine dönüştürme çabası olarak algılanmalıdır. Bu
yasanın gerekçesinde etkin bir
kamu hizmetine şu üç temel
özellikle ulaşılabileceği vurgulanıyordu:
1. Finansmanı vergilendirmeyle değil, fiyatlandırmayla
sağlanan,
2. İş görmeyi, ömür boyu iş
güvencesi nedeniyle rehavete
kapılmış kadroya dayalı memurlukla değil, performansını
sürekli sergilemek zorunda
olan sözleşmeli personel eliyle
yürüten,
3. İşlerini arz odaklı değil, piyasanın yaptığı gibi talep
odaklı yapan bir bürokrasiye
sahip olmakla mümkün olacağı söyleniyordu.
Görünen o ki, AKP iktidarı
neoliberal saldırıya 2006 yılının ilk yarısında hız kazandırma niyetindedir. 2006’nın Mayıs ve Haziran aylarına kadar
meclisten geçirmeyi düşündükleri Kamu Personel Rejimi
Reformu, Genel Sağlık Sigortası ve Sosyal Güvenlik Sistemi’ne ilişkin kanun tasarıları
işçiler ve emekçiler için tam
bir yıkım programıdır. Bu yıkımın sorunsuz gerçekleşebilmesi için ise Terörle Mücadele
Yasası’nın daha da sertleştirilmesi gerektiğinin farkında

olan egemenler yasanın üzerinde çalışmalar yapıyorlar.
Aşıyı, koruyucu sağlık hizmetlerini bile paralı hale getirmeyi işçilerin, emekçilerin
emekli oldukları yaş ile öldükleri yaş arasındaki farkı azaltarak “sosyal güvenlikte reform” yapmayı amaçlıyorlar.

Emekçilerin tarihsel
kazanımları
Kamu hizmetlerini ve sosyal
güvenlik hakkını işçi sınıfının
bin bir bedel ödeyerek kazandığı kolektif tarihsel
kazanımları olduğu için savunmalıyız. Kapitalizmin içinde bile toplumsal ihtiyaçları
karşılama amaçlı bir üretim
alanının varlığını yani kamu
hizmetlerini kapitalizmi aşma
ufkumuz açısından bir araca
dönüştürebilmeliyiz.
İşçilerin sistem dışına taşmasını engellemek için bir
rüşvet işlevi de gören sosyal
devleti, salt hükümet değil
sermaye karşıtı bir bakış açısıyla savunmalıyız.
Kendi doğası gereği her şeyi
metalaştırma eğilimindeki kapitalizm karşısına, işçiler ve
emekçiler de bir sınıf olarak
çıkabildikleri oranda bu saldırı
püskürtülebilecektir.
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SALDIRI YASALARI VE SOL

Kapıkulu solun demokrasi oyunu!

B. AKPOLAT

Ullusal solcular için
saldırı yasalarına
direnmek demek, ulus
devleti, bu devletin
üniter yapısını
ve mevcut
oligarşik-totaliter
statükoyu savunmak
demektir. Sosyalistler,
mevcut statükoyu
desteklemeye zerrece prim
vermeden, kamu
hizmetlerini işçi
sınıfının evrensel
kazanımı olduğu için
savunmalıdır. Ve daha
da önemlisi, işçilerin
ve emekçilerin kapitalist sistemin sosyal
ya da piyasacı üniter
veya federal devlet
biçimleri arasında
yaşamaya mahkûm
olmadığını ilan
etmelidir.

T

ürkiye’de siyasal alan
bir süredir ulusalcı ve
liberal anlayışların cenderesine sıkışmış durumda.
Sosyalist sol örgütsüzlüğü, dağınıklığı sonucunda gündeme
müdahale edemeyince sanki
siyaset bu iki anlayışın it dalaşından ibaretmiş gibi gözüküyor. Sistem sınırları içinde devam edegelen her türlü it dalaşı, demokrasi yanılsamasını
güçlendireceği için burjuvazinin işine geliyor. Burjuvazi sistem dışına kaymayı engellemek için sisteme içinden muhalefet edecek, sol görünümlü
odakların önünü de açıyor.

Yedeğe alınmış sol
Bugün Türkiye siyasal ortamını belirleyen ulusalcı ve liberal bölünmesi solun bir kısmını da kendi yedeğine almış
durumdadır. Yakın tarihte 28
Şubat sürecinde solun bir kısmının ve sendikaların militarizme açıktan verdiği destek
halen hafızalardadır. Bugün de
AKP’nin İslamcılığına karşı hizaya giren kapıkulu sol, bunun
için faşistlerle bile işbirliğinden kaçınmamakta.
Solun yedeğe alınması, devletin neoliberal dönüşümüne
verilen tepkilerde açıkça ortaya çıkmaktadır. Saldırı yasalarına karşı üretilen tepkiler
esasta reform veya tuzak ikilemine sıkışmış durumda. Reformdan kasıt, devletin demokratik dönüşümüyken, tuzak ise üniter devletin zayıflaması olarak algılanabilir.
İnsan düşüncesi ve politik talepler veya partilerin programları gökten zembille inmez, bir
ilham sonucunda ortaya çıkmazlar. Siyasal düşünceler,
politik talepler ve parti programları, özünde bir sınıf veya
zümrenin, tabakanın ekonomik
çıkarlarının ifadesidir.
Toplumda çoğunlukla ekonomik ilişkiler ve buna bağlı çıkar çatışmaları çıplak halde
görülmez. Politik örtüler etrafında ortaya çıkarlar. Çünkü
maddi üretim araçlarına sahip

olanların bundan kaynaklı iktidara, devlete ve her türlü entelektüel üretim aracına sahip
olduklarını gizlemeleri gerekir.
Burjuvazi üretim araçlarının
özel mülkiyeti ve artıdeğer sömürüsüne dayalı sistemin devamlılığı için, ekonomi ile siyaset arasındaki bağı görünmez
kılmaya çalışır. Marx ne kadar
“Politika yoğunlaşmış ekonomidir” diyorsa sermaye sözcüleri de o kadar, “Ekonomi teknik bir meseledir, teknokratlara bırakılmalıdır” diyecektir.
Yukarıda bahsettiğimiz politik taleplerin özünde bir sınıfın
veya tabakanın ekonomik çıkarlarının ifadesi olduğunu Ortanın Solu eğilimi çok açık bir
şekilde ortaya koyuyordu. Ortanın Solu eğilimi, tekel dışı
burjuvazinin, finans kapitalin
bütün köşe başlarını tutmaya
başlamasından rahatsızlığını
dile getiriyordu.
Günümüzde de küresel kapitalizmle tam bir eklemlenme
arayışındaki Türkiye finans kapitalinin ordu egemenliği,
OYAK’ın varlığı gibi ülke orijinalitesine ait egemenliklere
karşı, zaman zaman hükümet-

leri aracılığıyla yükselttiği sesler solun bir kısmı tarafından
demokrasi çığlığı, reform arayışı olarak algılanabiliyor. Finans kapitalin iktidar bloğunun en önünde ordunun bulunmasına karşı cılız da olsa yürüttüğü mücadele, kimi solcularımızın başını döndürüyor.
Finans kapitalin iktidar bloğunun önüne ya da en azından
ordunun yanına geçmesi için,
AB sürecini de arkasına alarak
hükümetleri dolayımıyla verdiği her demeç, bu sıradaki her
restleşme ve hırlaşmalar demokrasi kavgası adını alıyor.
İMF, DB ve DTÖ merkezli kamu hizmetlerini çökertme,
KİT’leri yok pahasına satma,
kuralsız çalışmayı yaygınlaştırma, belediyeleri birer şirkete
dönüştürme ve sosyal güvenliği ortadan kaldırma programı
olan saldırı yasaları solun bir
kısmı tarafından bir sınıf taarruzu olduğu unutularak devletin demokratikleşmesi olarak
kavranıyor.

Sol liberallerimiz
Özelleştirmeler sonucunda
devletin ekonomideki üretici

Saldırı yasaları haklarımızı parçalıyor.

rolünün ortadan kalkmasını
ceberrut devlet olgusunun zayıflaması, obez devletin diyet
yapması olarak halka propaganda ediyorlar. İş yasasıyla
bütün çalışma ilişkilerinin esnekleştirilmesi girişimini, iş
güvencesini Katolik nikâhı diyerek aşağıladıklarından alkış
tutuyorlar.
İş yasası geçerken, ulusalcı
devletlu partimiz CHP de yasada tatil günlerinin cumartesi
ve pazar olarak belirtilmemesine takmıştı. Onlara göre
AKP’liler sonradan tatil günlerini perşembe ve cuma olarak
ilan edip bizi camiye götürmeye kalkabilirlerdi.
Türk-İş’e bağlı Yol-İş Sendikası saldırı yasalarının genel
çerçevesini çizen Kamu Yönetimi Temel Kanunu’na karşı çıkardığı bildiride kamu hizmetlerinin tasfiyesinden
bahsetmek yerine bu yasa tasarısıyla bölücü ve şeriatçıların etkinlik kazanacağından,
12 Eylül öncesinin kurtarılmış
alanlarına geri dönüleceğinden, üniter devletin zayıflayacağından bahsediyordu.
Ulusal solcular saldırı yasalarına direnebilmek için ulus
devleti, bu devletin üniter yapısını, Türkiye idari sistemini
yani mevcut oligarşik-totaliter
statükoyu ve darbe anayasasını olduğu gibi savunmamız gerektiğini söylüyorlar.
Sosyalistler mevcut statükoyu desteklemeye zerrece prim
vermeden kamu hizmetlerini
işçi sınıfının evrensel kazanımı
olduğu için savunmalıdır. Ve
daha da önemlisi işçilerin,
emekçilerin kapitalist sistemin
sosyal ya da piyasacı üniter
veya federal devlet biçimleri
arasında yaşamaya mahkûm
olmadığını ilan etmelidir. Sınıfların ortadan kalkmasına savaşsız, sömürüsüz bir dünyaya
ulaşmaya hizmet edecek olan
işçilerin, emekçilerin iktidarında herkesin kamu hizmetlerinin en iyisini alabileceğini
savunarak bu saldırılara karşı
mücadele etmelidir.
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SOSYAL GÜVENLİK VE SAĞLIK REFORMU

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.

K

Dr. FİKRET YEŞİLOĞLU

apitalizm kriz sistemidir. Kapitalizmin iç çelişkilerinin sonucu olan
krizler aynı zamanda sermayenin gelişiminin ve doğasının
ayrılmaz bir parçasıdır.
1975’li yıllarla beraber kapitalizmin girdiği en uzun sürekli
kriz beraberinde sermayenin
daha da merkezileşmesini getirdi. Bu krizin temel özelliği
üretim anarşisinden ziyade,
sermayenin kâr oranlarının
düşmesi ile karekterize olmasıdır. Dolayısıyla da kâr oranını
artırmak için neoliberal politikalar denen politikaları dayatmaya başladı. Emper yalizim
ve ortağı yerli mali sermaye
IMF ve Dünya Bankası eliyle
sermayeye yeni sömürü alanları oluşturmak ve var olan
sömürüyü derinleştirmek için
ekonomik programlar hazırlandı. Bu programlarla işçi sınıfının 150-200 yıllık zorlu mücadelesi ve kanını canını vererek kazandığı haklar bir bir
gasp edilmeye başlandı. Bu
programların en somut göründüğü yer kamusal alan (sosyal
güvenlik, sağlık, eğitim, haberleşme, ulaştırma, vs) denen ve

devlet eliyle nispeten kamu
yararı gözetilerek sürdürülen
hizmetlerin tasfiye edilip, özelleştirilmeleri ve sermayeye
devredilmesi oldu.

Kamusal alanın tasfiyesi
ve devri
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 emper yalist politikaların
temel uygulayıcıları ve denetçileri olan IMF ve Dünya Bankası tarafından hazırlanmaları
ve konjonktüre uygun olarak
biraz ulusallaştırılmış gibi yapılmalarıdır.

Reform neyi çözüyor?
Sosyal Güvenlik ve Sağlık Reformu adı altında dayatılan

programlar Doğu Avrupa ülkelerinde uygulatılmış, sonuç
yoksulluk ve sefalet olmuştur.
Sağlık reformuyla getirilmeye
çalışılan GSS, aile hekimliği

sistemini uygulayan Portekiz,
İspanya, Yunanistan ve daha
birçok Güney Avrupa ülkesi bu
sistemden vazgeçmeye başlamıştır.
Sermaye ve sözcüsü hükümet tarafından sağlık ve güvenlikte reform yaparak halkın
sorunlarını çözecekleri yalanı
ile dayatılan programın içeriğine bakacak olursak;
–Emeklilik yaşı 68’e prim
gün sayısı 9000’e çıkarılacak, emekli maaşları yüzde 23
ile yüzde 33 arasında düşürülecek,
–Sağlık Bakanlığı’nın taşra
teşkilatı tasfiye edilip kamu

sağlık kurumları önce 81 il
özel idaresine sonra 3.225 belediyeye devredilecek, 1. basamak sağlık hizmetleri tasfiye
edilip aile hekimliğine geçilecek, üniversite ve orduya ait
hasteneler dışındaki bütün kamu hasteneleri özelleştirilecek.
–Sağlığın finansmanı genel

bütçe yerine Genel Sağlık Sigortası (GSS) ile karşılanacak.
GSS için aylık geliri 127 YTL’
den yüksek olan herkesten 64431 YTL arasında sağlık vergi-

si alınacak.
–GSS ile verilecek sağlık hizmetleri temel teminat paketiyle ile sınırlı olacak, belirlenecek bazı hastalıkları kapsayacak. Kapsam dışı kalan hastalıklar için ek sigorta yaptırılacak. Yani daha fazla para
ödenecek.
–Bütün sağlık hizmetleri için
(muayene, tahlil, ilaç, ameliyat, yatarak tedavi vb.) belli
oranlarda katkı payı alınacak.
–GSS primini herhangi bir
nedenle ödemeyene hiçbir
sağlık hizmeti verilmeyecek.
Sonuçta ülkemizde ortalama
emekçi ömrünün 60 yıl olduğu

düşünülürse mezarda bile
emekli olamayacak, kazara
uzun yaşayıp birkaç yıl emekli
olunabilirse şimdikinden çok
daha düşük maaşlar alınacak
ve bir kısmı da GSS primi olarak geri alınacak.

Sağlık kime emanet?
Kamuya ait sağlık kurumları-

nın sermayeye devriyle sağlığımız vahşi piyasa koşullarına
terk edilecek. Sağlık hizmetlerinin metaya dönüşümüyle bir-

likte hekim tüccar, hasta müşteri konumuna gelecek. Sağlık
hak olmaktan çıkıp herkesin
parası oranında satın alabileceği bir şekle bürünecek.
Sağlık emekçileri açısından, iş güvencesiz, sözleşmeli,
performansa dayalı ücret, belirsiz çalışma süreleri, iş barışının olmadığı, birbiriyle rekabete zorlanarak düşmanlaşmalarını sağlayacak süreçler
öngörülmekte.
Sonuçta yaşamın tüm alanlarında olduğu gibi sağlık ve
sosyal güvenlik alanın da yabancı ve yerli mali sermayenin
emeğe ve emekçi halka saldırıları bir çığı andıran müthiş
bir sınırtanımazlıkla sürüyor.
Bu kadar yalın gerçeklik karşısında işçi sınıfını ve tüm
emekçileri örgütleyip harekete
geçirememeleri durumunda
bütün özneler meşruluk yitimine uğrayacak, gittikçe sistemin tamamlayıcı birer parçası
olma özelliğine bürüneceklerdir. Gereğini yapmaya soyunulursa sermayenin sınır
tanımaz topyekûn saldırılarına
karşı topyekûn karşı koyuş örgütlenebilir.
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AKP EĞİTİMİ SERMAYENİN
HİZMETİNE VERİYOR
A

F.ÇAY

KP hükümeti başa gelir gelmez eğitim alanında “sil baştan” politikasıyla yola koyuldu. İlk
önce idareci kadroları büyük
bir hızla değiştirirken, diğer
yandan IMF direktifleri doğrultusunda liberal eğitimin
Türkiye’de yapılandırılmasına
hız verdi.
AKP’nin İslami görüntüsünden dolayı icraatları hep laikantilaik penceresinden değerlendiriliyor, halbuki esas
olarak bu değişimlerin neye
ve kimlere hizmet ettiğinebakılmalıdır.

Asıl hedef liberal eğitim
Eğitimde ilk adım olarak kitaplar değiştirildi. Daha sonra ise “köklü değişimler” yapılarak eğitim sistemimizin
Avrupa standartlarına ulaştırılacağı açıklandı.
Değiştirilen müfredatla nasıl bir nesil yetiştirmenin hedeflendiğine bakılırsa,
eğitiminde neoliberal
yapılanmadan payına düşeni
aldığı görülür. Asıl hedefin
de onun sermayesine “nefer”
yetiştirmek olduğu anlaşılır.
AB’ye uyum yasaları çerçevesinde uygulanmak istenen
eğitim programında amaç,
tamamen bireysel düşünen,
rekabetçi, nasıl daha iyi üreteceğini değil nasıl daha kolay uygulayacağını düşünen
bireyler yetiştirmek. Elbette
bu çalışmalar için eğitimin
tüm kadroları (öğretmenler
başta olmak üzere), TKY
(Toplam Kalite Yönetimi)
programlarıyla elden geçirilerek entegrasyon sürecine
katılıyor.
Tüm bunlar yapılırken AKP
kendi payını da unutmuyor.
Her yıl yenilenen kitaplar,
okullarda yapılan yeni düzenlemeler, sınavlar, açılan okullar ve kurslar, Albayrakları
ve onun gibi İslami sermayeyi besliyor. Böylece bir taşla
iki kuş hesabı yapılıyor. Hem
liberal ekonomik sistem
memnun edilirken hem de

hükümetin dayandığı asıl ke-

sim nemalanmış oluyor. Or-

taya da semirmiş liberal İslami sermaye çıkıyor.

Eğitim de artık
özelleşti
Bu liberalizasyonun en

önemli ayağı da 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 ol-

muştur. Hızla özelleşen eği-

tim alanın sonucudur bu. Ta-

bii bir de eğitim sektörünün

2 trilyon dolarlık piyasası dü-

şünüldüğünde iştahların ne-

den bu kadar kabardığı anla-

şılır. Henüz tamamı özelleşti-

rilmemiş olan sağlık da ise

bu oran 4,8. Yakın zamanda
getirilmeye çalışılan Genel
Sağlık Yasası’yla da sağlık

sektörünün eğitimdeki ben-

zer sonuca ulaşılacağına
şüphe yok.

Bugün artık Türkiye’de pa-

rasız eğitimden bahsetmek

mümkün değildir. Günbegün

sayısı artan özel okullar, der-

shaneler bir tarafa, devlet

okulları da vatandaşın para-

sıyla döner duruma gelmiştir.

“daha iyi hizmet satın almak” için 625 Sayılı Özel Öğretim Yasası’nda değişikliğe
gidiliyor.
“Düzenlemeler!” arasında
özel okullarla ilgili olarak;
okulların açılış ve kapanışlarıyla ilgili işlemlerin artık Ankara’dan değil de valilikler
kanalıyla yapılmasından tutun da, yapacakları reklamlar
için izin alma zorunluluklarının kaldırılmasına, çocuğunu
özel okula gönderen veli eğer
eğitim kredisi almışsa bu
kredi faizinin yarısının devlet
tarafından karşılanmasına,
bu okulların elektrik ve su faturalarının devlet okullarının
ödediği tarife üzerinden ödemelerine , her yıl MEB’in belirleyeceği sayıda öğrenciye
1.000 YTL’lik “yardım” yapılmasına kadar bir dizi “incelik” düşünülüyor.
İnsan sormadan edemiyor:
Bu “incelikler” neden döküntü, öğretmensiz, kalabalık sınıflarda eğitim yapan, bırakın
laboratuvarı kütüphanesi dahi olmayan, kokudan tuvaletlerine girilemeyen ödeneksiz,
kaderine terk edilmiş, devlet
okulları için de düşünülmü-

yor? Tercih çok açık. “Bize
sermayenin emrinde insan
yetiştirmek için okul lazım.
Onlar bir katarsa biz beş
katmaya hazırız” deniyor.
Yoksa zaten çocuğunu özel
okula verecek kadar parası
olan veliye bir de devlet neden burs verip borcunu ödesin ki!? Bir de şu mu düşünülüyor acaba? “Ey ‘Müslüman’ âlemi getirin çocuklarınızı birer liberal Müslüman
nefer olarak yetişsinler. Biz
arkanızdayız... Doğrusu insanın aklına gelmiyor değil!

Tek çözüm toplumsal
muhalefet
Sonuçta AKP hükümetinin
ana hedefi Türkiye’de
1980’lerde tohumu atılan
neoliberal ekonomiyi “yeşertmek” ve “geliştirmek”. Eğitim alanı ise taşıdığı ideolojik
ve ekonomik boyutuyla birinci sırada önem taşıyor. Toplumsal bir muhalefetle dur
denilmezse İslam cüppesi
giymiş bu sadık IMF müridinin icraatlerine daha da hız
vereceğinden şüpheniz olmasın!

Bütçeden çok az pay ayrılan

eğitimin ihtiyaçları tabii ki

velinin cebinden karşılanıyor.
Resmi olarak özelleştirme

oranı yalnızca 1,9 olarak gö-

rünse de, okullarda toplanan

temizlik paraları, karne paraları, fotokopi, spor paraları,

kayıt paraları, sözleşmeli is-

tihdam vs özelleştirmenin

gizli ve rakamlara yansıma-

yan yüzüdür.

Eğitim hizmeti
satın alınıyor
Özel okullar ise eğitimde

devlet okullarının aksine

AKP için özel bir önem taşı-

yor. Özel okulların sayısını

artırmayı hızlandırmak için

bu tür okullara özel teşvik

getiriliyor. Bakan Çelik’in

“muhteşem okullar” olarak

tabir ettiği özel okullardan

Saldırı yasaları haklarımızı parçalıyor.
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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.
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SOSYALİST FORUM GİRİŞİMİ

Reorganizasyon, birlik ve ayrışmayı bir gerilim ekseni olarak içselleştirdiği oranda, sahici bir yapısallığa bürünebilir.

OĞUZHAN KAYSERİLİOĞLU

Yeniden 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.

S

osyalist Forum Girişimi
olarak realize olan “Yeniden Örgütlenme–Reorganizasyon” girişimimiz, gergin ve sıkıntılı bir sürece girdi.
İçinde olduğumuz tıkanıklığın
nedeninin, güzel sözlerin fiili
gerçekliklere dönüşme aşamasına girmesiyle ilgili olduğunu
düşünüyorum. Her düzeydeki
eski alışkanlıkların paçalarımızdan geri çekmesi ve oluşabilecek yeni devrimci öznenin
üstümüze yükleyeceği gerginliklerden kaçınma isteği, pratik
sürecin önüne çiviler atarak
veya sürekli frene basarak
kendini dışa vuruyor.
Ancak, hemen belirtmeliyim
ki, süreç devam edecektir. Katılımcıları ya da büründüğü biçimler değişebilir veya temposu yükselip inebilir; ancak, reorganizasyon süreci devam
edecektir. Süreç, nesnel toplumsal alanın devrimcilerden
siyasi talebidir. Güçlü bir taleptir ve kendisine sahip çıkanlara güçlü motivasyon ve duruş kazandırma kapasitesine
sahiptir.
Ve yine hemen belirtmeliyim
ki, sürecin başarıyla sonuçlanmasının hiçbir garantisi yoktur.
Benzer bir durum, 1968-71
arasında da yaşanmıştı ve
devrimciler pratik-örgütsel bir
cevap üretemediği için, daha
sonraki 1970-80 arası yükseliş
döneminde, düşmanın karşısında parçalı ve zayıf duruşumuz kaçınılmazlaşmıştı.

Yaratıcı bir
reorganizasyon hamlesi
Reorganizasyon sürecinin yerel ve küresel düzeyde iki ana
belirleyeni var.
Yerel zorlama, 1920-1960 ve
1965-1980 dönemlerinden
sonra, uzun zamandır doğum
sancıları içinde olan bir yeni
dönemin daha devrimci harekete kendisini dayatmasıdır. 1.
ve 2. dönemin siyasal aktörleri
halen kendilerini devam ettiriyor olsalar da, bir direnme ve
kendini sürdürme eşiğinin ötesine geçemiyorlar.
1950 sonrasında, kapitalizmin Menderes-Bayar atılımı,
60’larda yarattığı toplumsal

süreçlerle yeni bir dönemi açmıştı. İşte, sistemin 80’lerdeki
Özal hamlesi de, ortaya çıkardığı toplumsal süreçlerle, sistem karşıtı paradigmada yeni

konumlanmalar talep ediyor.
Şüphesiz, her yeni dönem
için yeni bir örgütlenme zorunluluk değil. Eskilerden biri ya
da birkaçı da yeni döneme özgün bir kimliğe dönüşebilirdi.
Öylesi bir sürecin kimi yoklamaları, 1985-95 arasında yapıldı da. Ancak, öyle yaşandı
ki, geçmişin dokularıyla yüklü
mevcut yapılar, ürettikleri statükocu frenlerle, dönüşüm
yoklamalarını önce sınırladılar,
sonra da çürüttüler ya da tasfiye ettiler. Bu durumda, yaratıcı bir reorganizasyon hamlesi
zorunluluk haline dönüştü.
Küresel düzeyde yaşanan
olağanüstü dönüşüm, hepimizin bilgisi dahilinde. Gerek
70’lerden sonra kapitalizmin
içine düştüğü ve halen çıkamadığı uzun dalga krizinin yarattığı yeni küresel-toplumsal süreçlerin dayattığı yeni görevler
ve gerekse, sosyalist sistemin
90’ lardaki çöküşünün açığa
çıkartdığı yetmezlikler ve tıkanmaların aşılmasının zorunluluğu, devrimci hareketin, küresel düzeyde de özgün bir paradigma ve ondan destek alan
yeni bir pratik konumlanışa
doğru açılım yapmasını kaçınılmazlaştırıyor.
Yerel ve küresel zorlamaların,

reoganizasyonun temel güdücüsü olarak,eski ayrılıkların
bazılarını anlamsızlaştırdığını
ve ama, yeni döneme özgü yeni birlikleri ve ayrışmaları dayattığını görüyoruz.
Reorganizasyon sürecinde,
kimi eski ayrılıklar aşılırken
yenileri de inşa edilmelidir. Yeniden 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. Reorganizasyon süreci,
birlik ve ayrışmayı bir gerilim
ekseni olarak içselleştirdiği
oranda, sahici bir yapısallığa
bürünebilir.

Süreç birlik kadar
ayrışmayı da içerir
2005 başında kimi görüşmelerle başlayan arayışımızın
şimdiki tıkanıklığı iki noktadan
ivmelenen gerekçelerle besleniyor.
Birincisi, yeterli bir gücün henüz sürecin içine çekilememiş
olması.
Bu gerekçeyle süreci yavaşlatmak isteyen arkadaşlarımızın
iki eksiği taşıdıklarını düşünüyorum. İlkin, bu arkadaşlarımız, sürecin birlik kadar ayrışmayı da içerdiğini ve hatta ancak bazı sol güçlerden ayrıştığı
oranda ve onlarla birlik bir yana kendisini onlara hegemonik
tarzda dayattığı oranda kendisi
olabileceğini göremiyorlar. Herkesle değil, reorganizasyona
uygun güçlerle sürece girmeliyiz.
Ve devamla, dahil olabilecek
bütün güçlerin aynı anda gelmesini beklemek de, bir mükemmeliyetçi pasifizm değil
mi? Şüphesiz ki, uygun bütün
güçlerin gelmesiyle süreci başlatma, en istenir pozisyondur.
Ancak, böyle olmuyorsa, bazı
güçler daha atak davranıyorsa,
süreç parçalı ve bir dizi hamleyi kapsayarak ilerleyemez
mi? Güncel politikanın acil ih-

tiyaçlarını ve özellikle, Kürt sorunundaki çatallanmanın ve
Türkiye’nin BOP projesinde
itelendiği konumlar ve bunların
yaratacağı toplumsal çalkantıların yeni dönemin yeni devrimci öznesinden acil taleplerini nasıl görmezden gelebiliriz?
İkinci gerekçe ise, ülkedeki
solun teorik birikiminin, reorganizasyonun dayattığı özgün
paradigma arayışının taleplerini karşılayabilecek düzeyde olmadığı iddiasıdır. Kesinlikle,
katılmıyorum. 90’lı yıllar boyunca sol, yeterli birikimi yapmıştır ve bir yeni paradigmanın ipuçlarının yakalandığı da
yayınlardan rahatlıkla takip
edilebiliyor.
Ama, tıpkı pratik güçler açısından olduğu gibi, mükemmeliyetçi pasifizm, teori alanında
da frene basıyor. Merak ediyorum, acaba bu arkadaşlar ne
bekliyor? Sözgelimi, yeni bir
Marx mı gelecek? Böylesi metafizik beklentileri bir yorgunluk ve kaçış eğilimi olarak görürsek, acaba haksızlık mı
yapmış oluruz? Ülkemizdeki
sol, dünyadaki soldan geri değildir. Kimi “Batı”lılar ya da
onlara hayran olan bizden birileri, Türkiye’deki sol teorik birikimi küçümseme özgürlüğüne sahiptirler ve ama, bizlerin
de, kendi gücümüz ve birikimimiz oranında davranma özgürlüğümüz vardır.

İktidara karşı devrimci
pratik seçeneği
Sonuç olarak, reorganizasyon
sürecini devam ettirmek devrimci bir görev olarak bizlerin
önümüzdedir.
Şayet, siyasal mücadeleyi
sermayenin iktidarlarına karşı
bir devrimci-pratik seçenek
yaratma düzeyinde kavrıyorsak ve yine, eski dokuların statükocu reflekslerinin ve yeni
olanı kavrayamayışlarının yarattığı engelleri aşma gücündeysek ve nihayetinde, önümüzde açılan yeni dönemin bize emrettiği yeni hamleleri yapabilme yeteneğine ve esnekliğine sahipsek, başarabiliriz.
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Kürt meselesine konusunda birbirinden epey farklı yaklaşımları olsa da kontrgerillanın Kürt halkına dönük fütursuz saldırısı
karşısında yurtsever 29 kurumun yan yana gelme refleksini gösterebilmesi çok önemli. Şimdi pratiğin öğreticiliğiyle daha da
güçlenmiş ve yeni katılımlarla genişlemiş olarak Halkların Kardeşliği İnisiyatifi’nin sorumluluğunu sürdürme zamanıdır.

E

TUNCAY YILMAZ

kim ayında bir grup devrimci hareket ve emek
örgütü olarak yan yana
gelip, Türkiye ezilen halklarının
ve emekçilerinin tarihinin en
kapsamlı saldırılarından biriyle
karşı karşıya olduğunu tespit
etmiştik. Ezilenlere ve emekçilere yönelik saldırının, Kürt halkına yönelik şovenist kışkırtmayla katmerlenerek artırılmaya çalışılması karşısında “Susmamalıyız, susmayacağız” diyerek Halkların Kardeşliği İnisiyatifi’ni kurduk. 2005 Newrozu’yla beraber egemenlerin
Kürt meselesine yönelik başlattıkları yeni konsept Türkiye
devrimci hareketine bu dönem
önemli sorumluluklar yüklemektedir.

dırılabilecek bir odak yaratıldı.
Yan yana gelen ekiplerin Kürt
meselesine epey farklı yaklaşımları olsa da kontrgerillanın
Kürt halkına dönük fütursuz
saldırısı karşısında yan yana
gelme refleksini gösterebilmesi
önemliydi. Bu noktadan sonra
asıl iş ŞEB’in bu meseleyi halkın en geniş kesimlerine yaymayı başaracak bir pratik sergilemesiydi. 2,5 ay sonunda
kendini sonlandırma kararı

ise bu sonuç da daha belirleyicidir. DTP’ye dönüşüm sürecinde olunmasının yarattığı karışıklıklar da göz önünde bulundurulduğunda, şunu söylemek
mümkündür; Şemdinli meselesinin devletin karanlık yüzünün
teşhirinde yeterince değerlendirilememesinde DEHAP’ın payı
büyüktür. 29 devrimci demokrat kurumun yan yana geldiği
zeminin verimli bir biçimde
idare edilmesini sağlayacak bir

“deklaratif”, “ilkeci” tutumuyla
karşılaştı. Gelişmelere yönelik
olarak kitlelerin kafasında deşifrasyonlar, soru işaretleri yaratmayı hedefleyerek öne çıkartılmaya çalışılan sloganlar, talepler üzerinde neredeyse
“programatik” tartışmalara girildi. Öyle ki, “MGK, JİTEM,
KONTRGERİLLA DAĞITILSIN!
ŞEMDİNLİ AYDINLANSIN” demek “reformist”, “MGK, JİTEM,
KONTRGERİLLA DAĞITILSIN!

Önemli bir imkân
Halkların kardeşliğinin savunulmasına yönelik ortak bir
aracın gerekliliği çok geçmeden
kendini gündeme dayatmıştır.
Kardeşlik İnisiyatifi’nin kuruluşundan bir ay sonra, Türkiye siyasal tarihinde Maraş gibi, Çorum gibi, Sivas gibi ve Susurluk
gibi tarihte yerini alacak bir
olay Şemdinli’de ortaya çıkmıştır. Daha öncekilerden farklı
olarak burada Kürt halkı kendisine saldırı düzenleyen JİTEM
üyesi katilleri yakalamış ve
devletin karanlık yüzünün halk
nezdinde açığa çıkartılabilmesi
için önemli bir imkânı Türkiye
devrimci, demokrat ve yurtseverlerinin eline vermiştir.

Bu imkânı doğru biçimde
kullanabildik mi?
Şemdinli’de yaşananların ardından Kardeşlik İnisiyatifi,
tepkileri organize bir mücadeleye akıtmak ve eylem birliği
zemini oluşturmak için DEHAP
ve KESK Şubeler Platformu’nun da desteğini alarak
tüm devrimci demokrat çevrelere bir çağrıda bulundu. Çağrıya 29 kurum yanıt verdi ve 16
Kasım 2006’dan itibaren herhangi bir ortak isim belirlenmese de fiili olarak Şemdinli Eylem Birliği (ŞEB) olarak adlan-

çıkan gerçeklerin bilincinde
olan devrimciler olarak devletten hesap sormayı ve Kürt halkıyla ortak mücadeleyi yükseltmeyi hedefleyen bir dil ve tarz
tutturabilmeliydi. İkinci olarak
da demokratından liberal solcusuna, İslamcısından AB’cisine orduyla sorunu olanları,
kendi açtığı zeminin arkasına
dizilmeye zorlayan bir dil ve
tarz tutturabilmeliydi. Birincisi
bizlerin stratejik duruşunu,
ikincisi ise taktiksel becerimizi
ortaya koyacaktı. ŞEB bunlardan yalnızca birincisini (kısmen) yapabilmiş, Emek örgütlerinin, DEHAP’ın sürece gerektiği gibi müdahale edememesi
ve devrimcilerin politika yapış
tarzındaki tutukluğun sonucu
olarak ikinci görev yerine getirilememiş oldu.

Bitirme iradesi

29 devrimci demokrat kurumun yan yana geldiği Şemdinli Eylem Birliği eylemi

alan ŞEB’in bu süreçte yaptıklarına baktığımızda açık yüreklilikle bu görevi başaramadığını
kabuletmeliyiz. Bu yazıyı bir
değerlendirme yazısı olarak
yazdığımızı ve bu yan yana gelişi oldukça önemli ve devrimci
bulduğumuzu tekrar belirttikten sonra, bu süreçte tespit ettiğimiz eksikleri belirtebiliriz.

Neden başaramadık?
Öncelikle çağrıyı yapan üç kurumdan ikisi, KESK Şubeler
Platformu ve DEHAP bu süreçte üzerlerine düşen görevi yeterince yerine getirememiştir.
KESK Şubeler Platformu da dönem sözcülüğünün değişmesiyle ŞEB’le mesafe açılmış ve bir
süre sonra kesilme noktasına
kadar gerilemiştir. Ancak şunu
da belirtmek gerekir ki mesele
sadece dönem sözcüsünün değişmesinde değildir, bu meseleye duyarlı olabilecek şubeler
dahi ŞEB’i aktif olarak takip etmemiştir. DEHAP’ın durumu

hareket planına katkı sunmak
yerine toplantılara dar ve pasif
bir yaklaşımla katılmıştır. Yaşanan olayın direkt taraflarından
bir olarak enerjisini kendi yanına mümkün olan en geniş zeminde diğer güçleri katarak bir
toplumsal hareketlilik yaratmaya kullanmaktansa, sadece
kendi dar ve etkisiz eylemlerine
ayırmıştır.

İçe dönüş
ŞEB’deki asıl tıkanıklık ise sürecin gelişmesiyle birlikte, bileşenlerinin politika yapış biçimindeki farklarda da belirginleşme yaşanmıştır. Şemdinli
Eylem Birliği, Kürt halkının bedeller ödeyerek olayların üzerine gidişi sonucu açığa çıkarttığı
çarpıcı gerçeklikleri politikanın
diline ve tarzına dönüştüremedi. Başta Kardeşlik İnisiyatifi
olmak üzere bileşenlerin bir
kısmı bunu yapmaya yeltendiğinde ise karşısında HÖC,
BDSP ve kısmen de Partizan’ın

TÜM SORUMLULAR AÇIKLANSIN” demek “devrimci” ilan
edildi. Bunların üzerine, tıkanışın ve kitle hareketinin gerisinde kalarak içe dönüşün bir işareti olarak da imza tartışması
yaşandı. Yine aynı ekipler, önce
basında eylemlerin “Halkların
Kardeşliği İnisiyatifi” imzasıyla
yansıtılıyor olmasından yola çıkarak, sonrasında ise “ilke”
meselesi yapılarak Halkların
Kardeşliği İnisiyatifi imzasının
(eylem birliğinin çağrısını yapan imzalardan biri olduğunu
bir kez daha hatırlatalım) çekilmesini talep etmişlerdir. Kardeşlik İnisiyatifi bu talebi doğru
bulmasa da eylem birliğinin devam edebilmesi için imzasını
çekmiş ve sürece tek tek yapılar olarak katılmaya devam etmiştir.

Ne yapılmalıydı?
Bize göre devrimciler bu sürece iki yönlü müdahale edebilmeliydi. Birinci olarak ortaya

Bu noktadan sonra ŞEB’in her
cumartesi yaptığı Taksim eylemleri etkisiz bir tekrar olma
durumuna ve haf ta içi yapılan
23 imzalı ve 24 kişi katılımlı
AKP, ordu hedefli eylemlerde
görev savma eylemleri olma
durumuna düşmekten kurtulamadı. Bir kez daha devrimciler
haklı ve doğru olmalarına rağmen kendi doğrularını halkla
buluşturmayı başaramamış oldu.
Daha önce de belirttiğimiz gibi, bu bir değerlendirme yazısı
olduğundan eksiklerimizi öne
çıkarttığımız bir tarz kullanmak
zorundaydık. Yoksa asla devrimci hareketin önemli bir kesiminin bu tarz yan yana gelişlerini önemsiz/etkisiz gördüğümüzden değil. ŞEB en son olarak da tüm eksiklerine rağmen
kendini masaya yatırmayı bilmiş ve başlatma iradesini gösterdiği gibi, gerektiği yerde
noktayı koyma iradesini de göstermiştir.
Şimdi pratiğin öğreticiliğiyle
daha da güçlenmiş ve yeni
katılımlarla genişlemiş olarak
Halkların Kardeşliği
İnisiyatifi’nin sorumluluğunu
sürdürme zamanıdır.
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DEMOKRATİK DEVRİMİN
TARİHSEL ANLAMI
MÜSLÜM ERDOĞAN

Bu 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.

D

emokrasi, kent (site)
oturganlıklarının içinde
önce kadınların, sonra
kölelerin, sonra da kentli yurttaşların tamamının eşitsizliği
üzerinde yükselen “en eşit” bir
avuç mülk sahibi sınıfın, kendi
arasında seçme/seçilme özgürlüğünü koruma ve devam
ettirme hukukunu, yazıyla
meşrulaştırma isteğinin sonucunda ortaya çıkmıştır. Ziraat
ekonomisi temelli kadim toplumların, basit yeniden üretim
ilişkilerinin yasal ifadesidir.
Cumhuriyet, kapitalist geniş
yeniden üretim biçiminin yasal
ifadesidir. Her iki kavram da
sınıflı toplum hukuku içerisindedir. Dolayısıyla, ekonomik
adalet (eşitlik temeli) ile sosyal adaletin (özgürlüklerin)
egemen azınlığın lehine, büyük
halk çoğunluğunun aleyhine
biçimlendirilmesi, yazıyla çerçevelendirilerek devlet kılıfında soyutlaştırılmasıdır.

I- Burjuvazinin
tarih sahnesine çıkışı
Ne var ki cumhuriyet, hile ve
zorda ardılı olduğu derebeyliğin, basit yeniden üretim biçimini parçalamadan tarih sahnesine çıkamamıştır. Ve kapitalizmin yönetim biçimi olan
cumhuriyet, neredeyse bütün
doğayı atomuna, insanlığı da
her ferdine kadar parçalayan
500 yıllık yaygınlığı ve derinliğini işte bu tarihselliğinden almaktadır.
Çünkü kendi evveli olan üretimden kopuk hazır yiyici tefe-

ci bezirgân sermaye, 6.500
yıllık antik tarih boyunca, din
ve toprak ağalığıyla da etle
tırnak olup ortalığı talan ederek derebeyleşmiş ve basit yeniden üretim ilişkilerinde kastlaşmıştır.
Bu durum:
A-Toprakları ellerinden alınan
köylülerin yarı köle (serf) haline gelmesine,
B- Az miktarda toprakları
olanların da derebeyliği besleyen vergilerin ağırlığı ve pahalılık altında ezilmesine,
C- Topraksız ve işsiz bir sürü
insanın şehirleri doldurmalarına ve iş istemesine,
D- Yine esnafların ve zanaatkarlarında vergiler ve yoksulluk altında ezilmesine,
E- Aydınların din ağalığı altında ezilmesine, dolayısıyla
toplumun (üretici güçlerin)
maddi manevi gelişimi önündeki engele, cendereye dönüşmüştür.
Yukarıda saydığımız sınıf ve
tabakaların, toprak, özgürlük,
ucuzluk, eşitlik istemlerini ve
hoşnutsuzluklarını arkasına
alan kendisi de ipsiz sapsız
(mülksüz) korsancıl burjuvazi,
adanın coğrafya etkeninden
dolayı bitkicil medeniyete geçemeyerek derebeylikte kastlaşmamış; bu yüzden demokratik komün gelenekleri de
sağlam olan İngiltere’de derebeyliği alaşağı edip, geniş yeniden üretiminin önündeki engelleri kaldırmıştır. Derebeyi
devletini restore ederek kendi
burjuva demokratik cumhuri-

yetini kurup, topraksız köylülere toprak dağıtarak, serfleri
özgürleştirerek, şehirlerdeki
işsizleri sanayi sektöründe kolektifleştirerek, üretimde o güne kadar rastlanılmamış yaygınlığa (niceliğe) ve de kaliteye
sıçramıştır. Aşağıda emeğin
verimliliğini artırarak üretimin
önünü açan bu tarzını, yukarıda sandığa tıktığı burjuva hürriyetli parlamentosunun seçme/seçilme hakkıyla da meşrulaştırmıştır.
İngiltere’de 15. yüzyılda başlayan bu süreç, 200 yıl içinde
Batı Avrupa’ya, ardından Kuzey Amerika’ya, sonunda da
Japonya’ya yayılarak klasik kapitalist rejimlerini kurmuş oldu. Bu süreci burjuvazi, din (kilise) 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 (“milli sınırlar” içinde) yüzyıllarca eriterek
milletleştirebildi ve milli/ulusal
devletlerini kurdu.

II-İşçi sınıfının tarih
sahnesine çıkışı ve
burjuvazinin
gericileşmesi
Bu süreçte de, kapitalizmin
kuruluş aşamasındaki İngiltere’de “sınıfın kendisi” durumunda olan işçiler, kapitalizmin Fransa ve Almanya’ya yayılışındaki 200 yıllık zaman diliminde bilinçlenerek “kendisi
için sınıf” düzeyine yükselmiş
oluyordu. Bu, aynı zamanda
kapitalizmin sömürebildiği
“milli sınırlar” içinde, işçileri
kolektifleştirip çıkar ve durumlarını birbirine benzeştirerek, (enternasyonalleştirerek)
kurtuluşlarını da aynılaştırması anlamına geliyordu. Böylece
burjuvazi, kendi eliyle kendi
mezar kazıcısını oluşturarak,

mater yalist, yiğit bir sınıfı, işçileri, devrimi sonuna kadar
götürmek üzere tarih sahnesine çıkarmış oldu.
Diğer yandan burjuvazi, derebeyliği tasfiye ederek sömürüde tekleştiği oranda halka
ve işçi sınıfına karşı da yalnızlaştı. Bu yüzden, büyük toprak
ve emlak sahiplerine, toprak
ve mülk kirası karşılığı ödediği
iratla onları toprak işvereni
haline getirdi. Tasfiye ettiği
toprak ağalığı yerine, paradoksal bir şekilde daha büyük
hazır yiyici bir sınıfı kendi yanında toprak işvereni olarak
yine tarih sahnesine kendisi
çıkarmış oldu. Kendisi de bu
sınıfla bankalar çatısı altında
birleşerek serbest rekabetçi
dönemi kapatıp, gericileşerek
tekelci finans kapitalizme vardı. Dolayısıyla, iç savaşlı (sınıf
savaşları ile) birinci sosyal
devrimlerle, derebeyliği tasfiye ederek üretimin önünü
açan burjuvazi, l9. yüzyılın sonuna kadar bu misyonunu tamamlayarak, bankalar çatısı
altında birleşik/asalak sermaye yapısıyla kendisi üretimin
ve üretici güçlerin önünde engel olmaya başladı. Marx-Engels bu gerçekliği Paris Komünü’nden 23 yıl önce insanlığa
deklare ederek, bilimsel sezileriyle ölümsüzleşti.
Nitelik değiştiren kapitalizmin bu dönemde öne çıkan
özelliği, onun yeni yönelimlerini de belirledi. A) 200-300 yıllık tarihinde, işçi sınıfına karşılığını ödemediği emeğin soyut karşılığı sermaye, bankalar çatısı altında birikip yoğunlaştıkça, B) Yine, sanayi
temelli geniş yeniden üretimi
ihtiyaçlar belirlemediği için,
biriken üretim fazlalığını eriteceği yeni pazarlara ihtiyaç
duydukça, “milli sınırlara” sığmaz/sığamaz oldu. 1648’de
Westfalya’da yazılı kayıt altına
aldığı “milli sınırların” dokunulmazlığının sermaye için ne
denli anlamsız olduğu 200250 yıllık sürede açığa çıktı.
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III-İkinci sosyal devrimler
çağı ve işçi sınıfı
Burjuvazi, kendi çizdiği “milli
sınırları” yine kendisi çiğneyerek: A- biriken sermayesi ve
B- matahları için, yeni yatırım
alanlarına ve pazarlara yöneldi. Bunu hem zorla hem de
hileyle yaptı. Fiili işgal ettiği
coğrafyalardaki ulusları tam
sömürgeleştirdi. Diğerleri ise
finans kapitalin yarı sömürgesi oldular. Bu durum, klasik
kapitalist ve sömürge-yarı sömürge coğrafyalarda farklı sınıf ve devrim orijinalliklerini
de ortaya çıkarmış oldu.
1- 1871 Paris Komünü,
1848’deki Manifesto’yu (bi-
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min öz ve öncü gücü olarak
işçi sınıfı teori ve pratikte
sentezleşti.
2- Ancak kapitalizm, anavatanlarda 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra tekelcileştiğinde, Türkiye’nin de içinde olduğu bitkicil medeniyet ve despotik komün gelenekli Doğu,
binlerce yıllık tefeci bezirgânlığın ve derebeyliğin taşlaştırdığı konumdadır. Bu yüzden burjuvazi gelişememiş ve demokratik devrimi Batı’yla birlikte
gerçekleştirememiştir. Ne zaman ki, tekelci kapitalizm
“milli sınırlarına” sığmayarak,
sermaye ve üretim fazlalığını
yeni pazarlarda değerlendirme

va sınıfı oluşturamadığı gibi,
ikinci sosyal devrimlerin öz
ve öncü gücü işçi sınıfının, nicel ve nitelik olarak gelişmesini de ketlemiş ve geciktirmiştir.

IV-İkinci sosyal
devrimler çağında doğu
ve tarihsel doğu ve
tarihsel güçler
Bu durum, Doğu devrimlerinin karakterini ve sınıf orijinalliklerini de determine etmiştir.
Komprador burjuvazi, zaten
antik toplumun tefeci bezirgân
sermayesinin kaymak tabakasıdır. Değil Anadolu tefeci
bezirgânlığını tasfiye etmek,

Diğer yandan emper yalizm,
20. yüzyılın başından itibaren
mallarını komprador burjuvazi
aracılığıyla pazarlamada yetinmeyince, bu coğrafyaları fiili
işgalle milli sınırlarına katmaya yönelmiş ve Birinci Emper yalist Paylaşım Savaşı’nı başlatmıştır. Lenin’in Bolşevik
Partisi, bu savaşı Rusya’da bir
iç savaşa dönüştürerek, hem
emper yalizmi hem de yerli
egemenleri ülkesinde tasfiye
edip Demokratik ve sosyalist
devrimi sentezleştirirken, bizde işçi sınıfının kifayetsizliği ve
gerçek bir Komünist Parti’nin
olmayışı, tarihsel güçleri öne
çıkarmış ve fiili bir durum
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üretimden uzak, antik toplumun bir tabakasından başka
bir şey değildir. Böylece emper yalizme ve işbirlikçi kompradorlarına karşı “millici”
karakteri belirleyici olan Kurtuluş Savaşı, tefeci bezirgânlığa, din ve dünya ağalığına
dokunamayarak, derebeyliği;
yani sömürünün “milli” olanını
kazıyamamıştır. Ancak
derebey saltanatının kavuğu
devrilmiş, ama gövdesi bütün
haşmetiyle Anadolu’da kalmıştır.
Ne yazık ki derebeyliğin sömürüsünü temizlemeyerek/temizleyemeyerek Kurtuluş Savaşı’nı kadükleştiren bu tarihsel
güçler, Cumhuriyet’le birlikte,
İzmir İktisat Kongresi konsepti
ve İş Bankası öncülüğünde iç
dinamikleri işlemeyen
kapitalizmi devlet eliyle
tepeden kurarak, Türkiye’yi yarı
sömürge Tekelci Kapitalist bir
ülke durumuna sokmuşlardır.
Dolayısıyla Türkiye, bir yandan serbest rekabetçi
kapitalist dönemi yaşamadan
ölüm döşeğindeki kapitalizmin
tekelci aşamasının
sömürüsüne girerek, diğer
yandan derebeyliğin hem arkaik hem de emper yalizme
köleleşen karakterinin
sömürüsü ve ezisini 80 yılda
çok daha ağırlaştırarak
günümüze gelmiştir.

V-Sonuç

limsel seziyi), iktidarla somutlaştırınca, ikinci sosyal
devrimler çağı işçi sınıfı öncülüğünde Avrupa, Kuzey Amerika, Avustralya ve Japonya
gibi kapitalizmin anavatanlarında açılmış oldu. İşçi sınıfı,
kadim derebeyliği temizleyerek kendisini tarih sahnesine
çıkartan burjuvazinin tekelci
karakteriyle karşı karşıya kaldı ve iktidar mücadelesi bu iki
sınıf arasında netleşerek keskinleşti.
Burjuvazi, bu coğrafyalarda
derebeyliği kazıyarak kapitalizmi kurduğundan, işçi sınıfının önünde proleter sosyalist
devrimler yolu açılmış oldu.
Yine bu coğrafyalarda, devri-

Bu yüzden, demokratik devrim görevleri günümüzde de
Türkiye devriminin önünde
dururken, sosyalist devrimle
de iç içe geçmiş bulunmak-

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.

ihtiyacı duymuş ve Türkiye’ye
el atmıştır, o zaman, emper yalizm çağında Türkiye’de en geri ve gerici biçimiyle İstanbul
ve İzmir gibi büyük liman şehirlerinde bir komprador burjuvazi türemiştir.
Dolayısıyla kapitalizme bu
geç geliş ve kalış, burjuva demokratik devrimini gerçekleştirecek, kendi iç dinamikleriyle gelişen rekabetçi bir burju-

emper yalizmin mallarını pazarlamak için ona ölümüne
muhtaçtır. Böylece dışarıda tekelci emper yalist sermayeyle,

içerde de tefeci bezirgânlıkla
etle tırnak olmuştur. Aynı zamanda toprak satın alarak
ağalaştığı gibi, mevcut toprak
ve din ağalığıyla da uzlaşarak
kendisi demokratik devrimin
engeline dönüşmüştür.

yaratmıştır.
Bu durumda Kurtuluş Savaşı,
emper yalizme ve onun işbirlikçisi komprador burjuvaziye
karşı, korkak/pısırık taşra bur-

juvazisinin el altında güdümlediği ordu gençliği ve köylülük
ile verilmiş bir burjuva yarı
demokratik devrimi olarak
kadükleşmiştir. Çünkü, taşra
burjuvazisi de tefeci bezirgânlıktan türemiş geniş yeniden

tadır.
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.
Bu konuya ise, başka bir
yazıda değinilecektir.
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TOPLUMSAL ÖZGÜRLÜK HABERLERİ
Reorganizasyon, birlik ve ayrışmayı bir gerilim ekseni olarak içselleştirdiği oranda, sahici bir yapısallığa bürünebilir.

DERLEYEN: CEM ÇEKİL

Ş

Şemdinli’de yaşanan gelişmeler
sonrasında, İstanbul’da, Toplumsal

Özgürlük Platformunun da içinde
yer aldığı 25 kurumdan oluşan Şemdinli
Eylem Birliği çeşitli eylemler yaptı. Her
Cumartesi Taksim’de yapılan meşaleli
basın açıklamalarında, Şemdinli’de yaşanan olayların takipcisi ve Kürt halkının
destekcisi olunacağı vurgulandı. Açıklamada vurgulanan, sadece tetikçilerin değil, bu olaylarla, Kürt halkının özgürlük,
demokrasi ve barış taleplerine saldıranların da açığa çıkartılması gerektiğiydi.
Harbiye Orduevi önünde eylemler ve basın açıklamaları yapan birlik, Şemdinli’ye
giden heyetin yazdığı broşürü dağıtarak
eylemleri sonlandırdı.
Kağıthane

Kağıthane yerelinde Toplumsal Özgürlük

Platformunun çağrısıyla SDP, HKM ve

ESP ile birlikte ortak eylemler yapıldı.

Şemdinli’de ortaya çıkan kontrgerilla fali-

yetlerinin, sadece Kürt halkına karşı de-

ğil, ezilen tüm halklara karşı olduğunun

Kardeşlik Buluşması
İstanbul Düş Kültür Sanat Kooperatifi

ve Toplumsal Dayanışma Derneği, Kar-

deşlik Şöleni adıyla bir etkinlik gerçekleş-

vurgulandığı kampanya, 30 Kasım 2005

tirdi. 25 Aralık 2005’te gerçekleşen etkin-

sinde yaklaşık 100 kişinin katıldığı meşa-

seslendirildi. Semah gösterisinin de ya-

tarihinde Kağıthane’nin Nurtepe mahalle-

leli eylemlerle devam etti.

Daha sonra, TÖP, HKM, ESP’nin yanı sı-

ra, PDD ve DHP’nin de katılımıyla, 24

Aralık Maraş ve 19 Aralık’da cezaevlerin-

de yapılan katliyamları gündemine alan

birliktelik oluşturuldu. Yoğun katılımlı bir

eylem ve ardından, basın açıklaması ya-

pıldı.

Gazi mahallesinde oluşturulan ve Top-

lumsal Özgürlük Platformunun da katıldı-

ğı eylem birliğiyle de, Şemdinli’de yaşa-

nanlar kınandı.

likte, Lazca, Kürtçe ve Türkçe eserler

pıldığı etkinlik, 1000’e yakın kişi tarafın-

dan izlendi. Koma Çiya, Gülcihan Koç,

Bayar Şahin, Mustafa Özarslan’nın yer al-

dığı etkinlikte, halklar yüz yıllardır barış

içinde yaşamışken, şimdi bilinçli olarak

birbirlerine düşman edilmeye çalışıldığı

ya da yok sayıldığı ve kimliksizleştirme

politikalarının uygulandığı vurgulandı.
Halkların kendi kültürünü dayatan

egemenlere karşı, her zaman mücadele
edeceği söylendi.

Adana’da cezaevleri protesto edildi
19 Aralık’da cezaevlerinde yapılan katli-

amlar bir dizi eylemle protesto edildi.

Aralarında SDP, ESP, TÖP, TUHAY-DER,

DHP, İŞÇİ MÜCADELESİ ve BDSP’nin bulunduğu platform, ilk olarak 2 aralıkta

İnönü parkında oturma eylemi yaptı. Ce-

za evlerinde yaşanan tecrite dikkat çeken
gruplar, tecritin kaldırılmasını istediler.

5-10 aralıkta yapılan basın açıklamaların-

da ise tutsaklara yapılan baskılar protes-

to edilirken, TMY’nin geriçekilmesi isten-

di. Yapılan açıklamada devletin cezaevle-

rinde F tipi uygulamasıyla tutsakları tec-

rit ederek kimliklerinden soyutlamaya ça-

lıştığını, bunun insan onuruna aykırı bir

uygulama olduğu söylendi. Ardından cezaevlerindeki devrimci tutsaklara kart

atılarak destek sunuldu.

Yapılan bu eylemliklerin ardından plat-

form 18 aralıkta bir miting gerçekleştirdi.

300’ün üzerinde katılımın olduğu mitingde 19 Aralık katliamı protesto edildi.

Hatay Toplumsal Dayanışma ve Kültür Derneği basın toplantısı yaptı
Hatay Toplumsal Dayanışma ve Kültür Derneği, basın

zamanda, ABD, Türkiye halkları hakkında da bilgi sa-

kurulmasına izin verilmesi, AKP’nin ABD ile işbirliği

toplantısı yaparak Hatay’a radar üssü kurulmasını kı-

hibi olacaktır.

içinde olduğunu gözler önüne sermektedir.

“ABD, Antakya’nın Kisecik Köyü yakınlarında ki

larını sürdüren ABD, bölgede kurumsallaşma ve böl-

kiye’nin emekçi-yoksul halklarına karşı yapılıyor.

nadı. Dernek başkanı Murat Zidani şöyle konuştu:

Amanos Dağlarında radar üssü kurma çalışmalarına

başlanmıştır. Radar üssünün amacı, Amerika’nın çı-

karları doğrultusunda istihbarat çalışmalarını geniş-

letmektedir.

ABD’nin işgal ve katliam politikalarına hizmet etmek

üzere kurulacak radar üssü, Ortadoğu ülkeleri hak-

kında bilgi toplama amacı taşımaktadır. Aynı

Büyük Ortadoğu Projesi çerçevesinde işgal politika-

genin tek hakimi olma amacı ile çok yönlü askeri-si-

yasi faliyetler yürütmektedir. ABD’nin sömürgeci poli-

tikalarına destek veren AKP hükümeti ve diğer siyasi

güçler, ABD’nin gerçekleştirdiği insanlık suçlarına or-

tak olmuşlardır. CIA ajanlarının ülkemizde rahatça iş-

kence yapmaları, İncirlik üssünü Irak’ı bombalayan

uçakların kullanması ve şimdi Antakya’da radar üssü

CIA ve MİT işbirliği ile gerçekleştirilen çalışmalar, TürABD’nin sömürgesi durumuna getirilen ülkemiz, Amerikan Emperyalizmi için kullanılmaktadır. Antakya’da
kurulmakta olan radar üssü, başta İran ve Suriye ol-

mak üzere, tüm Ortadoğu halklarına zarar verecektir.”

Murat Zidani, Hatay halkının kendisini ve kardeşlerini

kontrol etmek için kurulan üssü kabul etmeyeceğini
ve kapatılması için mücadele edeceğini de belirtti.

ŞUBAT 2006

Mersin’de demokrasi mücadelesi
30 Kasım’da Toplumsal Özgürlük Platformu, Yol
Kültür Merkezi ve Özgürlükçü Gençlik olarak, Şemdinli olaylarına yönelik basın açıklaması yapıldı.
19 Aralık’ta, devrimci tutsaklara karşı girişilen katliamla ilgili olarak Demokrasi Platformu basın açıklaması yaptı.
22 Aralık’ta, Özgürlükçü Gençlik “Bu bir üniversite
midir?” konulu panel düzenledi.
24 Aralık’ta Yol Kültür Merkezi’nin yeni yerinin açılışı olarak şiir ve müzik dinletilerinin yapıldığı bir etkinlik düzenlendi.
21 Ocak’ta Özelleştirme Karşıtı Platform olarak,
AKP’nin sağlık ve eğitim alanında başlattığı özelleştirme saldırılarına karşı basın açıklaması yapıldı.
Platform adına hazırlanan bildiriler, kent merkezinde
dağıtıldı. Dağıtımın ardından Adana’ya gidilerek,
buradaki Tekel işçilerine destek ziyareti yapıldı.
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Adana Tekel Fabrikası’nda direniş
Malatya Tekel fabrikasıyla birlikte kapatılma kararı
alınan Adana Tekel fabrikası işçileri, 4 Ocak itibariyle kendilerini fabrikaya kitleyerek direnişe geçtiler.
Tekel işçilerine, emek örgütleri, siyasi partiler, demokratik kitle örgütleri ve halk destek veriyor.
4 Ocak günü, Toplumsal Özgürlük Platformunun da

aralarında bulunduğu 300’e yakın kişi, Adana Eğitim-Sen önünden Tekel fabrikasına kadar, meşaleli
bir yürüyüş yaptı. Tekel fabrikasına gelindiğinde, işçilerle birlikte basın açıklaması yapıldı. Tek-Gıda İş
sendikası Adana şube başkanı Gürsel Diliçıkık konuşmasında, yılda 14 trilyon lira kâr eden bir fabrikanın kapatılmak istenmesinin, büyük sigara şirketlerinin kârlarını artırmak ve onlara daha geniş pazar
imkanı sunmak amacını taşıdığını belirtti. 700 işçinin sokağa atılacağına vurgu yapılarak, ailelerininde
madur duruma düşeceği söylendi. Mücadeleye olan

desteğin süreceğini açıklayan eylemciler, sloganlarla
eyleme son verdi.

Kağıthane’de okur toplantısı yapıldı
Yayın Kurulumuz’un 2006 yılında gerçekleştirmeyi

planladığı okur toplantılarının ilki, 22 Ocak 2006 tarihinde, Kağıthane Düş Sanat Kooperatifi’nde gerçekleştirildi. Toplantıya katılan okurlar, gazetemizi içe-

rik ve görsel açıdan değerlendirdiler.

Her sayıda ele alınan konuların okuyucuya yeni bir

bakış açısı kazandırdığına dikkat çeken okurlar, gaze-

tenin görsel açıdan giderek zenginleştiğini belirttiler.

Toplantıya katılan yayın kurulu üyeleri, sayfa politika-

ları hakkında bilgi verdiler ve sayfalarına yönelik de-

ğerlendirme ve eleştrileri aldılar.

Okurlar, her sayıda röportaj olmasını, faaliyette bulu-

nulan bölgelerdeki TÖ eylemlerinin gazetede düzenli

olarak yeralmasını, özellikle teorik yazılarda kullanı-

lan dilin daha sade olması gerektiğini ve sanat sayfa-

sında güncele yönelik yazı ve haberlere ağırlık veril-

mesini istediler.

Toplantıya Yayın Kurulu’ndan Oğuzhan Kayseriloğlu,

Halit Elçi, Gülfer Akkaya, B. Akpolat, Nuray Ergüneş
ve Hikmet Sarıoğlu katıldı.

Devrimci ve Demokratik Yapılar Arası Dialog ve Çözüm Platformu
“Platformumuzun ve hukukumuzun devrimci demokratik yapılar arasındaki ilişkileri ve devrimci mücadeeyi geliştireceğine
inanmaktayız. Platform bileşenleri olarak deklerasyona uyacağımızı devrimci ve demokrat kamuoyuna ilan ederiz.”
Sol içi şiddet değil, dayanışma ve di-

davranış biçimi olarak benimsemekte-

alog için HÖC, DEHAP İstanbul İl örgü-

yiz.

Barikat, EHP, Devrimci Hareket, SO-

rinden biri olduğu gibi, aramızdaki iliş-

tü, BDSP, DHP, Kaldıraç, TKP, Sosyalist

DAP, TÖP, Proleter Devrimci Duruş,

ÖDP, İşçi Mücadelesi, SEH ve ODAK,

Devrimci ve Demokratik Yapılar Arası

Dialog ve Çözüm Platformu’nu oluşturdu.

Platform şu açıklamayı yaptı:

“Emper yalizm ve sömürüye karşı,

mücadele eden örgütler her zaman

baskı ve zulümlele karşılaşmışlardır.

Dünyanın neresinde olursa olsun, emper yalizme ve sömürüye karşı, müca-

dele her zaman zorlu koşullar altında

bedeller pahasına yürütülür. Bu durum,

doğası gereği devrimci ve demokratik

yapıların ve hatta tek tek insanların bi-

le en geniş anlamıyla büyük bir ailenin

parçası oldukları ve aralarındaki ilişki-

Adalet, mücadelemizin temel hedefle-

kilerin de güvencesidir. Bu anlamıyla,

devrimci demokratik yapılar arasındaki

ilişkileri belirleyen, daha sağlıklı, kalıcı,

dayanışmayı geliştiren bir muhtevaya

büründüren bir kuruma ve hukuka duyulan ihtiyaç daha yakıcı bir şekilde

kendini hissettirmektedir.

Bizler deklarasyon metninde imzası

bulunan kurumlar olarak, yürüttüğü-

müz tartışma süreci sonrasında, ilişki-

lerimizi düzenleyen kendi hukukmuzu
yaratmayı başarmış bulunmaktayız.

Oluşturduğumuz platform merkezi ve
kalıcı olup, yaşanılabilinecek olası

sorunları kendi içinden belirleyeceği

komisyonlar vasıtasıyla bildirgemizde

lerin kardeşçe olması anlamına gelir.

ortaya koyduğumuz hukuksal çerçeve

sorunlara bakışları gereği birbirinden

formumuzun ve hukukumuzun devrim-

Ancak bu yapılar arasındaki ilişkilerde

kileri ve devrimci mücadeeyi geliş-

Devrimci demokratik yapılar, siyasi

farklı düşünce ve fikirlere sahiptirler.

devrimci dayanışma ve karşılıklı saygı

esastır. Bizler, faliyetlerimizi yürütür-

ken bu ilkeyi esas alıp, farklılıkları ça-

tışmaya dönüştürmemeyi temel bir

ışığında çözmeyi hedeflemektedir. Platci demokratik yapılar arasındaki iliş-

tireceğine inanmaktayız.

Platform bileşenleri olarak dekleras-

yona uyacağımızı devrimci ve demok-

rat kamuoyuna ilan ederiz.”
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IRAK’TA SEÇİMLER YAPILDI
ABD’nin imparatorluk hamlesi, Irak bataklığından çıkamıyor.

ALP AYDIN

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.

Irak'ta geçen ay yapılan seçimler beklenildiği gibi sonuçlandı. Ülkenin Kürt, Sünni ve
Şii olarak bölünmesi biraz daha derinleşti. Öte yandan, seçim öncesinde ABD'nin üstünde
en çok durduğu konu gerçekleşti ve bazı Sünni gruplar seçimlere katıldı.
Bir türlü baş edemediği direniş karşısında zorlanan ABD,
işgal sonunda oluşturmaya çalıştığı yeni işbirlikçi politik sistemi, seçimler yoluyla meşrulaştırmayı hedefliyordu. Kısmen başarılı olduğu söylenebilir. Evet direniş sürüyor, ama
işbirlikçiler ve onların güdümündeki yeni bir politik düzen
de, gittikçe yerleşiyor.
İşgalin kimi yüklerinden kurtulmak isteyen ABD'nin hedefi,

yeni düzenin, meclisi, hükümeti
ve özellikle de polis ve askeri
gücüyle, direnişe karşı kendi
başına mücadele edecek bir
konuma ulaşması.
Bu durumda, büyük askeri üsleriyle bölgede jeostratejik bir
avantaj sağlayan, petrolün ve
doğalgazın vanasını elinde tutan ve ülkedeki yeniden yapılanmanın ana noktalarına yerleşen ABD, başka gelişmelerle
ve özellikle de direnişle uğraşmaktan kurtulacak.
Direnişçi Irak’lıların karşısına
işbirlikçi Irak’lıları yerleştiren
ABD ise, hedeflediği ana noktalarda konumlanacak ve oralardan sağladığı avantajlarla bölgede yeni hamlelere yönelecek.

Direniş ve işgalci
Ancak, direnişin gücü ABD'yi
sürekli olarak ateş hattına çe-

Direniş sürerken, yeni politik zemin oluşuyor.

kiyor ve işgalci burada sürekli
kan kaybetmeye devam ediyor.
Yeni hamlelere gereken güç ve
konsantrasyonu toplamakda
zorluklar yaşıyor. Bin bir yolla
direnişi zorlayan ve kuşatan
ABD'nin kendisi de, direniş tarafından zorlanıyor ve kuşatılıyor.
Oldukça geniş bir alana yayılan ve karşılıklı zorlama ve kuşatma hamlelerinden oluşan
hassas dengeler, hem işgalcinin
hem direnişçilerin açık kollayarak ve hamle yaparak zorladıkları, kırılgan bir hat oluşturuyor. O kırılganlık sürdükçe, işbirlikçi bir yeni rejimin derinliği
ya da kalıcılığı baskı altına alınıyor.
Seçimlerle, Sünniler, direnişçi
kimlikleriyle yasal alanda kitlesel olarak ilk defa seslerini çı-

kardılar. Evet, ABD yeni düzene
kısmen Sünnileri de çekmeyi
başardı. Ama, madalyonun öteki yüzünde, direnişçilerin kimi
unsurlarının, seçime katılıp düzenin içinde meşru düzeyde
mevzilenebilecek güce ve meşruluğa ulaştıklarını da görebiliyoruz.
Şiiler, Sistani'nin manevi liderliğinde, en büyük politik güç
konumuna geldi. İşgale karşı
direnen Sadr eğilimi ise, henüz
işbirlikçi Sistani'den açıkça kopuşmamayı tercih ediyor ve öyle gözüküyor ki, zamana yayılmış bir yıpratma stratejisini
şimdiki direniş hattı olarak benimsiyor. Son günlerde Suriye
ve Lübnan’ı ziyaret eden Sadr,
ABD’nin İran ve Suriye’ye saldırı planlarına karşı, ortak direniş çağrısında bulundu.

Kürtler ve ABD
Kürtler ise, Barzani-Talabani’nin feodal-burjuva bir zemine dayanan, işbirlikçi ve fırsatçı hattının politik meyvelerini
toplamaya çalışıyor. Şiiler arasındaki Sadr hattına benzer direnişçi bir kimliğe sahip olan
PKK, kendini korumak ve Barzani-Talabani hattının Kürt ulusal kimliği düzeyindeki kazanımları desteklemekle yetinen
bir savunma zemininde konumlanıyor.
Şeçimler, işbirlikçi Kürt çizgisinin kesin hâkimiyetinin gösterdi.
İsrail'in Güney Kürdistan’daki
inisiyatifi ise, göze çarpmamaya özellikle dikkat eden, gürültüsüz ve ama sürekli hamlelerle güçleniyor.

İmparatorluk peşindeki ABD, bataklığa mı gömülüyor?
ABD'nin imparatorluk hamle-

si, Irak bataklığından çıkamı-

yor. Evet, işgalin kalıcılaşması ve hatta işbirlikçi bir politik rejimin oluşması yaşanıyor. Son seçimler de, ABD

açısından ilereye doğru atıl-

mış bir adım oldu. Ancak, direniş de meşru-yasal

biçimlere bürünme seviyesi-

ne sıçradı ve yasal sözcüleri-

ni yarattı.

İmparatorluğun inşaasının ilk

kırıyor, her hamlesini güdük-

leştiriyor ve hatta kimi yerde

MAS'ın seçim zaferi, İran'ı na-

Irak'taki direniş, Suriye ve

rail’i baskılıyor.

dahi itiyor.

işgaliydi. İşgal hızla bitirile-

İran hamlelerinin motivasyo-

cek, İran ve Suriye hedefleri-

Öte yandan, Filistin’de HA-

ABD’yi savunma konumuna

adımı, BOP olarak saptan-

mıştı. Onun da ilk adımı, Irak

biçimde tanışıyor.

nunu kırıyor, konsantrasyonu-

sıl vuracağını hesaplayan İs-

Latin Amerika’da esen sol

rüzgâr, henüz sistem dışı bir

ne yönelinecekti. Evdeki he-

nu dağıtıyor. Savaş masrafları

konuma sıçramadı. Ancak

imparator adayının dişlerini

ABD halkı yoksullukla yaygın

gelişmeler karşısında zorlan-

sap, çarşıya uymadı. Direniş,

ABD ekonomisini zorluyor.

BOP’ta yoğunlaşan ABD’nin

dığı görülüyor. Sürecin akışı

şimdiki zeminde netleşirse,

sistem dışına doğru bir akışın

yaşanacağı da umut edilebilir.

Acaba, Dimyat’ta pirincin

peşine düşen ABD, evdeki

bulgurunu mu kaybedecek?

İmparatorluk sevdası, ABD’yi
bataklığa mı gömüyor?
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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.

A

TARIK CAN
BD’nin imparatorluk

hedefi doğrultusunda

ısrarla üstüne gittiği ve

vazgeçemeyeceği Büyük Ortadoğu Projesi’nin önemini

tartışmaya gerek yok sanırım.
Neden olsun ki? Daha sonra-

dan hedef büyüterek Genişle-

tilmiş Büyük Ortadoğu Projesi
(GOP) ismini alan Ortadoğu
merkezli uluslararası terör
dalgası sonunda beklenen;

enerji yolları ve kaynaklarının
denetimi, sermayenin krizini

aşması için yeni pazar alanlarının oluşturulması ve kâr

oranlarının yükseltilmesi olunca, sermaye sınıfı açısından

projenin önemini tartışmak gereksiz bir laf ebeliği olur.

ABD’nin izlediği yayılmacı sa-

vaş siyasetinde Irak’tan sonra
yeni hedefler Suriye ve İran

olarak karşımıza çıkıyor. Suri-

ye diplomatik yollardan kontrol
altına alınmış görünüyor. Lüb-

nan Devlet Başkanı Harriri’nin
suikast sonucu öldürülmesi,

ABD’ye bölgedeki çıkarları açısından önemli bir koz sağla-

mıştır. Suikastın arkasında Suriye devlet yöneticilerinin de

isimlerinin geçmesi ve içişleri

bakanının soruşturma sürecinde intiharı, ABD’ye avantaj

sağlarken, ABD’nin kendisi, cinayetle bağlantısı olduğu konusunda şüpheleri üzerine
çekmektedir.

Emperyalist talan
Suriye’nin bu şekilde diz çök-

türülmesi, GOP’un

uygulanması açısından engel

oluşturan diğer devletlerin pozisyonunu da gündeme getir-

miştir. Savaş siyasetinin başla-

rından itibaren ismi telaffuz

edilen, yaklaşık 2.500 yıllık

devlet ve kültür geleneğine sa-

hip, bölge dengeleri açısından

belirleyici siyasi konumda bu-

lunan İran yeni hedef olarak

olduğu gibi BM gündemine ge-

melerle giden süreç içinde Ka-

yolların zorlanacağını gösteri-

kolünün imzalanması ve ABD-

tirilmesi başta yine diplomatik
yor. Bu sefer önemli bir fark

var. Avrupa emper yalizminin
merkez ülkeleri Almanya ve

Fransa, Irak işgalinde olduğu

gibi muhalefet yerine çıkarları
doğrultusunda uzlaşma ve

destek pozisyonunda görünü-

yorlar. Irak işgalinde kaçırdık-

ları pasta payını (Ortadoğu tarihsel olarak da bu devletler

için çok önemlidir) bu sefer alma niyetindeler.

Zor hedef: İran
İran’a yapılan diplomatik bas-

kı şimdilik pek işe yaramıyor

görünüyor. İran’ın mevcut nükleer enerji projelerinden vazgeçmesi de olası değildir.

(İran’ın bundan vazgeçmesi

demek hayali olan, geniş bir

Ortadoğu-Orta Asya birlik projesinden vazgeçmesi demektir.
Bununla birlikte direniş halin-

de olan İran, bu tavırla siyasal
İslam’ın zayıflamasına neden
olacağına, direnerek kaybet-

meyi seçecektir.) Önümüzdeki
dönemin nasıl şekilleneceğine

ilişkin soru işaretleri her geçen
gün artıyor. Karşılıklı restleş-

sım 2004’te NATO-İsrail protoTürkiye-İsrail ortak tatbikatlarının yapılması, istihbarat bi-

rimlerinin İran’da bombalamalarla ayaklanma çıkarma girişimleri, İsrail-ABD arasında

karşılıklı silah ve füze alışve-

rişleri ve silahların İran’a yön-

lendirilmiş olması, İran’ın açıkça İsrail’i füzelerle vurabileceğini açıklaması ki, bu durum
Basra Körfezi’nden Orta As-

ya’ya kadar savaş alanı anla-

mına gelir-, durumun ciddiyeti

ve kararlılığını göstermesi açısından önemli gelişmelerdir.

ABD’nin Irak’ta girdiği karanlık
süreç, İran’ın bu durum üzeri-

üreticisi olan İran, petrolün fi-

yatını belirleyebilen ender ülke-

lerden biri. İran günde 4.4 mil-

yon varil ham petrol üretiyor,

tında önemli bir kesinti yapar-

tenmektedir, (daha önce yaşa-

le…) petrol fiyatlarında büyük

yaşanmaması en önemli bek-

yor. Bu koşullarda İran, ihraca-

sa (hatta bunun beklentisi bi-

bir sıçrama yaratabilir. Çünkü

dünyada yalnızca günlük 1,5

milyon varil kapasite fazlası

var” (Ergin Yıldızoğlu, İran: Bü-

yük Tehdit! Ama Kime? Cum-

huriyet, 23 Ocak 2006 s.13)

konunun ABD açısından

aciliyetini açığa çıkarır. Neden

mi? Çünkü: “Dünyanın üçüncü

büyük petrol rezervlerine sahip

ülkesi, OPEC’in ikinci büyük

fiyatlarını yükselttiği gibi

ABD’de işsizlik oranını 10,8’e

Pazarlık, dün olduğu gibi bu-

gün de bölge dengeleri açısın-

kimliği, gerçekliği ve özgürlük

yapılarak, Kürtler işbirliğine

zorlanıyor. Kuzey Irak güçleri

Irak işgaliyle birlikte ABD’nin

yanında yer alırken, Kürt öz-

yı tekrar tekrar düşünmek zo-

ve diri kalmış öznesi PKK ve

gürlük hareketinin en devrimci

Öcalan asıl tartışılan mesele

Irak’ta yaşanan katliamlar ve

olarak ortada duruyor. PKK’nin

sarılı asker cenazelerinin varlı-

ABD’nin bölge çıkarlarını teh-

her gün Amerika bayraklarına
ğı, ABD’yi içinden çıkılmaz bir
bataklığa sürüklediği gibi böl-

gedeki Şii nüfusla iyi geçinme

zorunluluğu da işgal seçeneği-

ni zor kılıyor. (Bölgede Şiilerin

huzursuzlanması demek İran’ın
inisiyatif alanının genişlemesi

ve güçlenmesi anlamına gelir.)

Bunların dışında Latin Ameri-

işbirliğine karşı duruşu

dit ettiği gibi, Türkiye de pa-

zarlık konusu olarak kendi ikti-

darı ve statükonun geleceği

açısından PKK’nin tasfiyesini

ortaya koymaktadır. Öcalan’a
uygulanan tecrit koşullarının

yanı sıra verilen 20 günlük

hücre cezası ve Kürt özgürlük

hareketine karşı uygulanan in-

ka’daki son gelişmeler,

kâr ve savaş siyasetinin dozu-

ken var olduğu farklı bölgeler-

gelişmeler, pazarlık konusunda

ABD’nin bir bölgede yerleşir-

deki inisiyatif kaybını da gör-

me zorunluluğunu ortaya çıka-

rır. ABD’nin İran’a yoğunlaşmasıyla birlikte değişen iktidar

sayısının (tabi; ki sol’dan yana)
artması ve mevcut iktidarların

antikapitalist, antiamerikancı

eğilimlerinin güçlenmesi olası

sonuçlardır.

Türkiye nereye
sürükleniyor?
Yaşanan süreçte bölge dev-

letlerinin işbirliğine zorlandığı

konusundaki kararlılığını, ABD

Türkiye de bu karanlık sürece

da gözlerden kaçırılmamalıdır.

müdahale zemini oluşturmada

çekilmeye çalışılıyor. İstihbarat

nun tıpkı Irak işgali öncesinde

let görevlilerinin son günlerde

araç olarak kullanılıyor. Konu-

zisyonundalar.

ABD, işgal seçeneğini, yukar-

gündemde tutulmaktadır.

İran’ın nükleer enerji üretme

ları bu pazarlıkta ağızları sula-

narak her isteneni yapma po-

hareketinin geleceği üzerinden

rundadır. Sadece bu değil

geçilmezliğiyle buluşunca,

lentidir.) Türkiye egemen sınıf-

milyon varil düşmesinin, petrol

ları sürecinde ihracatın 1,1

ma olmayacağını gösteriyor.
sından İran’ın kontrol altına

nan meclis krizinin bir daha

dan hayati öneme sahip Kürt

da belirtilen nedenlerden dola-

alınması, petrol ve doların vaz-

mak üzere her türlü desteği is-

1978-79’da İran’ın devrim yıl-

nüfus üzerindeki belirleyici etABD’nin bölge çıkarları açı-

melidir. Pazarlıklar yapılıyor,

olası bir askeri müdahalede

Türkiye’nin asker de dahil ol-

yükselttiği hatırlanmalıdır.

kisi İran’ın hiç de kolay bir lok-

yaretler hepimizi endişelendir-

bunun 3 milyonunu ihraç edi-

ne bölge devletleriyle geliştirdiği diplomatik ilişkiler ve Şii

karşılıklı gerçekleştirdiği sık zi-

birimlerinin ve üst düzey dev-

nun artması gibi yaşanan son

Türk egemen güçlerinin istek-

lerinin kabul edilmeye başlan-

dığını gösteriyor. Başta Kürtler

olmak üzere tüm Türkiye halk-

ları bu gidişata dur demek zorundadır. Gözü dönmüş

ABD’nin tarihte olduğu gibi bu-

gün de, kapitalizmin geleceği

açısından giriştiği her türlü

kanlı terör süreci, ilk ve asıl

olarak biz ezilen ve sömürü-

lenleri etkilemektedir. Ortado-

ğu halklarının içine çekilmeye

çalışıldığı bu bataklığı kurut-

mak zorundayız. Aksi halde

dünya yine kan gölüne çevrile-

cek. Üstelik bu sefer biz de bu
kan denizinin ortasında
olacağız.
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İMPARATORLUK NEREYE?

“Dünyanın en zengin, en gelişmiş imparatorluğunda ters giden bir şeyler var.”

ÖZGÜR ÖZTÜRK

T

arihi Roma İmparatorluğu hakkında bir
televizyon dizisi olan
“Roma”, CNBC-E’de işte bu
sözlerle tanıtıldı. Ancak, bu
tanıtım cümlesini duyanlar,
muhtemelen Roma’yı değil
başka bir ülkeyi düşündüler.
Zira bugün de, “dünyanın en
zengin, en gelişmiş imparatorluğu” olan ABD’de ters
giden bir şeyler var.

Günümüzde 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,
ABD her yerin müdahili
bugün “tabi” ülkeleri
doğrudan yönetmiyor. Tabii Amerika, bir imparaGeçmişteki torluktan daha farklı bir şey.
imparatorlukların aksine, Günümüzde ABD’nin 60 ülmodern emperyalizm daha kede askeri üssü ve yaklaşık
dolaylı ekonomik ve siyasal 140 ülkede askeri gücü buyöntemlerle iş görüyor. lunmakla birlikte - ki tarihte

hiçbir imparatorluk bu kadar
geniş bir alanı kontrol edememiş- yine de, ABD veya
başka bir emper yalist ülke,
bugün “tabi” ülkeleri doğrudan yönetmiyor. Geçmişteki
imparatorlukların aksine,
modern emper yalizm daha
dolaylı ekonomik ve siyasal
yöntemlerle iş görüyor.
Günümüz emper yalizmi,
bazı açılardan, 19. yüzyıl sonu-20. yüzyıl başındaki “klasik” emper yalizmden de
farklı. O dönemde emper yalist ülkeler dünyayı sömürgeler ve nüfuz alanları biçiminde paylaşarak “emper -

yal” bloklar oluşturmuşken,
bugün dünya genelinde daha
karmaşık bir iç içe geçme
süreci yaşanıyor. Ancak emper yalizmin özü halen aynı:
bir taraf ta ezen, diğer taraf ta ezilen uluslar var. Ayrıca,
emper yalist ülkelerin kendi
arasındaki çekişme de sürüyor.
Büyük güçler arasındaki
ekonomik ilişkilere bakıldığında, Avrupa ve Asya kökenli şirketlerin ABD ekonomisindeki ağırlıkları giderek
artıyor. Özellikle ABD kökenli çokuluslu şirketler ise,
ucuz işgücü ve geniş pazarlara yakınlık gibi olanaklar
sunan Çin’e büyük miktarda
doğrudan yatırım yapıyorlar.
Doğu’nun yeni kapitalist gücü olarak Çin yükselirken,
Çin firmaları, ABD’de özellikle enerji gibi kritik sektörlere girmeye çalışıyorlar. Bu
durum Amerikan kamuoyunda (1980’lerde Japonlara
gösterilene benzeyen) şovenist tepkilere yol açıyor. Ancak, Çin ve Japonya, Amerikan hazinesinin çıkardığı
tahvillerin başlıca alıcıları
olarak, büyük açıklar veren
ABD ekonomisini (ve dolayısıyla Irak işgalinin masraflarını da) finanse ediyorlar.
Bunu yapmalarının nedeni
hayırseverlik değil elbette ve
ABD ekonomisinin çökme
tehlikesi, kapitalist dünyanın
tamamını ürkütüyor.

ABD’nin korkusu
Avrasya bloğu
Bir yandan büyük kapitalist
güçlerin birbirleriyle olan
ekonomik bağlantıları derinleşirken, diğer yandan da
aralarındaki rekabet şiddetleniyor. ABD, uzun vadedeki
muhtemel rakibi Çin’e karşı,
bir zamanlar SSCB’ye karşı
izlediği türden bir çevreleme-sıkıştırma politikası izliyor. Bu amaçla, özellikle Japonya’nın yeniden silahlanmasını teşvik ediyor ve Çin’e
komşu olan “sorunlu” bölgeleri karıştırıyor. Çin ise, Rusya ile ittifakını sağlamlaştır-

maya çalışıyor. Avrupa-Rusya-Çin ekseninde bir Avrasya bloğu, gerçekte ABD’nin
günümüzdeki başlıca korkusunu oluşturuyor. Bazı yorumlarda, Irak işgalinin bir
nedeninin, bu muhtemel Avrasya bloğuna karşı Ortadoğu-Türkiye-Doğu Avrupa
üzerinden geçen bir bölme
hattı çizmek olduğu ifade
ediliyor.
Irak işgali ise, ABD için
ikinci bir Vietnam olmaya
doğru ilerliyor. İşgalin üçüncü yılı sona ererken,
2200’den fazla Amerikan askeri ölmüş ve resmi rakamlara göre 225 milyar dolar
civarında para harcanmışken, arzu edilen “istikrar”
elde edilememiş durumda.
ABD yönetimi, güvenlik sorununu Irak ordusuna havale edip, askeri üslerde ve
komşu ülkelerde konuşlanmak ve ancak gerekli durumlarda havadan müdahale
etmek istiyor. Ama derme
çatma Irak ordusu, gittikçe
güçlenen direniş hareketini
bastırmak için yetersiz kalıyor. Bağdat ve Musul gibi
önemli kentlerin bazı kesimlerinde, geceleri kontrolün
direniş güçlerinin eline geçtiği söyleniyor.
ABD’nin kendi içinde de
durum pek iyi değil. 2000 yılından beri süren ekonomik
durgunluk son bir iki yılda
aşılır gibi olduysa da, gerçekte söz konusu olan yalnızca bazı makro ekonomik
göstergelerin bir miktar kıpırdanması; oysa, işsizlik gibi yapısal sorunlar aynen
duruyor (demek ki, bizdeki
televole iktisatçılarının dediği gibi, orada da ekonomideki düzelme “henüz vatandaşa yansımamış”!). Daha da
önemlisi, Katrina Kasırgası
gibi bir örnek, ülke dışında
savaşlar için milyarlar harcanırken, ülke içinde ne kadar büyük bir sefalet ve eşitsizlik yaşandığını gözler
önüne serdi. Amerikan halkı
henüz sınıf bilincine erişmiş
olmasa bile, son yapılan an-

ketlere göre Irak Savaşı’nı
yanlış bulanların oranı ilk
kez yüzde 50’yi geçmiş. Ayrıca, Bush yönetimi ardı ardına skandallarla sarsılırken,
Irak’ın yeniden inşası için
oluşturulan 65 milyar dolarlık fonun nerelere harcandığının belli olmadığı ortaya
çıkmış.
ABD emper yalizmi için bir
başka sıkıntı, geleneksel olarak arka bahçesi kabul ettiği
Latin Amerika’da son dönemde iktidara gelen solcu
hükümetlerden kaynaklanıyor. Bölge genelinde son yıllarda yeni bir direniş dalgası
başlamış durumda ve
1990’ların neoliberal siyasi
kadroları birer birer tasfiye
ediliyor. Aslında sevinmek
için vakit erken ve medyanın
Hugo Chavez, Evo Morales
ve Fidel Castro’yu öne çıkartarak “Latin Amerika’da sol
rüzgârlar esiyor” görüntüsü
yaratması, biraz kasıtlı bir
yanıltmacayı da içeriyor. Zira Brezilya, Meksika ve Arjantin gibi bölgenin en büyük
ülkeleri henüz sola çark etmiş değil. Yine de, neoliberalizme ve emper yalizme
karşı tepkinin Latin Amerika’da özellikle açık bir hal
aldığı bir gerçek. Latin Amerika’nın Avrupa ve Asya ile
olan ekonomik bağları da giderek sıkılaşıyor. Örneğin
Çin, Hugo Chavez’in Venezüla’sı ile 6 milyar dolarlık
petrol anlaşması ve bazı Latin Amerika ülkeleriyle de
toplam 50 milyar dolarlık
hammadde anlaşması yapıyor.

Antiemperyalist uyanış
umutları güçlendiriyor
Emper yalist dünyanın en
önde gelen gücü halen ABD
olmakla birlikte, çelişkiler de
yavaş yavaş olgunlaşıyor.
Irak işgalinin ulaştığı çıkmaz
nokta, Latin Amerika’daki
devrimci arayışlar ve dünyanın her yerindeki antikapitalist, antiemper yalist uyanış,
umutları güçlendiriyor.
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Latin Amerika'da ikinci dalga 1996 yılında Venezuellayla başlayan ve en son Bolivya’yla belirginleşen “halkçı sosyalizm” yönelimiyle yasal seçim
başarıları dönemidir. Bu süreç, söz konusu hareketlerin sahip olduğu programların içeriğinden
çok geniş emekçi kitlelerin bilinçlerinde meydana getirdiği ciddi değişimler açısından oldukça
önem taşımaktadır.

L

AHMET GÜNDOĞAN

atin Amerika'da sol dalga çelişki-

leriyle ve belirsizlikleriyle yükseli-

yor. Latin Amerika’nın genel gidi-

şatına bakmak bizler açısından artık da-

ha fazla önem arz ediyor. Evo Morales'in

Sosyalizme Doğru Hareketi'nin lideri ola-

rak Bolivya'da devlet başkanı seçilmesi

uluslararası medyanın da ilgisini çektiği

için giderek gündem olmaya başladı. Yeni

bir sol dalganın ilk işaretleri olarak gö-

rünmekte ve herkesin ilgisini çekmekte-

dir.

Özellikle, Latin Amerika'da Venezuella,

Brezilya, Arjantin, Şili, Uruguay'dan son-

ra Bolivya'da da sol bir hükümetin işba-

şına gelmesi, dünya solunu da tartışmaların içine çekti. Bu tartışmalarda genel

ni oluşturmaktaydı. 1990'ların başına ge-

lindiğinde Kolombiya gerilla hareketi eski

gücünü yitirmiş. El Salvador ve Guete-

mala'da barış sürecine giren gerilla hare-

ketleri yasal siyaset düzlemine çekilmiş,

Peru'da yükselişe geçen Peru Komünist

Partisi'nin önderliğindeki halk hareketi

Başkan Gonzalo'nun esir düşmesiyle ge-

rilemeye başlamıştı.

Bu gelişmelere Sosyalist Blok'un çökü-

şü eşlik etti. SSCB ve Sosyalist Blok'un

çöküşünün sokaktaki insanın zihninde

yarattığı yıkım, geniş yığınları tarihsiz ve

hafızasız bırakmakla karakterize oldu.

Alternatif kavramı, yerini tepkici ve sa-

vunmacı yerelleşmiş direnişlere bıraktı.

Her ülkede ya da her alanda ortaya çıkan

olarak bir uçta, bu hükümetlerin sosyal

bu parçalanma ters yönden kapitalizmin

reformist politikalar ile kitleleri aldattık-

çıkan tepkici ve savunmacı gelişmeleri

demokrat programa sahip oldukları ve

ları savunulurken, diğer uçta gelişmele-

rin aşırı iyimser değerlendirmelerini ve I.

Wallerstein'ın Brezilya için dediği gibi

"umut korkuyu yendi" anlayışını benimseyenler bulunuyor.

Yeni komünizm akımı
Dikkate etmemiz gereken olgular şunlar:

Latin Amerika 1960 ve 70'li yıllarda,

sosyalizm anlayışı olarak Küba'daki inşa

sürecinde ve devrimi güncel bir olgu ha-

line getiren Üç Kıta Konferansı’nda sem-

bolleşen "yeni komünist akımın" (Yeni sol

değil!) doğuşuna tanıklık etti. Bu akım

Avrupa'da yükseliş aşamasında ortaya

hatırlatıyordu. Yer yer ulusalcı motiflere

bürünen, bazı bölgelerde dini renk alan

bu savunmacı mücadele hattı dönemi belirlemeye başladı.

Latin Amerika’da ikinci dalga
Latin Amerika'da ikinci dalga 1996 yı-

lında Venezuellayla başlayan ve en son

Bolivya’yla belirginleşen “halkçı sosya-

lizm” yönelimiyle yasal seçim başarıları

dönemidir. Bu süreç, söz konusu hare-

ketlerin sahip olduğu programların içeri-

ğinden çok geniş emekçi kitlelerin bilinç-

lerinde meydana getirdiği ciddi değişim-

kendisini tam olarak tanımlayamadan,

ler açısından oldukça önem taşımaktadır.

Arjantin darbesiyle tamamlanan askeri

tarihe yeniden girişine pratik olarak tanık

baskı dalgasını göğüslemek zorunda kal-

ti, dünya çapında ideolojik hegemonya

1964 Brezilya darbesiyle başlayan, 1976
faşist darbeler dizisiyle somutlaşan bir

dı.

Bu baskı dalgasını, Brezilya'da askeri

darbe yönetimin çözülmesiyle başlayan,

1980'li yılların sonuna doğru Şili'de aske-

ri yönetimin gerilemesiyle sonuçlanan

düşük yoğunluklu demokrasilere geçiş

süreci izledi. Yeni komünist akımın bile-

şenlerinin mücadelenin açık sürdüğü dö-

nemlerde yarattığı cepheler diktatörlük

dönemleri boyunca halk muhalefetini to-

parlama işlevi gördü. Yine de savunma

refleksi kitle hareketinin temel dinamiği-

Tarihin sonuna değil, emekçi kitlelerin

olmaktayız. Yani ikinci dalga kitle hareke-

mücadelesine verdiği katkıyla önem ka-

zanmakta ve çapından çok daha büyük

bir iş başarmaktadır. Kitlesel bilinç, sa-

vunma refleksinden çıkmış ve alternatif

pratik toplumsal öneriler getirir hale gel-

miştir. 1990'lardaki yerel savunmacı mü-

cadele hattı Latin Amerika'da Sao Paulo

Forumu olarak bilinen kıtasal tartışmala-

rın önünün açmıştı. Bu forum 90'ların

sonuna doğru Dünya Sosyal Forumu'na

(DSF) esin kaynağı olmuş ve ilk DSF de

bu kıtada toplanmıştır. Brezilya'da MST,

Ekvator'da CONAİE, Bolivya'da Yerli Federasyonu, Şili’de Mapuche hareketinin

ortaya çıkışı ve Kolombiya'da Kolombiya

Silahlı Devrimci Güçleri (FARC) ve Ulusal

Kurtuluş Ordusu'nun (ELN) yeniden yük-

selişe geçmesi, yeni bir kırsal hareket

mücadelesinin önünü açtı.

Kırsal gelişmelere kentlerde ortaya çı-

kan yeni seçim dalgası eşlik etmiş ve

çok açık yapıldı. Sosyalizme Doğru Hare-

ket, kapitalizmi yıkmayı düşünmeyen ve

bir çeşit devlet kapitalizmini savunan bir

çizgiye geldi. Buna karşılık başkent La

Paz'ın yanı başında yer alan ve bütün si-

yasetin merkezi olan El Alto kentinde İşçi

Merkezi ve Mahalle Meclisleri, "Kim ka-

zanırsa kazansın, El Alto mücadeleye de-

vam edecek" diye gelişmelerin yönünü

parça parça yaşam savaşı veren halk ke-

belirlemişlerdi.

yapmaya başlamışlardır.

pılan yemin töreninde "ABD'nin kâbusu"

simleri ulusal ve dünya ölçeğinde politika

Son sürpriz Bolivya

Bölgenin deniz kıyısı olmayan tek ülkesi

olarak bütün bu gelişmelerin ortasında

coğrafi olarak da önemli bir konuma sa-

hip olan Bolivya'daki son seçim başarısı

bu bakımdan önem taşıyor. Bu, yerele

gömülü siyaset anlayışını yıkan, ulusal

politikaları bölge eksenli ele alan hare-

ketlerin gelişme olanağının bulunduğunu

pratik olarak ortaya koyan en sıcak de-

neyimdir. Yani bizde ulusal sınırlar içine

hapsedilen ve bölge devrimini dışlayan

yurtseverlik anlayışının tam tersi bir

yurtseverlik anlayışı geliştirmektedirler.

Caracas'ta başlayan Dünya Sosyal Foru-

mu Latin Amerika ayağı toplantısında yü-

rüyüşçülerin taşıdığı "Venezuella-Kolom-

biya, Latin Amerika'nın birliği ve barış

için" pankartı bu eğilimin sonucu olarak

ortaya çıkmıştır.

Bolivya yerli hareketinin sömürgeci mi-

ras ve neoliberal politikalarla militan bir

tarzda hesaplaşmasının yarattığı atmos-

ferin, şehirlerde ortaya çıkan İşçi Merke-

zi (COB) ve mahalle meclisleri hareketi

(FEJUVE) ile birleşmesinin ortaya çıkar-

dığı uzlaşmaz mücadele hattı, tarihsel

olarak ileri bir hamleye tekabül etmekte-

dir. Seçim öncesi militan işçi hareketi ve

yerli hareketinin önemli kesimleri Mora-

les'in yeni eğilimini onaylamasalar bile

kerhen destek vereceklerini ve ABD as-

keri müdahalede bulunursa da sonuna

kadar direneceklerini açıklamışlardı. Se-

çimlerden iki gün önce Paraguay'da ko-

numlanan Amerikan askerlerinden beş

bini Bolivya topraklarına "yanlışlıkla" gir-

di. Seçim kampanyası boyunca tehditler

Morales, seçilmesinden bir ay sonra ya-

olmaktan ilişkileri geliştirmeye doğru

adım atmaya başlayacağının işaretlerini

vermeye başladı. Özel yatırımların

korunacağını, ticari anlaşmaların yapıl-

ması için çalışacağını ve uyuşturucuyla

mücadelede koka tarlalarının ortadan

kaldırılmaması kaydıyla ABD'ye yardım

edebileceklerini konuşmasında belirtti.

Diğer yandan Bolivya’yı “sömürge bir ül-

ke” olarak tanımlayarak 500 yıllık

sömürgeci mirasla hesaplaşma işaretleri

de verdi.

Sonuç:

Bugün Küba-Venezuella ittifakı Küba'nın

izole edilmesi sürecini parçalarken, yük-

selen kitle hareketleri Kolombiya gerilla

mücadelesinin izole edilmesini engel-

lemekte (Ekvador'un Kolombiya sınırına

yakın 12 belediye başkanı bölgelerinin

FARC'a karşı operasyonlarda kullanıl-

masına muhalefet etmişler ve Amerikan

üssü inşasına karşı çıkmışlardı) ve çok

daha rahat hareket eder duruma getir-

mektedir. 90'ların ikinci yarısını karak-

terize eden Küba-Venezuella-FARC ek-

senine giderek yeni ülkeler ve yeni

hareketler katılmakta, yenilgi atmosferin-

den çıkışın ilk işaretleri ortaya çıkmak-

tadır.

Bu bağlamda Bolivya'da ve Şili'deki son

seçim başarıları kitlelerde ortaya çıkan

değişim ve alternatif istemlerinin dışa

vurumudur. Savunmacı dönemden çıkılır-

ken alternatifin çok daha sık dillendiril-

diği bir döneme girildiğinin ilk işaretleri

olarak görmek gerekiyor. Tabi; ki sos-

yalizm yönelimli yükselişin sadece Latin

Amerika'da olmadığını bilmek gerekiyor.
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ATTAC YA DA KAPİTALİZMİN
REFORMCULARI

Avrupa’da Yeni Sol Arayışlar

FARUK BESKİSİZ

ATTAC, örgütsel
formda nasıl işler ve
nasıl bir model kurar?
“Geç kapitalizm” bağlamındaki ATTAC ile
“Emperyalizm;
kapitalizmin tekelci
aşaması” bağlamında
doğan/yaratılan örgütler olarak Alman
sosyal demokrasisi ve
Rus sosyal
demokrasisi ve partileri arasındaki tarihsel
süreklilikler olduğu
kadar kesintiler de
vardır.

A

TTAC, Fransızcadaki

Aralığında gazetede yayınlan-

kendi karakterini damgalayan

taxeTobind'aideaux

binlerce mektup gelir ve oku-

Silahsızlandırılması” yani as-

ki yazının örgütlenmeye dö-

dünya çapındaki hareketleri-

Mümkündür”ün yanıtının veril-

kendi azami taleplerini kapita-

leri Marksizmin dünya çapın-

adıyla “Actionpourun

citoyens”in baş harflerinden

oluşan, Türkçeye “Vatandaşın

Çıkarına Tobin Vergisi İçin Bir-

lik” olarak çevrilebilecek ve

1998’de Fransa’da doğup kısa
zamanda dünyaya yayılan bir
örgüttür. (Tobin vergisi ile,

Prof. Tobin’in spekülatif sermayenin vergilendirilmesi

önerisi kastedilmektedir.) 19.
yüzyılda doğan Alman sosyal

demokrasisi, örgütsel ana model olarak tüm Avrupa’ya, Rus
sosyal demokrasisi üzerinden
de, tüm dünyaya örnek olurken ve tüm ülkelerde onun

masının ardından, gazeteye

yucular, manifesto niteliğindenüştürülmesine yönelik baskı

uygulamaya başlarlar. Bu karşılıklı etkileşimin sonucunda

hızla gelişen örgütlenme sürecinde Mart 1998’de örgütün

üç temel maddesi kararlaştırı-

sey aynı gün ilk seçimini yapa-

tanımladığı gazete dolayımlı

örgüt, kuruluş sürecinden

farklı değildir. Gazetenin yayın

yönetmeni Ignacio Ramonet-

’nin “Piyasaları Silahsızlandır-

mak” başlıklı yazısının 1997

edilmesi olarak formüle etmiştir.

ATTAC’ın, matematiksel yüz-

ve sıfırların yerine iki dünyalendirilen örgüt logosu, örgü-

daki meşruluğuna sosyalizmin

yıkılışının vurduğu büyük dar-

be ve o darbelemede yer alan

postmodernizm ve postmarksizmin Avrupa solu üzerinde

yarattığı çekim alanlarının gücüdür.

ATTAC, postmodernizm ve

postmarksizmin henüz oluş-

başkanı olarak seçer.

matematiksel, rasyonel sem-

minde patlak veren 1968 Ha-

yöneticisi Bernard Cassen’i ilk

ve Dünya Bankası’na ve yine

küsü Lenin’in NeYapmalı’da

lizmin düzeltilmesi, reformize

meye çalışılmamasının neden-

tün taleplerinin özünü de ele

ATTAC, benzer bir iddiayla

rinden başlayan ATTAC’ın öy-

nin vergilendirilmesi talebiyle

karşı mücadelede zayıf kal-

rak LeMondeDiplomatique’in

riken, uluslararası finans kapi-

LeMondeDiplomatique üze-

maktadır. “Nasıl Bir Dünya

nın yerleştirilmesiyle biçim-

yılın sonuna doğru bu kez Kıta

sahneye çıkmış bulunuyor.

lında spekülatif sermayenin

nimseyerek birliği kurar. Kon-

köklerini attığı örgütsel yapı-

Avrupası’nda Fransa’da doğan

belirsiz, bu derece kapitalizme

de (%) işareti temel alınarak

Kuruluşun siyasal zemini

nın izleri bulunurken, 20. yüz-

bir oluşumdur ve “Piyasaların

lır ve 3 Haziran’da kurucular

meclisi platform yapısını be-

kündür” sloganı, bu derece

ATTAC, 1990’lar boyunca bi-

tal örgütlenmeleri olarak IMF

Çok Taraflı Yatırım Anlaşması-

verir. Yüzde işareti tipik bir

boldür ve yüzde (%) metaforuyla vergilendirmenin de

lize edilebileceği inancını açı-

rel seçeneklerle örme çabasını

ğa vurur. Bu anlamda, ATTAC

me eğilimli tepkilerin yarattığı
dalganın üzerinde yükselmiştir. Ama daha işin başında,

ATTAC’da göremeyiz. Bir an-

lamda, kapitalizmin tüm ya-

programatik zemine sahiptir;

mesine karşı çıkmanın güç-

ama, bunu kapitalizmin aşıl-

saldırıya karşı ilk küreselleş-

karşı yaratılmak istenen kültü-

da tüm diğer örgütsel yapılar

daha açıkçası dünya finans

sonrasında başlattığı küresel

yine o dönemde oluşan daya-

nışma ağlarını, kapitalizme

le dünya kapitalizminin sosya-

gibi, adı öyle olmasa da bir

kapitalinin sosyalizmin yıkılışı

reketlerinin tersi yöndedir ve

içinde yer aldığı bir dizi talep-

MAI´’nin oluşumuna karşı

tepkilerin ve huzursuzlukların;

maya başladığı bir zaman dili-

ması ve bunu da derinlikli bir
şekilde kavrayacak kapitalist
uygarlığın aşılması yönünde
ve özünde görmez.

Bu nedenledir ki, ATTAC´ın

ünlü “Başka bir Dünya Müm-

şam alanlarını sömürgeleştirsüzlüğü ve âcizliği vardır bu-

rada.1968 Hareketleri içinde

yer alıp da sonradan Mark-

sizmden dönen önemli sayıda
eski kuşak sosyalist, 68’de

yükselmeye başlayan post-

marksizm ve posmodernizmi
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elleriyle ATTAC’a taşımışlardır.

Aynı zamanda bu nedenlerle,

ATTAC’ın literatüründe sınıf
mücadelesi kavramı bulun-

maz; devrim ve tarihsel rolüyle işçi sınıfına rastlanmaz ve

yeni bir uygarlık stratejisi Batı
uygarlığının merkezinde do-

ğan ATTAC’a oldukça uzak ve
yabancıdır.

Örgütsel yapıdaki
süreklilik ve kesintiler
Peki, ATTAC, örgütsel form-

da nasıl işler ve nasıl bir model kurar? “Geç Kapitalizm”

bağlamındaki ATTAC ile “Em-

per yalizm; kapitalizmin tekelci aşaması” bağlamında do-

ğan/yaratılan örgütler olarak

Alman sosyal demokrasisi ve
Rus sosyal demokrasisi ve

partileri arasında, tarihsel süreklilikler olduğu kadar kesintiler de vardır.

ATTAC’ın örgütsel kuruluş

sürecinde ortaya çıkan toplan-

tılar, karar verme ve oluştur-

DÜNYA
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lan sadece 12’si, ATTAC’ın

kurmak için gereken bilgiler

üyeleri içinden Kongre için se-

(ayda en az 5 euroluk) Alman-

200 yereldeki 30 bini bulan

çilmiş temsilcileri tarafından

belirlenebilmektedir. ATTAC

hukukunda 70 kurucunun 30

bin üye karşısındaki bu mer-

kezi gücü oldukça anlamlıdır.

Tüm bunlar, Bolşevik Parti’de,

daha geriye gidersek Alman,

Fransız, İngiliz, İtalyan partile-

rinin kuruluşlarında da bulabi-

leceğimiz modernizmin ve bir

anlamda modern örgütteki

tarihsel sürekliliğin çizgileridir.

-ad, soyadı, adres, telefon...

ya’da- üyelik aidatının öden-

mesi için banka hesap numarası ve ilgi duyulan çalışma

alanının işaretlenmesi istenir.

olarak sendikalar, sivil toplum

lerin bu alanlara katılma zo-

culuğunda inşa edilir ve son-

buraya düzenli katkı sunmala-

birleştiği, bir anlamda eski ve

gütlenmesindeki haf talık top-

örgütleri ve gazetelerin kuru-

radan muhalif birçok örgütün

yeni örgütleri barındıran bir

mıştır. Üyeler kendilerini tam

olarak geçerlidir ama karar-

da, her ne kadar örgüt “ulusdevlet” sınırları olarak Fran-

sa’da doğmuşsa da, kuruldu-

larda delegelerin oylarına ola-

bildiğince az başvurulur; bu-

nun yerine, herkesin hemfikir

olacağı mutabakat oluşturulur.

Çok istisnai durumlarda oya

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.
Tarihsel kesintiler ise örgüt-

sel modelde şu noktalarda
toplanır:

Üyelik yapısından başlarsak;

üyelik formunda kişinin veya

katılacak örgütün adı ve ilişki

ğundan itibaren ulus-ötesileş-

başvurulur ve çoğunluk-azınlık

meye başlar ve aynı isimle ve

ikilisi kendisini gösterir.

Avrupa’ya sonra da dünyaya

alan örgütleri ATTAC’da da

örgütten değil, farklı örgütler

grupları” adı verilir ama üye-

örgütsel model olarak, önce

yayılır. Üçüncü olarak tek bir

lantılar düzeni yerini oldukça

en üst karar alma merkezi

istenmez. Çünkü, ATTAC’ın bir
leri vardır. Bir başka farklılık

rı istenmez. “Klasik” parti örgevşek bir ağ örgütlenmesi,

Kongre, ATTAC’da da örgütün

programı değil, somut talep-

runlulukları ve faaliyetleriyle

yapıya erişir. Dördüncü olarak,

Burada kişi veya örgütlerin

bir “programı” kabul etmesi
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Beşinci olarak, partilerdeki

vardır ve bunlara “çalışma

ma mekanizmaları; ülke ça-

iletişimi ve etkileşimine bırakolarak ATTAC’la tanımlamaz-

lar ve ATTAC’da bildiğimiz anlamda profesyonel, yani tam
gün politika mesaisi yapan

yoktur. İletişimde cep telefonundan, internete kadar son

dönemin tüm teknikleri uygulanır ve üyelere çalışma ra-

porlarının ve aylık bilgilendirme “mektubu”nun aktarılma-

sından, eylemlere ilişkin bilgilendirmeye kadar bir çok ör-

gütsel bilginin dolaşımında

siberuzay kullanılır; internet

burada tam haliyle ve tüm bi-

çimleriyle devrededir.

ATTAC, siyasal kuruluş ze-

mini yani özü ile siyasal ör-

gütsel modeli yani formu arasında bir tutarlılığa sahiptir

ve maksimal reform talepleri

pındaki yayılma; bu yayılma

örgütselin özü olarak, gevşek

sonucunda oluşan karar or-

örgütsel doku ve yapısıyla,

ganları, merkez-lokal işleyişi,

mücadele biçimleri ve üyelik

karar organında kurucuların

yapısıyla, yine örgütsel iç ya-

merkezi ağırlığı oluşturacak

şantı ve örgütün kapitalizm-

bir örgütselin yaşantısında

le; yani örgütsel formuyla tu-

hukuki donanıma sahip olması

den kopuşamayan karakteriy-

olabilecek tüm halleri gösterir.

tarlıdır. Ama, ATTAC bunlara

Ulusal Yürütme’nin 30 üyesi

kendisinden doğan başka bir

Fransa’yı örnek alırsak, ATTAC

rağmen günümüz döneminde

bulunuyor. Bunların 18’i ülke

örgütsel forma; Dünya Sosyal

çapında yapılan Kongre’de AT-

Forumu’na da damgasını vur-

TAC’ın 70 kişilik kurucuları ta-

muştur.

rafından belirlenirken, geri ka-
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Yüksek spekülatif fon ticareti yasaklanmalıdır.

rafyası Avrupa, Amerika, Asya ve Afrika’yı kapsa-

vergilendirilmelidir.

bin kişiye ulaştı. Sadece Almanya’da üye sayısı

dir.

alınırsa, üye kazanımındaki patlamalar da geride

ve çevre korunmasına önem veren yeni bir dünya

ATTAC´ın aradan geçen sekiz yılda örgütsel coğ-

mış bulunuyor. 50 ülkedeki ATTAC üye sayısı 90

2005 Aralığında 16 bini geçti. Ama, Almanya baz
kaldı. (Aralık 2003’teki tepeye vuran aylık 900’e

yakın üye kazanımı bugünlerde ayda 80 civarına

gerilemiş durumda.) ATTAC’ın üyelik aidatı ve ba-

ğışlardan oluşan yıllık bütçesi ise Almanya AT-

TAC’da 2005 yılında 1, 2 milyon euroyu buldu. (Ge-

lir 1,2 milyon ve gider yine yaklaşık olarak 1,2 mil-

yon euro.)

* Büyük mal sahipleri ve faiz gelirleri daha güçlü

düşünce özgürlüğünün- kısıtlanmasına karşıdır.

Ayrıca neoliberalizme karşı olan toplumsal hare-

ketlerin kasıtlı olarak kriminalleştirilmesini redde-

* Az gelişmiş ülkelerin borç sorunları çözülmeli-

der.

* Az gelişmiş ülkeleri ve ezilen sınıfları kollayan

de reforme edilmelidir.

ticaret ekonomisi kurulmalıdır.

* Uluslararası kuruluşlar güçlü sanayi ülkelerinin,

büyük holdinglerin ve çıkarcı çevrelerin talepleri

doğrultusunda değil, ATTAC amaçları doğrultusun-

da çalışmalıdır.

* Dünyayı tehdit eden savaş hazırlıklarına son

verilmeli, var olan anlaşmazlıklar barışçıl yollarla

* Devletin kamu hizmetleri demokratik bir şekil-

* İvedilikle yeni iş alanları yaratılmalı, işsizliğe

tüm olanaklar kullanılarak çare aranmalıdır.

* Tarım sektörü sosyal yönden kabul görecek

şekilde ve ekolojik olarak yeniden yapılandırılmalı-

dır.

* Atlantik ötesi holdinglerin (TNC) güçlerinin bir-

leşmesi ve kartelleşmesi sınırlandırılmalı ve düze-

ne sokulmalıdır. Ayrıca işverenlerin vergileri

ATTAC programından başlıklar:

çözülmelidir.

artırılmalıdıır.

dir. Bu görüş ekonomi Prof. James Tobin’indir (To-

rupa, yerkürenin öteki bölgelerinde yaşayan insan-

hakkı ve toplu sözleşme hakkı korunmalı, kadın-

* Uluslararası para transferleri vergilendirilmeli-

bin Vergisi).

* Dünyadaki kara para cennetleri kapatılmalıdır.

* Demokratik ve sosyal angajman içindeki bir Av-

ların ihtiyaçlarına eğilmelidir.

* Demokratik hakların -gösteri ve hareket hakkı,

* Asgari ücretler insani yaşam için artırılmalı, iş

erkek ücret farkı kaldırılarak sosyal standartlar

sağlanmalıdır.
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ÇİN: ‘KOMÜNİST PARTİ’NİN
Küresel egemenlik yarışına girmeye en yakın aday...

ÖNDERLİĞİNDE KAPİTALİZME DOĞRU!

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.

1

İ.HALİT ELÇİ

990’ların başında Sovyetler Birliği’nin ve peşinden diğer reel sosyalist rejimlerin teker teker yıkılışının ardından ABD dünyanın
tartışmasız tek süper gücü haline geldi. ABD muazzam ekonomik, askeri ve politik gücüyle tüm dünyayı kendi çıkarları
doğrultusunda yeniden şekillendirmeye girişti. Bu çıkarlar
sadece kısa vadeli ekonomik
çıkarları ve basit politik hedefleri değil, esas olarak bu devletin “tek egemen” konumunu
olabildiğince uzun süre -mümkünse ilelebet- korumasını
sağlayacak stratejik adımları
atmayı, böylece dünya egemenliğinde ortaya çıkabilecek
yeni rakiplerin daha palazlanmadan başını ezmeyi içeriyor.
ABD olası rakip olarak, birleşip küresel bir güç olmaya çalışan Avrupa’yı ve yeniden toparlanmaya çalışan Rusya’yı
dikkatle izleyip, onlara yönelik
kendince uygun politikalar geliştiriyor. Ama ABD en büyük
olası rakip olarak Çin’i görüyor. Haksız da değil.
Çin, son 30 yıldır gösterdiği
ekonomik dinamizmiyle, 1,3
milyarlık nüfusuyla, geniş topraklarıyla, siyasi bütünlüğüyle,
dört bin yıllık tarihi, uygarlığı
ve kültürüyle, ABD’nin karşısında “küresel egemenlik” yarışına girmeye en yakın aday
olarak görünüyor. Bu nedenle
sosyalist/devrimci güçlerin
Çin’i öğrenmeye, kavramaya
ve doğru bir yere oturtmaya
ve Çin hakkındaki yanılsamalı
görüşlerden kurtulmaya ihtiyacı var. Yanılsamalı görüşler diyoruz, çünkü Çin’in hâlâ sosyalizm söylemini bir kenara bırakmaması, baş emper yalist
ABD ile gizli/açık bir rekabet
içinde olması sol içinde bile bu

ülkeye karşı gizli bir sempati
duyulmasına neden olabiliyor.
En azından bu devletin giderek
belirginleşen emper yalist niyetleri görmezden geliniyor.
Kuşkusuz günümüz dünyasında işçi ve emekçi sınıfların,
ezilen/bağımlı halkların temel
ve gerçek düşmanı (kendi egemen sınıflarının yanı sıra) baş
emper yalist ABD’dir. Silahlarımız esas olarak onu hedef alacaktır. Ama gücü yettiğinde
aynı acımasızlıkla dünyaya kan
kusturacak olan ve şimdiden
emeğin/halkların sömürüsünden büyük paylar koparan diğer emper yalist devletler hakkında yanılsamalı iyimserliklere düşmekten de kaçınmak gerekiyor. Çin’i de bu çerçevede
değerlendirmeliyiz.

Birkaç cümleyle Çin
Çin dört bin yıla varan geçmişiyle ve yarattığı özgün uygarlığıyla insanlık tarihinin daima önemli bir unsuru olagelmiştir. Çin, tarihin çeşitli dönemlerinde dünya imparatorluğundan topyekûn yabancı işgallerine uğramaya kadar pek
çok değişik politik süreçlerden
geçse de, neredeyse kesintisiz
bir tarihe sahiptir. Günümüz
uygarlığının temellerinde yatan kâğıt, barut, pusula, kâğıt
para, bankacılık dünyaya
Çin’den yayılmıştır. Çin güçlü
bir devlet geleneğinin mirasçısıdır.
Çin 19. yüzyılda Batılı modern emper yalist güçlerin etkisine girmiş, bu çoklu sömürgecilik altında özgün bir bağımlılık ilişkisi içinde yarı sömürge bir ülkeye dönüşmüştür. II. Paylaşım Savaşı’na kadar da biçimsel olarak bir devlete sahip olmuş, ama ekonomik, politik, askeri ve coğrafi

Kedinin renginin siyah veya beyaz olması önemli değildir. Önemli olan fareyi tutmasıdır.

bakımdan parça parça yabancı
devletlerin egemenliği altında
kalmıştır.
Çin’i bu yabancı boyunduruğundan, halk kitlelerini yaşadıkları korkunç sefalet ve açlıktan kurtarmak, Mao Zedung’un liderliği altındaki Çin
Komünist Partisi’ne (ÇKP) düşer. Onlarca yıl süren uzun bir
Halk Savaşı’nın ardından
1949’da komünistler ülkenin
bütününde iktidarı ele geçirir.

Çin, komünistlerin yönetimi altında da karmaşık, çatışmalı,
gelgitli bir süreç yaşar. Ama
sonunda Çin korkunç sefaletten, on milyonlarca insanın
ölümüne neden olan açlık belasından kurtulur, yeniden bir

dünya gücü haline gelir.
Bu dönemde Çin daima kendine özgü bir yol izlemiştir.
1949’da iktidarı alma da dahil,
ekonomide, iç politikada, dünya politikasında, o zamanın
sosyalist hareketinin lideri
olan Sovyetler Birliği’nden
farklı davranmıştır. 1960’lı yıllardan itibaren de Çin ve Sovyetler Birliği ideolojik ve politik olarak düşmanlaşmış ve
Çin, Sovyetler’e karşı ABD ile

ittifak ilişkisine girmiştir.

Çin, ÇKP’nin yönetiminde
kendine özgü bir süreçle üretim araçlarını kamu mülkiyetine geçirmiş ve geçmişin egemen sınıflarını ortadan kaldır-

mıştır. Ancak 1976’da
Mao’nun ölümünden sonra
Deng Şiaoping’in başını çektiği
reformist ekip güç kazanır ve
yine oldukça karmaşık ve uzun
bir süreç içinde yavaş yavaş
özel mülkiyetin, kapitalist girişimciliğin kapılarını açar.
Deng’e göre “Kedinin renginin
siyah veya beyaz olması
önemli değildir. Önemli olan
fareyi tutmasıdır.” Görünen/gösterilen amaç, ‘kapita-

lizmin bazı olumlu yöntemlerinden yararlanarak ekonomiyi
büyütmek ve halkın refah düzeyini yükselmek ve böylece
sosyalizmi ileriye taşımak’tır.
Ama bu reform sürecinin sonucu, sosyalizmin emekçi kit-
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lelere 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). Bu reform sürecinin vardığı yer, üretim
araçlarının mülkiyetini aşama
aşama özel girişimcilere aktarmak, yerli ve yabancı sermaye eliyle kapitalist sömürüyü yaygınlaştırmak, özetle kapitalistleşmektir.
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 “ko-

münizm” ideolojisi (kuşkusuz
artık şekli, içi tamamen boşaltılmış olarak) artıdeğer sömürüsünü ve sermayenin her
alandaki hâkimiyetini gerçekleştirmek için utanmazca kullanılıyor. ÇKP Merkez Komitesi’ne göre, “Çin uygarlığı sosyalizm temelinde yeniden doğacak”.

Çin’in ekonomik mucizesi
Çin’in ekonomik gelişmesine
ilişkin birkaç çarpıcı rakam verelim:
Çin, dünyanın en hızlı ve is-
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tikrarlı biçimde büyüyen eko-

nomilerinden biridir. Çin ekonomisi son otuz yılda ortalama
yılda yüzde 9,5 oranında büyümüştür. Çin’in muazzam büyüklüğü göz önüne alındığında
ise bu büyümenin dünya ekonomisinde yarattığı etkiler daha iyi anlaşılabilir. Çin GSMH’
sinin 2010 yılında, 2000 yılı
GSMH’sinin iki katına çıkacağı
tahmin ediliyor.
Çin, dünyanın en hızlı gelişen
pazarlarından biridir. Dünya
Bankası’nın tahminlerine göre
2020 yılında dünyanın ikinci
büyük ticaret hacmine sahip
olacaktır.
Ekonomik büyüklük
konumunda farklı hesaplamalar yapılıyor. Çin, satın alma
gücüne göre 2004 yılına ait 7,1
trilyon ABD dolarlık GSMH rakamıyla dünyanın ikinci büyük
ekonomisidir. Bir başka (nominal) hesaba göre ise 2005 yı-

lında 2,2 trilyon dolar GSMH
ile dünyanın dördüncü büyük
ekonomisi haline gelmiştir.
Çin’in ihracatı büyük bir hızla
artmaktadır. 1997-2000 yıllarında dünya ticaretinin yıllık
ortalama büyüme oranı 2,7’ye
gerilerken Çin’in ihracatı yüzde
9.8 oranında büyümüştür.
2005 yılı tahmini rakamlarına

göre Çin’in ihracatı 760 milyar
dolar, ithalatı 660 milyar dolardır.
Çin’e yapılan yabancı sermaye yatırımları da büyük bir
hacme ulaşmıştır. Yalnızca ge-

çen yıl 50 milyar dolarlık ya-

bancı sermaye çeken Çin ekonomisi, son 20 yılda toplam
600 milyar dolarlık yabancı
sermaye girişine sahne olmuştur.

Madalyonun öteki yüzü
Çin ekonomisinin gösterdiği
bu büyük dinamizmin Çin işçi
ve emekçileri açısından çok
ağır bir bedeli var. Kapitalistleşen Çin, sosyalizmin halka
sağladığı pek çok kazanımı geri almakta, kentler ve kırlar,
yoksullar ve zenginler arasındaki gelir ve refah farklılığı yeniden bir uçuruma dönüşmektedir.
Çin’in kamu mülkiyetindeki
işletmelerinin özelleştirilmesi
sonucunda 50 milyon kişi işsiz
kalmıştır. Günümüzde işsizlik
oranı yüzde 10 dolayındadır.
Çin yönetiminin yabancı sermayeyi çekmek için uygulama-

ya soktuğu ‘Özel Ekonomik
Bölgeler’de çalışma koşulları
son derece ağırdır. Özel bölgelerdeki 30 milyondan fazla işçi, ağır çalışma koşullarıyla,
yaygın iş kazalarıyla ve örgütlenme ve muhalefet girişimlerine yöneltilen sistematik baskıyla yüz yüze kalıyor.
Yabancı yatırımlı fabrikalarda
ve ortak girişimlerde sıkı bir
disiplin rejimi işçilerin sözleşmelerine işleniyor ve fabrikalarda, çalışma saatlerinde konuşma veya su içme, geç kalma, isim kartlarını yanlış bi-

çimde takma, oturma veya

dinlenme, çok sık tuvalete gitme vb. için para cezası ve fiziksel cezalar uygulanıyor.
Çok büyük bir yaygınlığa ulaşan özel küçük ve orta boy işletmelerde sağlık ve güvenlik
standartları, işyerine yatırılan
sermayenin azlığı ve donanımın zayıflığı nedeniyle düşük
düzeydedir. Tasarruf tedbiri
olarak, güvenli olmayan, elden
düşme veya eskimiş makine ve
donanımın kullanılması yaygın-

dır. Makinelerin ve donanımın
yeni olduğu yerlerde de, işçiler, çalışma hızından dolayı iş
kazalarına ve dinlenme molalarının kalkmasına neden olan
kapitalist 'zamana karşı-iş' disiplinine maruz kalıyor.
Çin’in sosyalist döneminin
merkezi tek sendika sistemi
bugün kapitalist sömürüyü en
uç noktalara götürmenin bir

aracı haline gelmiştir. Tüm Çin
Sendikalar Federasyonu’nun
(TÇSF) bugünkü temel işlevi,
çalışma barışını ve istikrarını
sağlamak, yani işçilerin ağır
sömürü koşullarına ve baskılara karşı örgütlenmesini ve mücadelesini engellemektir. İşyerlerinde hiçbir sendika istemeyen yabancı sermayedarlar ise
işçi ücretlerinin yüzde 2’sini
üst sendika birimine ödeyerek
işletmelerine bu sarı sendikanın bile girmesine engel olabilmektedir.
Bugün Çin’de 700 milyon kişi
günde 2 dolardan daha az bir

ücretle yaşamaya çalışıyor.
Her yıl iş kazalarında 15 bin
kişi yaşamını yitiriyor. Milyonlarca işçi, asgari ücretin altında bir ücretle haf tada 60-70
saat çalışmak zorunda kalıyor.
Çin’de çalışan göçmen kadın
işçiler Fujian'da bir iş için başvururken, aile planlaması merkezleri tarafından verilen kısırlaştırılma belgesini yanlarında
bulundurmak zorundadır. Küçük ve orta boy işletmelerde
çalışan kadın işçilerin oranı,
büyük ölçekli fabrikalara göre
daha yüksektir. Bu durum,
emeğin cins ayrımı yoluyla sömürülmesine dayanır; kadınların emeği erkeklerinkine göre
daha az değerli ve daha düşük
nitelikli görülür ve böylece onların emeğinin daha ucuz olması gerektiği düşünülür.
Çin, sosyalizmden kapitalizme geçiş sürecini “başarıyla” gerçekleştiriyor.
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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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ÇANLAR KİMİN İÇİN ÇALIYOR
Rakamların anlattıkları...

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.

T

NURAY ERGÜNEŞ

ürkiye ekonomisinin beklenen

kanı Babacan yapıyor: “Biz cari açığı

gelir 359,1 milyar dolardan 382

çünkü tedbirlerimizi aldık… Konuşanla-

2006 rakamları açıklandı. Milli

milyar dolara ulaşacak ve Türkiye ülke-

ler liginde 17. sıraya yükselecek. Enf-

lasyon ise tek rakamlı hanede yüzde

önemsemiyor değiliz, ancak rahatız

çalıştığımız kırılgan dengelere dayanan

terkidir.

nomistler Türkiye’nin 2000’lerdeki gibi

Gelir dağılımı ya da artığın
bölüşümü sorunu

rulmasına ilişkin doğrusu söyleyecek bir

dengeler üzerinde ilerleyen büyümenin

kaynakları ve bu büyümenin toplumsal

kesimler üzerinde yaratacağı/yarattığı

anlamı ise olabildiğince az yatırım, dü-

Bu konu bir yaygara havasında işlenirse

Yabancı sermaye gelmedi

zim için şöylesi anlamları var: Kırılgan

milyar dolar hedeflerken 23-24 milyar

alt düzeylere çekildiği görülüyor. Bunun

dolar civarında gerçekleşti. Cari açığın

cevabını veririz.”

şeyimiz yok… Ancak bu rakamların bi-

kesi arasında. Hükümet cari açığı 21,3

nel, yatırım ve sosyal harcamaların en

rı da dinleyeceğiz, ama eleştiriler belli

bir noktayı geçerse müdahale ederiz.

8’in altında tutularak yüzde 5’e doğru

çekilecek... doğrusu bu hedeflerin tuttu-

dünyanın en fazla açık veren ilk 10 ül-

AKP hükümeti cari açıktaki büyümeye

karşı yabancı sermayeye bel bağlamış

durumda. Yabancı sermayeyi ürkütme-

yelim hezeyanları biraz da bununla ilgi-

kaynağı olarak yukarıda ifade etmeye

büyümenin kaynakları gösteriliyor. Eko-

bir krizin eşiğinde olduğuna işaret edi-

yor. Ancak –milli ekonominin gelişim

seyrinden- önemli olan krizlerin top-

lumsal kesimler üzerinde yarattığı so-

nuçlar olmalı. Türkiye halkları bu so-

şük maaş-ücret ödemeleri ve sosyal

hizmetlerin tasfiyesidir, sosyal devletin

Milli gelirde büyüme yaşansa da ve

bunun devam edeceğini varsaysak da-,

milli gelirin toplumsal kesimler/sınıflar-

arasındaki dağılımındaki adaletsizlik ar-

tarak devam ediyor. Milli gelirin paylaşı-

mında işgücü ve tarım kesiminin aldığı

sonuçlar neler?

pay azalırken, girişimci kesimin payı ise

arttı.

Büyümenin kaynakları

–Son beş yılda gelir dağılımında duru-

Türkiye’de büyüme oranı 2004 yılında

mu en fazla bozulan kesim tarım kesimi

yüzde 9,9 olarak gerçekleşti. Ancak o

günlerde bile Türkiye’nin yeni bir eko-

oldu. Yüzde 14,7’den yüzde 11,9’a düş-

nünde beklentiler vardı. Nitekim kriz ih-

geçimini sağlıyor.

tü. Tarımdan 7,7 milyonluk bir nüfus

nomik krize hazır olması gerektiği yö-

–11,2 milyon kişi ile çalışan kesimin

timalinden söz eden Merkez Bankası

önemli bir bölümünü (yüzde 48,7) oluş-

Başkanı Serdengeçti’ye; Bakan Şener

“bürokratlığını bilsin, çok konuşmasın”

turan ücretli kesimin 2000 yılında milli

Türkiye ekonomisi herhangi bir krizle

yılında 34,5’e düştü.

gelirden aldığı pay yüzde 36 iken 2004

yollu uyarmıştı. Yıl 2005’e geldiğinde,

–Çalışan nüfusun, 4,1 milyon kişi ile

karşılaşmasa da yakalandığı iddia edi-

yüzde 17,8’ini oluşturan girişimci ke-

len büyüme başarısı süreklileşemeye-

cek, büyüme yüzde 5 düzeyinde kala-

caktı. Bununla birlikte kriz beklentileri

hâlâ devam ediyor. Bu beklentinin arka-

sında ise büyümenin kaynakları gösteri-

liyor.

Türkiye’de büyümenin kaynaklarını tü-

ketim harcamaları ve ithalat oluşturu-

yor. İthalattaki artışta YTL’nin aşırı de-

ğerlenmesi etkili olurken ihraç malların-

da en başta Çin olmak üzere Uzakdoğu

mallarına karşı rekabet edilememesi iç

pazarlara dönülmesine neden oldu. İt-

halat artarken ihracatın gerilemesi ise

cari açığın hızla büyümesine yol açıyor.

li. Ancak yabancı sermaye, hükümetin

tüm çabalarına rağmen Türkiye’ye yatı-

rım yapmaktan ziyade özelleştirmeler-

den pay kapmak üzere geliyor. Bunun

Faiz dışı fazla ya da sosyal
devletin terki

ri, evlilikleri yoluna gidiyor. Dolayısıyla

da yeni yatırım alanları yaratmak üzere

gelen bir yabancı sermayeden söz et-

mek mümkün değil.

Öte yandan AKP hükümetinin başka

bir beklentisini de inşaat sektörü. Haliyönelmiş durumdalar. İnşaat sektörü

rant alanı haline gelen inşaat sektörüne
2005 yılı içinde yüzde 20 oranında bü-

mümkün. Bir dönem bankalarca kolay-

yüdü. Ancak inşaat sektörü, istihdamı

unsuru olarak ifade ediliyor.

ğı gibi dönemsel salınımları nedeniylede

Türkiye’de bugün ithalattaki artışla

birlikte belirli bir büyüme oranı yaka-

lansa da cari işlemler açığı basit bir ifa-

deyle döviz giderleri ile gelirleri arasındaki fark hızla büyüyor.

Vaktinde Şener’in yaptığı uyarıyı bugün

pek halimselim görünüşlü Ekonomi Ba-

liyeti ortadayken…Şimdi bunlara göz

len yerli sermayelerle şirket birleşmele-

tırıyor. Tüketim harcamaları artışını

ca dağıtılan kredi kartları şimdi bir risk

yarattığı sonuçlar ya da büyümenin ma-

atalım:

hazırda sermaye grupları da yeni bir

kredi kartı patlamalarından gözlemek

büyümenin toplumsal kesimler üzerinde

yanı sırada uluslararası rekabete daya-

nabilmek için yabancı sermayeye yöne-

Öte yandan ithalattaki artış ve iç pazar-

lara yönelim, tüketim harcamalarını ar-

nuçları geçmiş süreçlerden biliyor. Hele

canlandırma kapasitesine sahip olmadıistikrarsızlık unsuru oluşturacak bir yapıya sahip.

Cari açık büyüyor
Türkiye ekonomisinde olası bir krizin

işareti olarak görülen cari açık hızla büyüyor. Türkiye cari işlemler dengesinde

Son yıllarda hükümetlerin bütçe he-

deflerinin başında faiz dışı fazla yaratıl-

ması geliyor. Basit ve teknik olarak ifa-

de edersek bütçe, gelir ve giderlerin

eşitlenmesi esasına dayanıyor. Faiz dışı

fazla da, kamu bütçe harcamaları için-

sim, 2000 yılında gelirden yüzde 49,4
pay alırken bu rakam 2004 yılında
53,6’ya yükseldi.

–Büyüme, işsizlik sorununa da pozitif

bir etkide bulunamadı. Milli gelirde göz-

lenen artışın tersine işsizlik oranları

yüksek düzeyde kaldı. İşsizlik bugün bü-

yük şehirlerde yüzde 20 düzeylerine

ulaşmış durumda.

Futbol maçı değil
Her kriz aynı zamanda toplumsal sı-

nıflar açısından yeni bir dengesizlik, ye-

niden diziliş durumu demek başka bir

ifadeyle de sınıfların güçleri oranında

de faiz ödemeleri çıkıldıktan sonra ka-

etkide bulunabildiği potansiyel bir an…

gelir ve giderleri açısından bakarsak,

betmiş durumda. Renkli televizyonları-

lan bölümü anlatıyor. Bu duruma kamu

kamu gelirlerinde artıştan söz ediliyor.

Ancak kamu gelirlerindeki artışın önem-

li bir bölümünün özelleştirme gelirlerin-

Sol uzun bir zamandır bu gücünü kay-

mızdan kriz olacak mı, olmayacak mı

tartışmalarını izliyoruz…Oysa, ekranda

gördüğümüz bir futbol maçı değil, ancak

den sağlanmış olduğunu söylemek pek

ortada dolaşan rakamlar hayatlarımız.

kamu gelirlerinin önemli kalemlerinden

Kaynakça:

şaşırtıcı olmasa gerek. Bunun yanı sıra

olan vergiler de sermaye lehine sağlan-

2005BaşındaTürkiye’ninEkonomikveSiyasalYa-

mış durumda. 2005’te vergilerin yüzde

www.bagimsizsosyalbilimciler.org

harcamalarına bakıldığında ise perso-

ğılımıBozuldu”,31Aralık2005,www.sendika.org

70’ini dolaylı vergiler oluşturdu. Kamu

şamıÜzerineDeğerlendirmeler,Mart2005,Ankara,

Sönmez,Mustafa“BüyümeHızlandıamaGelirDa-

ŞUBAT 2006

EKONOMİ

TOPLUMSAL ÖZGÜRLÜK

23

DEĞİŞİM VE SOL
Karşı olmak-taraf olmak zemininde AB

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.

B

MEHMET TÜRKAY

ugün Türkiye’nin gündeminde

etmeye çalışan sermaye ya da temsil-

yoktur ki spekülasyonlara kur-

bir durumdur. Çıkarları bu entegras-

olan hiçbir konu ya da sorun

cilerinin bu tavırları net ve anlaşılır

ban olmasın, art niyetli manüpülas-

yonda yatmaktadır.

da, hangi sınıflamayı kullanırsak kulla-

sorunun, "AB 'ye katılmaktan yana

cemaat ya da zümrede hâkim olan

konulmasıyla zaten yanlış bir yerden

yonlara araç edilmesin. Gelinen nokta-

nalım, toplumdaki tüm sınıf, katman,

yüzeysellik ve basitliğin farklı derece-

lerde de olsa, prim yapar hale gelme-

sidir. Bu durum, tüm art niyetli spekü-

lasyon ve manüpülasyonlara uygun or-

tamı sağlamakta, bu tarzı yeniden

üretmekte ve bu tarzla biçimlendiril-

mektedir. Bu karşılıklı etkileşim kendi

dinamiği içinde gündemi de belirler

hale gelmiştir. En can alıcı konuların,

birkaç gün içinde parlayıp söndüğü,

yerini bir yenisine aynı akıbete uğra-

dir. Algılamaları da esas olarak bu hız

ve süreklilik belirlerken, toplumsal ve
bireysel hafızanın tahribi hızla art-

ya da yanlış bir sorudan hareket edili-

kullanılması bir yönüyle yüzeysellik ve

lanmaların AB'nin önerileriyle paralel-

mış olarak ele alınması sol açısından

yüzeysellik ve basitliği besleyen, meş-

tarları kendi pozisyonlarını bu durum

tartışma alanının bu ikilemle sınırlan-

tartışmayı fakirleştirip, kısırlaştırırken
yeni ve gereksiz ayrılıklara yol açıyor.

AB karşıtlığı kapitalizm
karşıtlığıdır
AB'ye karşı olmak-taraf olmak bir

pozisyon ve tartışma zeminidir, AB'ye
mek taraf tarı olmak ise başka bir po-

makta, diğer yönüyle de söz konusu

ru kılan sözde “bilimsel” bir dayanak
redir dillere pelesenk olması soruna

rin yukarıdan aşağıya gerçekleştiril-

den kaçırmaması gereken önemli bir

öğretmiştir. Türkiye'de yaşayan insan-

olojik hâkimiyet kurmak için uzun sügerçekten sol'dan bakan birinin göz-

durumdur. Bu haliyle neredeyse bir fe-

tiş haline gelen değişme kavramının

ifadesini bulduğu süreç, toplumsal bir

omurgasızlaşmadır. Omurgasızlaşma-

nın getirdiği en somut durum ise

nürde karmaşıkmış gibi durmakla be-

kiminle ya da kimlerle yan yana düşe-

raber, esasen net bir durumdur. AB'ye

karşı olmak, kapitalizme karşı olma-

mevcut yüzeysellik içinde ne zaman

ceğinizin belirli olmaması, olamaması-

dır. Bu yüzeyselliğin sürekli devinimini

talizmle yeniden yüzleşmeden, bu ta-

vırlarını anlamlı kılmaya çalıştıkları

kalan mekanizmalarına dönük soru-

larla, anlama çabalarıyla biçimlendi-

makta, kaybolmaktadır. Üstelik bu po-

sağlamak adına ileri sürdükleri gerek-

çeler uzun bir süredir dünyada ve Tür-

kiye'de hüküm sürmekte olan liberal

gorisi olan "sınıf" kavramının gündemden çıkarılmasına, kullanılmamasına,

bir biçimde kullanılmak zorunda kalın-

disine ve karşısındakine dair güven

"abla" tavırlarıyla biz bu yollardan dö-

rağmen sürdürülen ya da sürdürülmek

nız gibi ancak kişisel tarihleri içinde

Özellikle sola hâkim olan "abi" ve

nerken siz daha yola bile çıkmamıştı-

anlamlı olan, bunun ötesinde herhangi

bir anlam taşımayan malûm pozisyon-

nımlamalarla beraber kullanılmasına

AB konusuna endeksli bir biçimde

sürdürülen tartışmayla beraber solda

Bu bağlamda bir tartışmayı solun önması gerekmektedir. Burada hangi

soldan bahsedildiğinin net bir biçimde

ortaya konması başlangıç açısından

önemlidir. Sosyal demokratlar dışında,

kendisini solda gören, hisseden tüm

parti ve oluşumların kendi içlerinde ve

kendi aralarında bu sürece samimiyet-

le girmeleri gereklidir; gelinen bu

aşamada sol’un böyle bir tartışmayı

başlatmama lüksü yoktur. Bununla
beraber en geniş anlamıyla solun

üzerinde anlaşılacak üç beş konu et-

rafında bir araya gelmesi her zamanki

bulduğu durumlar olduğunu da ifade

geniş platformda bir araya gelişin

dan AB taraf tarlığını gerekçelendirir-

tartışmalarda da bu genel durumun

kavram "değişme"dir. Neoliberal jar-

etmek gerekmektedir. Dikkat edilmesi

me"nin sosyolojik içeriği tamamen bo-

anlamlar değiştikçe muhafazakâr ol-

gonun en temel kavramı olan "değiş-

tanımlanabilecek zaafını görünür kıl-

süren tüm tartışmalarda muhafaza-

getirmektedir.

ken referans aldıkları, sığındıkları tek

kendi gündemini belirleyememe olarak

celikle kendi içinde samimiyetle yap-

AB politikaları neoliberal
politikalarla paralel

rinden farklılaşmamakta, onların diliy-

AB tartışması da dahil olmak üzere

liğine düşmektedirler. Böyle bir pers-

yol açmaktadır.

taraf tarı olan ve bunu topluma dikte

sürece nerede durduklarını da an-

mış, bir kez daha açık hale getirmiştir.

le ifade edilmektedir.

yansımalarını görmek mümkündür. AB

rusal tarih anlayışını sorgulamadıkları

ren solcuları "muhafazakâr", "statüko-

tersine dönebilen bir ilişki biçimidir.

Sağda ve solda AB'ye ilişkin yapılan

kendileri savunmaktadırlar. Bu bakış-

larının referansı olan modernist, doğ-

de, kapitalizmin farklılaşan ve sürekli

AB'ye katılmaktan yana olanlar, kapi-

AB karşıtı pozisyonlarını bu çerçeve-

dığında ise mahcubiyet içeren ek ta-

yapaylığını ve sahteliğini beraberinde

bu tepeden inmeci tavrı AB üzerinden

sola dair yapılan tartışmalar, solun

Türkiye'de bir biçimde "sol"da olup

entelektüel hegemonyanın gerekçele-

zorunda olan ilişkilerde, “gibi yapma”

men haklı gerekçelerle eleştirdikleri

Sol gündemi belirleyemiyor

maları, eleştirmeleri ve kavga etmele-

hissini tahrip etmekte, bu güvensizliğe

açıktır. AB'ye girme taraf tarları, kıs-

sormadıkları ya da vazgeçtikleri için,

pektif ister istemez solun temel kate-

Gelinen bu nokta ise insanlarda, ken-

düşünüldüğünde, bu durum çok daha

lığı ancak milliyetçilikten faşizme uza-

zisyonu güçlendirmek ya da meşruiyet

ri gibi bir dakika sonra da tamamen

lar için yakın tarihteki örnekler

lamaları mümkün görünmemektedir.

ler de istemeseler de, esasa dair soru

sibini alarak hızla değişebilmektedir.

maları, hatta sohbet ettiklerini san-

mesinin mümkün olmadığını herkese

değişme diye okuyan "solcular" istese-

cu" gibi sıfatlarla tanımlama yüzeysel-

Bu durumun en belirgin sonucu ise in-

insan hakları gibi durum ya da ilişkile-

nın bu bağlamdaki ifadesidir, kapita-

sürece, sol ile ilgileri gittikçe flulaş-

sanların birbirini anlamadan konuş-

karşısında nasıl gerekçelendirebilmek-

tedirler? Tarih, demokrasi, özgürlük,

zisyonların toplumsal yansımaları ve

kendilerini ifade etme biçimleri görü-

belirginken soldan AB'ye girme taraf -

olmaktadır. Bu kavramın sadece ide-

inançlar ile bunların ifade ediliş tarz-

ları da geçerli olan yüzeysellikten na-

sürdükleri neoliberal politika ve yapı-

lik ve/veya aynılıkları bu kadar açık ve

nan bir çizgide anlam kazanır.

Böyle bir ortamda tüm tepki ve

dır. Değişim kavramının bu içeriğiyle

dünya genelinde kapitalizmin "muha-

basitliğin ifadesi olarak karşımıza çık-

ken, "önemsiz" olanları gündemi belir-

AB’ye karşı olmak/olmamak

tarda oluşu kavramlar arasındaki far-

ları temsil eden güç merkezlerinin

yor. Geniş ve bu anlamda zengin bir

lizmle bir sorununuz yoksa AB karşıt-

ler hale getirmektedir.

rın ve bunların temsil ettiği ya da bun-

IMF, DB, ÇUŞ kurum ya da kuruluşla-

fazasına" dönük tek doğru olarak ileri

maktadır. Böyle bir ortam "önemli" ko-

nuları sıradanlaştırıp önemsizleştirir-

narak prim yapan kerameti kendinden

dönemlerde değişim kavramını kulla-

kın “fark edilmesini” zorlaştırmakta-

zisyon ve tartışma zeminidir. Bu po-

ve dolayısıyla insanların dünyalarını

terse dönebileceğidir. Örneğin DTÖ,

olanlar ile AB karşıtları" olarak ortaya

len konular, sürekli ve takibi zor bir

aynı hız ve yüzeysellikle etkilemekte-

uzak yakın bir ilişkisi kalmamıştır. Son
menkul “sosyologların” mebzul mik-

mak üzere bıraktığı bu ortamda, yü-

hızla üretilmeleri nedeniyle gündemi

ma ya da olmama pozisyonlarının da

Bu bağlamda sol içi tartışmalarda

girilmesine karşı olmak - AB’ye gir-

zeysel ve basit bir tarzla gündeme ge-

şalmış, toplumsal değişme kavramıyla

kârlığın ya da statükoculuğun karşılık

gereken husus, kavramlara yüklenilen

aciliyetini korumaktadır. Mümkün en

önünde ancak iktidarını kaybetmek istemeyen "muhafazakârlar" engel
oluşturabilir.
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MALİ OLİGARŞİ GÜÇLENİYOR
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

METE GÖNÜLTAŞ
ürkiye’de finans kapital

küresel sermayenin de

bir parçası olarak, özel-

likle son altı yılda kamu ser-

mayesini de kendine katarak

güçlenme eğilimini sürdürüyor.
Bankalar, Sermaye Piyasası

yasaları ve Merkez Banka-

sı’nda yapılan düzenlemelerle

ve sermayenin toplandığı mer-

kezler, bankalara yapılan mü-

zını yüzde 30’larda gösteriyor.

İmalat sanayinde yüzde 4 bü-

yüme yaşanırken ihracattaki bu

olarak büyüme göstermesi

bercisidir de…

para hareketini yakından izler

“sihirli” artış bir çöküşün ha-

Son dört yılda ithalatın yüz-

de 72’si ara mallardan ve yüz-

olmakta ve dış evlilikler ya da
kredi yoluyla kendisini geniş-

letmeyi tercih etmektedir.

rek artan oranlarda ithal girdi-

Kamu tasfiyesi sürüyor

oluşurken, ihraç ürünleri gide-

ler yoluyla dış dünyaya katma

değer yaratıyor. İhracat artışı

mesinin önü açıldı. Bankacılık

dünyanın büyümesine katkı ya-

Denetleme ve Düzenleme Ku-

karşısında bankacılık global

de 81’i sanayi ürünlerinden

dahaleler sonucu daraltılarak

finans kapitalin daha da irileş-

Endüstriyel sürecin ithal girdi

ve kredi olanaklarına dayalı

Ekonomide kamunun tasfiyesi

her alanda yaşanmaktadır. Sa-

masında MB’yi de içine çekerek

yarattığı yeni durumda sanayi

ve hükümetin bunu etkileyecek

tına dönüşürken, bankalar da

Bankası başkanı para politikası

durumdan vazife çıkarmıştır.

oligarşinin siyasi alandaki sınır-

lama kârlılığın yükseldiğini,

termektedir.

dış kredi alımlarının gerçekleş-

ma yapabiliyor. Bu da parasal

larının nasıl genişlediğini gös-

MB enflasyon hedefine ilişkin

lılığı artırıp, istihdamı daralta-

diğer harcamalar konusunda

ve sektörün istemediği kırılma-

kâra dayalı bir büyüme yarattı-

fiye, alana yabancı kuruluşların

durum aslında yatırıma değil

ğından, kullanılan miktar dışın-

da kalan para aslında bankala-

denetimindeki paranın girmesi-

ni sağlamaktadır. Bu diğer yan-

dan yatırım ve para hareketle-

ithalata dayalı imalatın ihraca-

uygulamaları konusunda açıkla-

parak, Türkiye imalat sanayinin

ni getirirken bankacılıktaki tas-

Piyasaların yeniden yapılan-

larında kendisi seçiyor. Merkez

açıklamasında kamu kesiminin

işgücü bakımından dışa bağım-

rak, reel ücretlerin gerilemesi-

olmaktan başka bir anlam

nı hükümet atayamıyor. Kurul-

kullandığı dış girdilerle dış

büyüme hızını aşağı çekiyor. Bu

ların önüne geçmekle yükümlü

klacaklardır.

nayi ve hizmetteki tasfiye,

rulu esas olarak sektördeki yapılanmanın formüle edilmesi

yapısında gerçekleştirdiği deği-

şikliklerden sonra, artık başka-

Bankalardaki gelişmeler orta-

ama büyük ölçüde evlilikler ve
tiğini göstermektedir.

Örneğin 2005’in ilk 9 aylık

fiyatlandırma, ücret artışları ve

döneminde Akbank 1 milyar

disiplinli davranmasının öne-

Bu geçen yılın aynı dönemine

mini vurgulayarak, enflasyon

624 milyon YTL kâr etmiştir.

göre yüzde 28 oranında bir ar-

hedeflemesinin olmazsa olmaz

tışla gerçekleşmiştir. Aktifleri

nun “muhtıra”sını veriyor.

göre yüzde 39 büyüyerek 48,6

koşulunun mali disiplin olduğu-

ise geçen yılın aynı dönemine

içermemektedir.

rın ve sermaye piyasasının ge-

değişiklik ve beraberinde kamu

Bu kalkınmasız büyüme Türkiye’nin girdilerde dış bağımlılığını, kredi gereksinimi olarak da artırarak
küresel finans kapitalin olanaklarına mahkûm etmektedir.Endüstriyel sürecin ithal girdi ve kredi olanaklarına dayalı olarak büyüme göstermesi karşısında bankacılık global para hareketini yakından izler olmakta ve dış evlilikler ya da kredi yoluyla kendisini genişletmeyi tercih etmektedir.

Merkez Bankası Yasası’ndaki

bankalarının tasfiye sürecine
girmesiyle para üzerinde ka-

munun denetimi azaltılırken,

“ödeme sermeyesi” neredeyse

tek aktör olarak piyasalara hâkim duruma geldi.

Açıklanan sanayi üretim veri-

leri ve banka bilançoları büyü-

menin parasal yönüyle, kalkın-

manın başat olmadığının izleri-

ni veriyor.

Sanayi üretimi düşüyor
Veriler, sanayi üretiminde dik-

kat çekici bir düşüş yaşandığını

gösteriyor. Önceki yılın ilk do-

kuz ayında yüzde 11,70 olan

nişlemesine neden oluyor. El-

bette ki yük kendilerini bu du-

ruma uyarlayan büyük sanayi-

cilerin dışında kalan sanayici-

lerle, KOBİ’lerden oluşan ara

mal üreticilerinin ve yan sana-

yicilerin sırtına biniyor.

Bu türlü büyümenin efektiyle

TL değer kazandıkça ihraç edi-

len malların da, ithal edilen

malların da TL cinsinden

değeri yükseliyor. Bu durumda

rinde kamunun denetimini

Bu şu demektir: Artık enflas-

milyara ulaşmıştır. Gene kredi-

yon hedeflemesinde siyasetin

leri geçen yıl sonu göz önüne

tir. Ekonomiyi paranın patron-

büyük bir oranda artmıştır.

kalmayıp, siyasi iktidarın da

de 65’lik payı dikkat çekicidir.

maktadır. Merkez bankalarının

bilmektedir.

na göre yüzde 90 artışla 6,7

yüzde 50’den azına hazinenin

Bankalar yabancılarla
birleşiyor

azaltmakta, giderek ortadan

kaldırmaktadır. Durum merkez

kararlar alması dönemi bitmiş-

bankalarının işlevleri ve çalış-

ları (patronu) kontrole almakla

sayılacak değişiklikler yarat-

ekonomi politikasını belirleye-

ma tarzları açısından önemli

yapısına göz atacak olursak,

ortak olduğu bankaların ortaklığıyla gerçekleşen bir anonim

şirket olduğunu hatırlarız. Böy-

Kamu, üretim ve para alanla-

rında tasfiye edildikçe aslında

alındığında yüzde 50 gibi

Bu kredilerde KOBİ’lerin yüz-

Aynı dönemde geçen yıl sonumilyar olarak gerçekleşmiştir.
Garanti Bankası da önemli

kârlar açıklamış, Yapı Kredi ise

zarar göstermiştir.

Bu arada Garanti Bankası’nın

üretim artışı geçen yıl yüzde

TL’nin baskısı, ihracata yönelik

lesi bir merkez bankası geç-

kamu kesimi üretiminin yüzde

catı sürdürmek için yerli girdiyi

best piyasa ekonomisinin ku-

80’inin sendikasız, yüzde 60’a

odaklanmak durumundadır.

kiye’de, demokratik toplum ör-

satış, 1 milyar 555 milyon 500

istikrarı, istihdam, ödeme ya

dirme de bile güçsüz kaldıkları

leşmiştir.

kez bankasının dışındaki bir

lüyor ki Türkiye’de ekonomiyi

4,5’te kalmış. İmalat sanayinde

sanayi kârını korumak ve ihra-

4,2 arttığı 2005’in ilk üç aylık

düşürüp ithal girdi yolunu seçi-

mi yüzde 4,2 büyümüş, toplam

dürülen ihracatta birinci sırayı

döneminde, özel sektörün üretisanayi üretim artışı ise yüzde

4,1 olarak gerçekleşmiştir. Yani
önceki yıl yüzde 10’a varan bü-

yüme, iç pazarda ertelenmiş ta-

yor. Dahili işlem rejimiyle sürmetal, ikinci ve üçüncü sırayı
ise otomotiv ve konfeksiyon
sanayicileri almaktadır.

lep, tüketici kredileri, kredi kartı

Dışa bağımlılık artıyor

lanmış birikimlerle erirken tü-

kiye’nin girdilerde dış bağımlı-

ve otomobilden günlük gereksi-

da artırarak küresel finans ka-

harcamaları ve tasarrufa bağ-

ketim, dayanıklı tüketim malları
nimlere kaymıştır.

Veriler, gene ihracat artış hı-

Bu kalkınmasız büyüme, Tür-

lığını, kredi gereksinimi olarak
pitalin olanaklarına mahkûm
etmektedir.

miştekinden farklı olarak serrallarına, yani fiyat istikrarına

Doğal olarak hükümetin fiyat
da borçlanma programı mer-

programdır. Mali kesimin güç-

denetimini de kaybetmektedir.

adet kurucunun payı General

yakınının sigortasız olduğu Tür-

devredildiğini hatırlatalım. Bu

gütlenmelerinin siyaseti yönlen-

düşünülecek olursa. Artık görü-

ve siyaseti daha çok belirleye-

lülüğünü koruması için, merkez

cek bir mali oligarşi güçleniyor.

sarsacak hükümet uygulamala-

temde artık hükümetler ekono-

gerekmektedir.

cek, MB’nin para politikasıyla

bankasının piyasa ekonomisini

rına karşı yaptırımcı olabilmesi
Türkiye Merkez Bankası da

IMF programları doğrultusunda

yüzde 25,5 hissesinin ve 182

Hele çalışanlarının yüzde

Paranın kurduğu bu yeni sis-

Electric Capital Corparation’a

bin dolar karşılığında gerçek-

İşte söz konusu yapılanma ve

ihracat modelini tamamlayan

tablonun bir örneği: İş Bankası

29 uluslararası bankanın katıl-

dığı konsorsiyumdan 1 yıl

vadeli 400 milyon tutarında

mi politikasını belirleyemeye-

kaynak temin ediyor. İş Ban-

uyumlu olmak koşuluyla, yal-

göre bu kaynak ihracatı finans-

nızca maliye politikasıyla sınırlı

kası’ndan yapılan açıklamaya
manında kullanılacak.
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DÜZENLEYİCİ DEVLET DÜZENLENİYOR

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

NURAY ERGÜNEŞ

üzenleyici kurullar, özerk kurullar, bağımsız düzenleyici kurullar, bağımsız idari kurullar, üst
kurullar…Hangi isimle ifade edersek
edelim düzenleyici kurullar birçoğumuzun günlük hayatında kelime olarakpek bir anlam ifade etmese de Türkiye’de 2000’lerde yaşanan değişimi ve
dönüşümü anlamada önemli bir noktada bulunuyor.
Öte yandan düzenleyici kurullar, IMF
ile yapılan anlaşmalarda ve AB ile
uyum sürecinde temel kriterlerden biri
olarak alınıyor.

Neye dayanıyor?
1980’lerle uygulamaya konulan neoliberal politikaların başlıcası serbestleşme ve kuralsızlaşmaydı. Esasında sermayenin hareketinin önündeki engellerin kaldırılması ve kamusal birikimlerin
özele yani sermayeye devri olan bu politikalar 2000’lere gelindiğinde bu defa
etkinleşmeyle birlikte anılmaya başlandı. Etkinleşme, ekonomiden el çektirilen devletin, düzenlemelerde etkin hale
getirilmesi çağrısıydı. Bu çağrı kabaca
şunlara dayandırılıyordu: Devletin etkin
olabilmesi, örneğin özelleştirmelerden
beklenen getirilerin sağlanabilmesi için
hükümetlerin geleneksel yapısı içindeki
güvenilirlik probleminin çözülmesi gerekiyordu. Yatırımcılar, özellikle de yabancı yatırımcılar özelleştirmeler sonrasında elektrik, telekomünikasyon ve
doğalgaz gibi sektörlerde yüksek maliyet gerektiren yatırımları üstlenmek
için sektörle ilgili düzenlemelerin öngörülebilir olmasını istiyorlardı.
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.

Neden kuruldular?
Peki bu kurullar neden oluşturuldu,
kamuda bir reform ihtiyacı neden zorunluluk haline geldi? Bu soruların ce-

vaplarına çözümlemeler yaparak ulaşalım. Yukarıda belirttiğimiz gibi, en fazla
vurgu “öngörülebilirlik ve saydamlığa”
yapıldı. Bu vurgu esasında piyasanın
işleyişine uluslararası bir standardizasyon getirme çabasının bir sonucuydu. Bunun yanı sıra, yerel mevzuat ve
uygulamalar konusunda ulusal ve uluslararası piyasa aktörlerinin de
bilgilendirilmesini sağlayacak şekilde
anlaşılabilir olması amaçlanıyordu. İlk
bakışta teknik bir düzenleme gibi görülse de bu, sermayenin uluslararasılaşma düzeyinin geldiği aşamayla ilgiliydi. Böylece sermayenin uluslararası
hareketi önünde engel oluşturabilecek
bürokratik yapı ortadan kaldırılmış oluyor, sadece ulusal sermayenin taleplerine değil, küresel sermayenin mantığı

ve ihtiyaçlarına da cevap verebilecek
küresel düzenekler oluşturuluyordu.

1980’lere kadar gidiyor
Düzenleyici kurulların adını 1990’ların
sonunda sık sık duymaya başlasak da
kuruluş tarihi 1980’lere dayanıyor. Bununla birlikte, büyük çoğunluğu 19992002 yılları arasında kuruldu. İlk kez
Sermaye Piyasası hayata geçirilirken
(1981), 1994’te de RTÜK ve Rekabet
Kurulu’nun kuruluşu kabul edildi. Bağımsız Düzenleyici Kurullar 24 Aralık
2003’te yürürlüğe giren Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasası’ndaki “düzenleyici ve denetleyici kuruluşlar” başlığı
altında düzenlenmekte. BDK’lar çoğunlukla genel rekabet, telekomünikasyon,
enerji, su, posta hizmetleri, sermaye
piyasası sağlık gibi alanlarda yetkili
olarak kuruluyor. Türkiye’de BDK’ların
düzenlediği alan ekonominin yaklaşık
yüzde 60’ını oluşturan sektörleri kapsıyor. Mali piyasaların düzenlenmesi Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’
na (BDDK); altyapı hizmetlerinin düzenlenmesi Telekomünikasyon Kurumu
(TK) ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na (EPDK); tarım sektörünün düzenlenmesi Şeker Kurumu (ŞK) ile Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçecekler Piyasası Düzenleme Kurumu’na
(TTMAPDK); rekabet hukukuna ilişkin
düzenlemeleri gerçekleştirmesi Rekabet Kurumu’na (RK); radyo ve televiz-

yonların yayınlarının düzenlenmesi ise
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na
(RTÜK); kamu alımlarının düzenlenmesi ise Kamu İhale Kurumu’na (KİK)
devredilmiş bulunuyor.

BDK’lar sermayenin
merkezileşmesini de sağlıyor
Ekonominin yüzde altmışını kapsayan
bu sektörlerin yönetim ve denetimlerinin yeniden düzenlenerek kurullara
devri, sermayenin belirli ellerde toplaşması sürecine de hizmet ediyor. Örneğin bankacılık sektörünün BDDK’ya
devrinden sonra getirilen bankaların
sermaye artırımı kararı, ekonomik yapıları güçsüz bankaların piyasadan silinmesiyle sonuçlandı. Bu tasfiye ise
bankacılık sektörünün belirli ellerde
yoğunlaşarak toplanması anlamına geliyor. Sermayenin merkezileşmesi sadece sermaye gruplarının değil, küçük
üreticilerin tasfiyesi de demek. Örneğin
bankacılıktan şeker, tütün gibi tarımsal
üretimin yapıldığı alanlara kaydırırsak
ortaya çıkan/çıkacak olan tablo daha
da belirginleşecek…

Ülker ve Cargill:

Çatışmalı bir süreç
Düzenleyici kurulları sadece küresel
sermayenin bir uzantısı olarak düşünmemek gerekiyor. Ulusal ve uluslararası aktörlerin güçleri oranında belirlenecek bir süreç bu. Nitekim geçen yıl yaşanan Ülker-Cargill ortaklığı ile CocaCola ve Pepsi Cola gibi uluslararası kola şirketleri arasındaki “mısırdan üretilen nişasta bazlı şeker üretimi” savaşı
önemli bir örnek olarak karşımızda duruyor. Şekerpancarı üreticilerini korumak için sözde uygulanan nişasta bazlı
şeker üretimine yönelik kotalar, bizzat
hükümet tarafından değiştirilerek, Ülker-Cargill ortaklığına rant olanağı yaratılıyor. Bir yanda uluslararası tekel
ile işbirliğinde bir yerli sermaye, diğer
yanda iki uluslararası tekel…Yüz binlerce şekerpancarı üreticisin hayatı ise
kotalara bağlanmış durumda.
Kaynak:
Bayramoğlu,Sonay(2004)YönetişimveDemokrasi
İlişkisindeSiyasalİktidarSorunu:Türkiye’deBağımsızDüzenleyiciKurumlar,İletişimYay.
İslamoğlu,Huricihan“IMFKaynaklıKurumsal
ReformlarveTütünYasası

Ülker: 70 bin ton ile Türkiye’nin en büyük şeker pancarı kullanıcısı
Cargill: 57 ülke ve 90 bin çalışanı ile tatlandırıcı, genetik tohumda ve şeker
piyasasında dünya tekeli durumunda. Cargill’in şeker piyasasındaki gücü yapay
yollardan yani mısırdan şeker üretiminden geliyor.
Tükiye şekerpancarı üretiminde dünya dördüncüsü, mısır üretiminde de ancak
kendine yeter düzeyde olmasına rağmen tatlandırıcı üretim kotası yüzde 10’dan
15’e daha sonra ise 50’ye çıkarıldı.
Şeker kurulunun şeker üreticilerini korumak için kotaları azaltması gerekiyor,
ancak Cargill Ortadoğu piyasasında da tatlandırıcı şeker yoluyla hâkim olmak istiyor. Cargill Türkiye’de üst kurul üyesi…
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KADIN HAREKETİ VE KAPİTALİZM

Kadın hareketinde çok tartışılan konulardan biri, yaşamımızı bu kadar tahakküm altına alan kapitalizmle ilişkimizin ne
olacağıdır. Kadın yaşamını etkileyen önemli noktalara vurgu yaparak bu ilişkiye dair birkaç söz söyleyebiliriz.
Kadın sorununun en çok gün yüzüne çıktığı ve aynı oranda da görünmeyen olgu ev içi emektir.

K

TÜLAY HATİMOĞULLARI

apitalizm insan yaşamının her yanına bulaşmış ve onu etkisi altına almış durumda. İnsanın
en özeli olan duyguyu dahi belirlemeye çalışarak ticarileştiriyor. Mesela çektiğimiz kısa
mesajlar (SMS) hazır halde
sunulup, satılır duruma gelmiştir.
Kadın hareketinde çok tartışılan konulardan biri, yaşamımızı bu kadar tahakküm altına
alan kapitalizmle ilişkimizin ne
olacağıdır. Kadın yaşamını etkileyen önemli noktalara vurgu
yaparak bu ilişkiye dair birkaç
söz söyleyebiliriz. Kadın sorununun en çok gün yüzüne çıktığı ve aynı oranda da görünmeyen olgu ev içi emektir. Kadın sabah kalkar. Anne-babakardeşler veya eş ile çocukların ihtiyaçlarını karşılama
programını uygulamaya başlar.
Kadın ev dışında çalışıyor olsa
da aynı bakım programının
üreticisi, uygulayıcısı veya denetimcisidir.

Kadınlar evde ne yapar?
Uyanmayla başlayan bu tempo uyuyana dek devam eder.
Karşılığında aldığı şey, eğer ailesi kısmen de olsa emeğe değer veriyorsa bir “eline sağlık”
sözcüğü; değer vermeyen bir
aile ise memnuniyetsizlik naralarıdır. Kısacası kadınlar bütün bu emeği “sevgi” karşılığında harcarlar. Kadının ev içi
emeğinin resmi literatürde değeri olmadığı gibi toplumda da
yoktur. Genel kanı, erkek dışarıda çalışıp para kazanır, kadın
da ev işi yaparak kendi bakım
masraflarını karşılar yönündedir. Bugün ev emeğinin maliyet
analizi yapılacak olursa, yalnızca çocuk bakımından elde
edilecek gelirin bir kadının
standartların çok altında da
olsa yaşamını idame ettirmesi
için yeterli olduğu görülür.
Oysa bir ev emekçisi kadın daha onlarca iş yapmaktadır.

Eşini, ertesi gün işe hazırlamak için emek harcayan kadın, kapitalist sisteme önemli
oranda katkı sağlamaktadır.
Bir işçinin günde üç öğün yemeği, yatması, çamaşırı vs’nin
bedelini bir işverenin sağlaması demek; yemekhane, yatakhane, çamaşırhane vs giderlerinin oluşması demektir. Bu
ise işverenin katlanmak istemeyeceği bir maliyettir. Dolayısıyla da bunları aile kurumu
içinde kadının bedelsiz emeğiyle karşılamak işverenin
çıkarına daha çok denk düşer.
Ayrıca aile yuvası işçinin kendini moral olarak da yeniden
üretmesini sağlar. Sistem, işçinin evde ailesiyle paylaştığı
sevgi veya uyguladığı şiddetle
kendince psikolojik denge

oluşturur. Bu da mali değeri
olmayan ve kapitalistin sağlayamayacağı bir şeydir.

Evdeki boş zamanlar
Bunların yanı sıra, kapitalizmin vardığı yeni boyut itibariyle artan parça başı iş ve evde
üretim de kadının ev emeğine
eklenen artı emek olmakta. Bu
işlerden sağlanan ücret ise
çok düşük ve kayıtdışı olduğundan işten bile sayılmamakta “evde boş zamanı değerlendirme” olarak görülmektedir.
Sisteme önemli kârlar sağlayan (düşük ücret, sigortasız,
işyeri masrafı olmadığı için)
bu üretim biçiminin işçileri genellikle kadınlar ve çocuklardır. Bunu belirleyen kapitalist
sistemdir. Bu nedenle kadın

hareketi antikapitalisttir. “Kadın ev emeği kurumsallaşmalıdır” talebinin pratik karşılığı,
çocuklar için kaliteli bakım
merkezleri, işyerlerinde çocuk
odaları, temizlik işletmeleri
vb. Devletin ucuza yapması
gereken bu işleri, her şeyin ticarileştiği sistemde özel sektör pahalıya yapar. Toplumun
gelir dağılımına bakacak olursak, dar gelirli insanlar büyük
çoğunluğu oluşturmaktadır.
Dolayısıyla bu olanaklardan
varlıklı azınlık faydalanabilecektir.
Bunların olması elbette kadınlar açısından model oluşturmak bakımından önemlidir.
Ancak toplumun genelinde hayat bulmadığı için sorunları
daha da katmerleştirir. Ayrıca

kadınlar arasında “hizmet
eden ve edilen” şeklinde çelişen ayrılıklar oluşturur. Kamusal alanda cinsiyete dayalı ayırımlar olsa da ücret konusunda ortalama bir eşitlik var. Örneğin sınıf öğretmeni bir erkek ile kadın arasında cinsiyetlerinden dolayı farklı ücret
verilmez.
Özel sektörde durum tamamen değişir. Burada emek çok
bariz bir şekilde cinsiyetleştirilir. Genellikle kadrolu işlere
erkek alınır. Çünkü iş dışı sorumlulukları yoktur. (Erkek doğum izni alamaz, evde hasta
var ise kadın bakacağından
dolayı kendisinin izin almasına
gerek yoktur vs.) Kadın, erkekle aynı iş saatine karşılık daha
düşük ücret alır.

Kapitalizmin vardığı yeni boyut itibariyle artan parça başı iş ve evde üretim de kadının ev emeğine
eklenen artı emek olmakta. Bu işlerden sağlanan ücret ise çok düşük ve kayıt dışı olduğundan işten
bile sayılmamakta “evde boş zamanı değerlendirme” olarak görülmektedir.
Savaş ve kadınlar
Özelleştirme kadınları mağdur eden önemli bir olgudur
ve kadınlar arasında da uzlaşması zor farklılıklar yaratır.
Kapitalizmin aşırı kâr hırsı nedeniyle Ortadoğu ülkeleri
bombalar altında yaşamaya
çalışmaktadır. Sistem krizlerini savaşlarla yaşamaktadır.
Savaşta en çok erkekler savaştığı ve öldüğü halde yine
de kadınlar daha çok etkilenmektedir. Çünkü savaşta kadınlara uygulanan sistematik
tecavüz, düşman ülkesinin askeri tarafından hamile bırakılma ve onların çocuğunu doğurma mecburiyeti son derece
acıdır.
Bir toplumu yıldırmak için, o
toplumun “onurunu kırma”
anlamına gelen kadın tecavüzleri, önemli bir işkence aracı
olarak kullanılmaktadır. Kadın
hareketi savaşa ve onu üreten sisteme karşı da sesini
yükseltmelidir.
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Farklı ezilmişlikler, farklı kimlikler, farklı deneyimler…

ŞÜKRAN KABLAN

Toplumsal baskı ve
iktidar ilişkileri kadın
kurtuluş hareketini
nasıl etkiliyor?

Farklı kadın kimlikleri yeni

yerden, kadın politikası üret-

meyi, kadınlar arası ittifaklar

kurmayı da kolaylaştırır.

Sorgulama başlıyor

2002’de KATAGİ’nin düzen-

lediği “Kadınlar Birbirine Doğ-

ve bunların yarattığı egemen-

çeşitli noktalardan yola çıkıp

lik ilişkileri bu farklı kimlikleri

ve deneyimleri nasıl belirler?

Daha da önemlisi bu duru-

mun kadın kurtuluş hareketi-

ne katkısı var mıdır?

Biz yaşadığımız bölgenin ko-

şullarından hareket ederek bu

soruların cevaplarını üretme-

ye çalıştık. Altında ezildiği-

miz, içine hapsedildiğimiz sı-

nıfsal, kültürel, çevresel, yö-

resel, etnik ve benzeri kimlik-

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.

ru Yürüyor” adlı kampanyada

farklı bölgelerdeki kadınlarla

buluşmalar düzenleyip, Kon-

ya’da bir kadın buluşması ya-

pılmıştır. Bu yürüyüş sırasın-

Neydi bu sorunlar?

1980 sonrası açılan yurtdışı

kapısı, üst düzeyde olan işsiz-

lik sorununa geçici bir çözüm

üretmiştir. Bölgede yaşayanlar
Ortadoğu ülkeleri başta olmak
üzere (Suudi Arabistan, Ku-

veyt…) ekmeği başka yerde

aramaya yönelmiştir. Bugün

bölgedeki Arap-Alevi nüfusun

çok büyük bir kısmı, Hatay’da
neredeyse yüzde 80’i yurtdı-

da Kürt kadınlar dillerini kul-

şında işçi çalıştırmaktadır.

cinsel tacize uğradıklarını,

lerinden, inançlarından kay-

karşıya bırakıldıklarını… ra-

de çok kapalı bir şekilde yaşa-

lanamadıklarını, gözaltında

berdel-kuma olaylarıyla karşı

Arap-Alevi toplumu gelenek-

naklanan kültürünü kendi için-

“Koca çalışıp para gönderiyor,
kadın harcıyor” toplum ezile-

ni, sürünenin erkek olduğunu,

kadının ise sorunsuz, sorum-

suz bir hayat sürdüğünü, bu

ze etmiştir.

yönden hep baskı altında ya-

Gerçek tablo nasıldır?

geldiği 2-3 ayla sınırlanmakta

mek zorunda olduğunu empo-

1980- Genel olarak erkek

35-40’lı yaşlara kadar yurtdı-

şında ekonomik birikim yapar,

döner 15-20’li yaşlarda “ken-

di eline göre yetiştireceği bir

kadın ile evlenir, kısa bir süre

kendine ait bir hayatı yoktur.

ne almak, farklı kimlikleri ikti-

madığını, çok mutlu oldukları-

özellikle uzak durmuştur. Böy-

olduğu uzun süreler boyunca

kurban etmek olur.

ruz kalmadıklarını ifade etti-

baskı, kimliğimizdeki/kimlik-

bizi Arap-Alevi kadınının neler

ler. Karşılaştığımız bu durum

lendirmiştir: suskun, uzlaşma-

ti yapmak bu durumun açığa

se de kedi kurumumuzdan

çıkardığı sonuçları ortaya

koymak, farklılıklarımızla politika yapmak açısından

önemlidir. Bir aradılıklarımız,
mevcut farklılıkları gören bir

mekten, onunla çatışmaktan
lesi kapalı bir yaşam biçimi

maya yöneltti. Gerek bölgede

yük oranda etkilenir. Bu tespi-

leri devletten ve otoriteden

nı, hayatlarında şiddete ma-

ğurduğu ezilmişliklerden bü-

(Hatay-Adana-Mersin) gerek-

dolayı ilişki kurduğumuz

Arap-Alevi kadınının yaşa-

mını, yaşadıklarını ve sorun-

larının gerçek boyutlarını gözler önüne serdi.

ve bu durum genellikle gebe-

likle sonuçlanmaktadır. (Kadın

peş peşe iki üç çocuk doğurur

ki hepsi birden büyüsün, eşi

yurtdışından kesin dönüş yap-

tığında çocuklarla uğraşmak

olduğu sürece eşinin ailesinin

1982- Kadın eşi yurtdışında

daima korkmuş, ona ters düş-

yaşadığını daha derin sorgula-

şamakta, cinsel hayatı eşin

dını kocasını bekleyen, dış

ce göç edip Adana-Mersin

yaptığımız görüşmelerde ka-

lerimizdeki farklılıkların do-

1984- Kadın duygusal-cinsel

döner.”

yanına bırakarak yurtdışına

kilerimizi birbirinin karşısına

Üzerimizde hissettiğimiz

sorun yaşasa da kadına başka

bir seçenek bırakmamaktadır.

çevresine yerleşen Arap-Alevi-

dar ilişkileri içinde hiyerarşiye

mektedir. Bu durum ne kadar

tay’dan yaklaşık üç yüzyıl ön-

lumsal baskıdan aile içi şid-

dınlar, hiçbir sorunlarının ol-

başkasına bağımlı bir hale gel-

yüzden erkeğe daima itiat et-

detten bahsetti.

koymak, birini diğerinin önü-

olanaklarını yaratmaktan yok-

sun bırakılmakta ve daima

zorunda kalmasın.)

maktadır. Suriye veya Ha-

Ancak Arap-Alevi kadınlarla

mekte, ekonomik açıdan kendi

sonra kadını kendi ailesinin

hatça ifade ettiler. Buluştuğu-

muz Türk kadınları da top-

nın ne gibi sorunu olabilir ki?

lerimizi ve bu kimliklerden

doğan egemen sistemle çeliş-
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yeni deneyimler ortaya koyar.

Mevcut baskı mekanizmaları

POLİTİKA

Arap-Alevi kimliğini de şekilcı, duyarsız.

Arap-Alevi kadınları çok

yönlü sorun yaşasa da bunla-

rın üstünü örtmekte, kendi

yanında yaşamak zorundadır,
1981- Kadın eşi yurtdışında

(bir iki yıl) ailenin ve giderek

tüm toplumun “namusu” ola-

rak kabul edilip koruma altına

alınır, yirmi dört saat gizli gizli

evi gözlenir. Evden çıktı mı,

kaç defa çıktı, nereye gitti, eve
kim girip çıkıyor, dışarı çıkınca

sorunlarını görüp tanımlama-

geç geliyor mu?.. Tüm bunları

neden? Çünkü yurtdışı işçiliği

bilir. Her an bu sosyal baskı

dan feragat etmektedir. Peki

çevresindeki herkes, her an

kısmen de olsa ailelerde eko-

ve engellerin şiddetiyle yaşar.

turmuştur. Bu durumda kadı-

dışına itilmekte, eve hapsedil-

nomik bir refah düzeyi oluş-

1983- Kadın kamusal alanın

Bu koşullarda Arap-Alevi ka-

dünyayla iletişimi olmayan,

kamusal alanda iş yapma gü-

cü, özgüveni, iradesi kırılan,

çelişkiler çemberinde yalnız

başına bocalamaktadır.

1986- Erkek yurtdışına gidiş

gelişlerde kültürel bir uyum

sorunu yaşamakta, bu duru-

mun yarattığı bocalamayı eşi-

ne, kızına, çocuğuna psikolo-

jik veya fiziksel şiddet uygula-

yarak açığa vurmaktadır.

Bizler sadece ev içi emeği

değil, kendisi de kimliği de

görünmeyen, şiddetin her bo-

yutunu en yoğun haliyle yaşa-

yan Arap-Alevi kadınları ola-

rak var olduğumuzu sizlerle

paylaşmak istedik.
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İSLAMİ FEMİNİZME DEĞİNMELER

FARKLI FEMINIZMLERI ANLAMAK ÜZERE

KADER AY

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?

1

980’lerden itibaren,

postmodernist teorile-

rin de katkısıyla, femi-

nist teorinin ana temasını

nevi cenderesine sıkışıp eve

kapanmaya tepki duyuyor, kamusal alanda varlık göster-

mek ve bunu tıpkı erkek din

“çok kültürlülük”, “farklılık”,

kardeşleri gibi inançlarına ha-

oluşturmaya başladı. Bu dö-

mek istiyorlardı. İslamiyet’in

önem kazandığı bir dönemdi.

siyet ayrımı yapmadığını, in-

“yerellik” gibi kavramlar

nem artık kimlik siyasetinin

Müslüman toplumlarda kadın
hakları mücadelesinin uzun

sayılabilecek bir tarihi olması-

na rağmen, İslami feminizm

kavramının ilk kullanımı da

hemen hemen aynı döneme,

1990’lı yılların başlarına denk
düşmektedir. Türkiye’de ise

1994’ten itibaren Refahyol iktidarıyla birlikte, seçim çalış-

malarına aktif destek sunarak

lel getirmeksizin gerçekleştir-

özü itibariyle kadın-erkek cinsanları mümin olarak eşitlediğini, cinsiyet ayrımcılığının

Kuran’ın ataerkil okuma siste-

miyle yorumlanmasından kaynaklandığını, erkek yasalarının, genel şeriat yasalarıyla

karıştırılmaması gerektiğini
iddia ediyorlardı.

Batılı modern bakışın, “baskı

altında kadın bedeninin denet-

lenmesine rıza gösterme” an-

siyasi arenaya katılan, örtün-

layışına sıkıştırdığı baş örtü-

lara çıkıp kitlesel -meclise çı-

dan farklılıklarının, inançları

kadınlar arasında, İslami fe-

dikleri yeni kadın kimliğinin,

me özgürlüğü talebiyle sokak-

kıp bireysel- gösteriler yapan
minist kadınlar da seslerini

hafif hafif yükseltmeye başla-

dı. Her ne kadar bunların aka-

sü, İslami feministler açısın-

doğrultusunda anlam yükle-

dolayısıyla militanlıklarının bir
sembolü.

hem erkek hem de kadın için

riş gibi sesi fazla yükseldiği

cek, güzelliği, çekiciliği ve süs

için tümden susturulan kadın-

lar olsa da inançlarının simgesi olan baş örtüleriyle kamu-

rinin üzerine kadar örtmeleri,
güzelliklerini kocalarının, ba-

balarının önü hariç sergileme-

sahipliğini yaptığı eleştirileriy-

ran’ın farklı yorumlanması,

dınlar, farklı renk, ırk, din ve

nünü örtmesi, hatta kadın gü-

kültürleri nedeniyle Batılı be-

yaz kadınlardan farklı ezilme

biçimleri, farklı ve özgül so-

runlar yaşadıklarını ortaya

koymaya başladı. Doğu’da,

meleri gerekmektedir. Ku-

kadınların bedenlerinin bütüzelliğinin bir parçası olarak

yüzün mutlaka örtülmesi ge-

rektiğinden, örtünmenin doğal
olarak açıkta kalması gereken

el, ayak ve yüz hariç, sınırlan-

Müslüman toplumlarda da Ba-

dırıldığına kadar uzanan bir

kileştirilerek” kendilerine da-

cak İslami feministlere göre

tı modernitesine yönelik, “öte-

çeşitlilik göstermektedir. An-

yatılan özgürlük anlayışına

bu konuda esas vurgu, örtün-

Kimlik mücadelesi

ra, edepli, iffetli kadınlar ola-

tepkiler geliştiriliyordu.

Özellikle eğitim görüp mes-

menin Müslümanlığın yanı sırak algılanmayı, işte, okulda
vs saygılı ilişkiler kurmayı,

lek edinmiş Müslüman kadın-

dolayısıyla herhangi bir tacize

sisteminin diğer yandan bas-

de olmasıdır.*1

lar, bir yandan ataerkil din

kıcı laik rejimlerin maddi-ma-

peçelerine tekrar bürünerek

Fransız işgalinin kendilerini

özgürleştirme niyeti taşımadı-

ğı mesajını net bir şekilde ver-

di. “Cezayir toplumunun yapı-

sını, direnme kapasitesini yıkmak istiyorsak, öncelikle ka-

dınları ele geçirmeliyiz, onları

kendilerini sakladıkları peçe-

nin ardında ve erkeklerin on-

ları gözden uzakta tuttukları
evlerde gidip bulmalıyız,”*2

diyen sömürge zihniyeti karşı-

sında, Cezayirli kadınlar “kur-

ban” değil, etkin özneler ol-

duklarını ortaya koydular. Şah
rejimini devirmeye yönelik

ayaklanmada kadınlar direnişe çarşaf ve peçelerini taka-

patriyarkal tuzaklardır. Baş

örtüsü, türban ya da peçe, er-

keklerin kadın bedeni üzerine

fanteziler kurmasını hiçbir zaman engellememiştir. Örtü de
makyaj da kadınların ikiyüzlü,

anlaşılmaz, maskeli, dolayısıyla tehlikeli cinsler olduğu yar-

gısının göstergesi olmuştur.

Kadınlar açısından asli olan;

cinsel nesne olma durumunun
yarattığı kısıtlamalardan kur-

tulmak, farklılıkları gözeterek
ortak cins sömürüsü paydası

altında işbirliği geliştirmektir.

Geleneksel aile değerleri
Batılı feminist argümanların

kendilerini açıklamaya yetme-

diğini düşünen ve İslam toplu-

Kuran’a göre, kadınların baş,

mensubu beyaz kadınların, fele birlikte Üçüncü Dünyalı ka-

kadınlar çıkarmış oldukları

etmek de bedenin teslimiyeti-

ne dayanan, benzer derinlikte

giyim tarzını salık verdiğini

boyun ve omuzlarını göğüsle-

minist hareketin liderliğini ve

yir Bağımsızlık Savaşı’nda,

kendini salt cinsellikle ifade

mütevazılıkta ve sadelikte bir

delesi azalma göstermedi.

ve Amerika’da ayrıcalıklı sınıf

peçeyi, çarşafı kullandı. Ceza-

da ve tüketim kalıpları içinde

eşyalarını vurgulamayacak

söylemekteler. Böylece yine

Söz konusu dönemde Batı’da

man bir direniş aracı olarak

sizmiş gibi görünmek de mo-

dikkatleri üzerine çekmeye-

sal alanda var olmak isteyen

kadınların talepleri ve müca-

Doğulu kadınlar zaman za-

dir. İnanç vesilesiyle cinsiyet-

İslami feministler, Kuran’ın

binde evlerine geri dönmek

zorunda bırakılan, Konca Ku-

Peçeli direniş

uğramamayı sağlayacak şekil-

rak katıldılar. Şahın devrilme-

sinden birkaç ay sonra kadın-

lar 8 Mart’ta bu sefer peçenin

zorunluluk haline getirilmesi-

ne karşı sokaklardaydı.

Burada önemli olan nokta,

kadınların bedenleri ve kişilik-

leri üzerine kurulan her tür

erkek egemen oyunu bozmak,

bedenine ve hayatına sahip çıkabilme iradesi göstermektir.
Örtünmek gerçekten kişisel

bir “seçim” olduğunda anlaşı-

labilir, kader, buyruk ya da zorunluluk olduğunda değil.

Örtünme sorunsalına İslami

yaklaşımın tehlikeli karşıt uç

noktası, örtünmeyen kadını
“ötekileştirme”, güzelliğini,

cinselliğini sergilemekten ka-

çınmadığı için başına her tür-

lü işin gelmesine müstahak,

iffetsiz kadınlar olarak görme-

munun geleneksel değerlerine

sahip çıkan kadınlar açısından
aileye bakış da ayrım noktalarından biri. Bireysel özgürlük

ve sorumlulukları sınırladığı

eleştirileriyle sorgulanan mo-

dern çekirdek ailenin karşısın-

da, dayanışmanın, karşılıklı

sorumluluk anlayışının ve ba-

ğımlılığın ön plana çıktığı geniş aile yer almaktadır. Buna

göre özellikle iki ya da üç ku-

şağın bir arada yaşadığı aile,
güçlü psikolojik, sosyal, ekonomik, hatta politik bağların

bir kanıtıdır. Güçlü aile bağla-

rının ve büyük aile yapısının

pek çok avantajı olduğu ileri

sürülmektedir: Aile içi tartış-

ma ve kavgalar, diğer aile bü-

yüklerinin arabuluculuğu, ha-

kemliği, danışmanlığı sayesinde büyük felaketlerle sonuç-

lanmaz. Ebeveynleri çalışan
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Ancak baskı altında tutulan

pek çok kadın açısından da di-

nin; dini toplantılar, ziyaretler

ve dini kurumlar/örgütler saye-

sinde sosyalleştikleri, konuşma,
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de bulundukları sistem ile çe-

lişkinin billurlaştığı bir alandır

ve başkaldırı olanağı da işte

burada somutlaşmaktadır.”*6
Kuran’ın erkek egemenliğini

yazma vb benzeri beceriler ka-

meşru görmediğine inanan,

işe yarayan, değerli bireyler ol-

lüman feminist, 27-29 Ekim

satlar sunduğu açıktır.

Feminist Kongre’yi gerçekleştir-

zanabildikleri, toplumsal olarak
duklarını hissedebildikleri fır-

Peki, zaten bu denli hâkim ol-

dukları dini sisteme erkekler

kadınları niçin dahil etmek isti-

farklı ülkelerden pek çok Müs2005’te Barselona’da I. İslami
di. İslami feministler bu kong-

rede “Tek ve etnosentrik bir fe-

minist söylemin varlığı daha

yor? “Kadınları evsel alana ite-

fazla kabul edilemez, şimdi fe-

İnançlı kadınlar, örtünme özgürlüğü talebini kitlesel gösterilerle dile getirdi.

lı ve birbirini tamamlayıcı oldu-

manıdır” vurgusuyla tüm femi-

çocukların bakım ve güvenliği,

ların dinsel erdemlerini yücelte-

Bu çağrının küresel feminist

rek ve cinslerin ‘doğuştan’ fark-

çekirdek ailede yaşayan ya da

tek ebeveynli çocuklar gibi so-

run olmaz. Geniş aile içinde bü-

yesinde duygusal ve ekonomik

yöntemi.

olarak din, özelde dini ahlak,

lıyorlardı. Birincisi, kadınların

Asıl önemlisi, kongre sonunda

sınırlandırıyorlar, aynı zamanda

kısmının, Müslüman kadınların

nin, varoluşu açıklamanın bir
“Din (ümmet/cemaat yapısı

güvenceler de elde eder. Genel
evli erkeklere de eş ve baba

nedeniyle) sığınılacak, kendisin-

olarak sorumluluklar yüklemek-

luluk duygusu olmaz. Boşanma

toplum eyleminin yapılarını ta-

rak evinin geçimini üstlenen,

ya da ölüm gibi trajedileri hem

yetişkinler hem de çocuklar da-

ha kolay atlatabilir vs.*3

Kadınlar açısından en ciddi

baskı, ezilme ve sömürü biçim-

lerinin özel alanda, yani hane

içinde, erkek nüfusunun çok ol-

den kuvvet alınacak, meşru

tedir. Evine bağlı, aile reisi ola-

mamlayacak olan, hem koruyu-

kararlarını alan ve aile değerle-

miyet yalnızca bir din olarak

geleneksel kadın rolü çerçeve-

cu zırh hem de ‘had’dır ... İsladeğil, bir sosyal kimlik aracı

olarak da çalışmaktadır.”*4 Ay-

rıca özellikle sanayileşmenin

ardından kendine tümüyle ya-

masını sağlamış oluyorlardı.

garanti altına alacak, mesela

varlık gösteremeyen kadınlar

böylece daha evcil, daha duy-

nüz kamusal alanda yeterince

dünyanın kalbidir.”

sızlık, hız karşısında iyimserliği,

sistemi olarak Tanrı ile insan

os, rasyonalite, rekabet, acımasıcaklığı, dinginliği, duygusallığı
temsil eder. Bu eğilimler, sade-

kabetle bağdaşmaz hale geldiği
geleneksel değerlerin de korun-

Kadınlara ‘teslim edilen din’

gusal, yumuşak ve uzlaşmacı,

İslami inanışa göre, Allah’ın

kelamı olan Kuran değiştirilemez, sonsuza kadar geçerli,

mükemmel bir kitaptır. Fakat

inançlı olalım ya da olmayalım,
nüfusun büyük bir kısmının

Müslüman olduğu bir toplumda
yaşayan biz kadınlar için; “İslamiyet’in eşitlikçi ahlaki vizyonu

ile kadınların pratikteki eşitsiz

rumluluğuyla çözümlenmesini

neğin evliliği, ahlak anlayışını,

kolojiye kadar uzanan New Age

ran’ın kendisinde bile farklı

maati üstün tutan anlayışın ta-

şıyıcısı olan geleneksel aile ya-

pısı, en görünen yüzüyle, kadın-

ların kendi bedenleri, dolayısıy-

la doğurganlıkları üzerinde bi-

reysel karar ve sorumluluk hak-

larına sahip çıkmasının önünde

bir engeldir. Bu yapıda bırakın

bir çocuk doğurup doğurmama-

yı, hamile kalmayı tercih edip

etmeme bile kadının kişisel ka-

rarı olmayabilir.

Dinin cazibesi ve
kadınlaşması
Felsefi anlamda din bir an-

lamlandırma sistemi; dünyayı

yorumlamanın dışında, yorum-

mirası vs) kapsamlı bir şekilde

düzenleyen ve yöneten kurallar
bütünüdür. Bu anlamda İslami

toplumlarda değerlerden ziya-

de, 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? Yukarıda belirtilen felsefi

ve sosyal nedenlerin dışında,

kadınlar belli rollere rıza gös-

terdiği sürece, uysal bireyler

olarak takdir kazanmakla kal-

maz, özellikle aile kurumu sa-

akımlara inanan “modern, öz-

gür” kadınlara da genellenebilir.

nayetlerinin önünü kesecek ya-

sal ve sosyal düzenlemeler yap-

kün. Elbette ciddi eşitsizliklerin

konumları arasında bir gerili-

önleyebilmektir. Bireyi değil ce-

öncelikli olarak namus/töre ci-

Dinin ataerkil yorumunu
değiştirmek

ce geleneksel rolleri sorgula-

mayan kadınlara değil, parapsi-

dının statüsünü yükseltecek ve

mak, bunun için ortak mücade-

ilişkisini değil, tüm toplumsal

yaşamı, toplumsal ilişkileri (ör-

malarını değiştirmenin zorluğu

kısacası daha ‘kadınsı’ oldu.”*5

bakımı işlerinin yine sadece ka-

dın emeği, dayanışması ve so-

taleplerine ilişkin olmasıdır. Di-

kadınları dine yakınlaştırır. He-

run, büyük ailenin rol paylaşı-

yemek, çocuk, hasta ve yaşlı

me ve yumuşaklık gibi değerle-

kamusal alanda var olabilme

açık, ancak kamusal alanda ka-

sinde arzulanır bir şeydir ve

açısından ise ev dışındaki ka-

İslamiyet yalnızca bir inanç

da alçakgönüllülük, boyun eğ-

alınan kararların,* büyük bir

bir toplumda her şeye rağmen

rine sahip çıkan erkek modeli,

bancılaşan insan için din,

mını değiştirebilmek; temizlik,

potansiyel gücünü ve rekabetini

harekette zaten bir karşılığı var.

nin ataerkil yapısını ve uygula-

duğu durumlarda yaşandığı bi-

Marx’ın metaforuyla, “kalpsiz

rek erkekler iki yönlü yarar sağ-

rin başarı hırsıyla ve vahşi re-

Dinin ataerkil yapısını ve uygulamalarını değiştirmenin zorluğu açık, ancak
kamusal alanda kadının statüsünü yükseltecek ve garanti altına alacak,
mesela öncelikli olarak namus/töre cinayetlerinin önünü kesecek yasal ve
sosyal düzenlemeler yapmak, bunun için ortak mücadele perspektifi geliştirmek mümkün. Elbette ciddi eşitsizliklerin var olduğu bu dünyada, en küçük teslimiyetin bile, yalnızca mevcut iktidarları besleyeceği bilinci ve
inancıyla...

liniyor. Ancak buradaki asıl so-

nistlere işbirliği çağrısı yaptılar.

lanabilirlik sorunuyla baş etme-

yüyen çocuklarda sevgi ve ilgi

eksikliği, ebeveynlerde ise suç-

ğu görüşünü kabullenen kadın-

minizmler üzerine konuşma za-

min var olması –bunun Ku-

ayetler arasında izlenebilmesi–

inanan kadınlar açısından için-

le perspektifi geliştirmek müm-

var olduğu bu dünyada, en kü-

çük teslimiyetin bile, yalnızca

mevcut iktidarları besleyeceği

bilinci ve inancıyla...

1 An Islamic Perspective on Women’s
Dress, Muslim Women’s League,
www.mwlusa.org
2 Or yantalizm, Hegemonya ve Kültürel
Fark içinde, “Peçeli Fanteziler: Or yantalist
Söylemde Kültürel ve Cinsel Fark”, Meyda
Yeğenoğlu, İletişim Yay.
3 Islamic Traditions and Feminist Movement: Confrontation or Cooperation, Dr. Lois Lamya al Faruqi,
www.jannah.org
4 Din ve İdeoloji, Ş. Mardin, İletişim Yayınları
5 Tek Tanrılı Dinler Karşısında Kadın, Fatmagül Berktay, Metis Yay.
6 F. Berktay, a.g.e.
* Bkz. T. Özgürlük, sayı 10, s. 23
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SEVDA, EKİN SANAT MERKEZİ
GÜLFER AKKAYA

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?

TÖ: Nezamandanberipolitikaylauğraşıyorsun?

Sevda Aydın: Yaklaşık bir yıldır çalışmalar içindeyim, ama bunun daha öncesi
var. 19 Aralık katliamı protesto sürecinde ben Alibeyköy’de oturuyordum. Alibeyköy’de Direnişevi adı altında ölüm
oruçlarındaki şartlı tahliye olan insanlar
bir ev tutmuştu ve ben o eve çok yakındım. Ve komşumuzun oğlu ölüm orucundaydı. Direnişevi’ne gidip gelerek devrimci düşüncelerle tanıştım. İşte kitap
okudum vs... Daha sonra 1 Mayıslara,
savaş karşıtı mitinglere katıldım. Ama
son bir yıldır sanat merkezinde çalışıyorum. İkitelli’deki sanat merkezi yaklaşık
dört yıldır var. Daha önce Ayışığı Sanat
Merkezi’ydi. Şimdi Ekin Sanat Merkezi.

TÖ: Sanatmerkezindeneleryapıyorsun?
SA: Belli bir sanat dalıyla ilgilendiğim

söylenemez. Orda daha çok kurum içi
etkinliklerin, üç dört ayda bir yaptığımız
merkezi etkinliklerin organizasyonunu
yapıyorum.

TÖ: Biryılgibikısabirsüredirçalışmalara
aktifolarakkatılıyorsun.Çokgençbirkadınsın.Vepolissenikaçırıptecavüzediyor.
Polislerinbutavrınıneyebağlıyorsun?
Amaçlarıne,neyapmayaçalışıyorlarsence?

SA: Genel olarak İkitelli’nin son süreçteki hareketli hali, eylemler etkinlikler...
Son olarak Bayramtepe’de “Kürt ve Türk
Emekçi Halkları Buluşuyor” adı altında
bir etkinlik yapmıştık. Bu hem Şemdinli
olaylarına sanatsal bir tavır alma, karşı
koyma, hem de devletin yaratmak istediği Kürt ve Türk halklarını birbirine düşürme, Kürt-Türk çatışması yaratma istemine karşı halkların mücadele birliği
alanının örülmesi yönündeydi. Daha çok
bu etkinliklere yönelik saldırı olduğunu
düşünüyorum. Ama yine de tabii ki yıllardan beri devlet devrimci mücadele
içindeki insanları katletmeye, öldür-

meye, onlara işkence etmeye çalıştı.
Bunları yaptı, ama karşısındaki insanlar
yani devrimciler çelikleşmiş insanlardı.
Cezaevine atılanlar, işkenceye alınanlar
çelikleşmiş insanlardı. Birçok insan işkenceye alındı. Daha doğrusu devletin
yeni insanları, içerdeki insanları 19 Arlık’ta katlettiler, sakat bıraktılar. Bu aynı
zamanda dışarıda olanlara bir gözdağıydı, bir korkutmaydı. Ama bu korkuyu
gençlik yendi. Bundan kaynaklı son süreçte gençliğe yönelik bir saldırı var. İşte
6 Kasım’da Ankara’da gözaltına alınıp
tutuklananlar… Devrimci mücadelenin
büyümesinin, gelişmesinin önünü kesmeye çalışıyorlar. Bunu daha çok yeni
insanlara, genç insanlara yapıyorlar.

TÖ: Yaniaslındaseningençliğinedemi
saldırdılar?Yenilergelirseböyleolurmu
demekistiyorlar?

SA: Tabii, bütün gençliğe, yeni nesle yö-

nelik bir gözdağıydı bu yani. Zaten özelde de toplumun kadına bir bakış anlayışı
var, namus, ahlak, bilmem ne. Bunun
üstünde işte hem gençliğe bir gözdağı
hem kadın devrimcilere bir gözdağıydı.

TÖ: Seninçevrendesiyasetleyenibuluşan
gençinsanlarınbuolaydansonradeğerlendirmelerinasıloldu?Korktularmı?Yoksa
dahamıcesuroldular?Sananasıldavrandılar?
SA: Genel anlamda şey var, bir gözdağı.
Ben öyle düşünüyorum. Yani saldırı boş

kaldı. Yani hedefini vuramadı. Çünkü görüyoruz gençliği, benim için yapılan eylemler var çeşitli illerde, İstanbul’da,
özellike hep gençlik ve kadın, genç kadınlar önde. Bunlar hedeflerine ulaşamadığını gösteriyor zaten. Bunun yanı

fine ulaşamadığını görüyoruz.

SA: Gidiyorum oraya. En son 14 Ocak’ta
bir etkinliğimiz vardı. Altı günlük bir çalışmaydı ve yaklaşık bin kişiye yakın
insan gelmişti. Bunların çoğu gençti,
Kürt gençliği ağırlıktaydı İkitelli’de. Bunlardan görebiliyoruz. Bana sahip çıkmaları, salondaki etkileri, sohbetleriyle falan bunları görebiliyorum. Oradaki el
ilanlarının dağıtımında birçok insana
ulaşıyoruz. Onlarla sohbet ettiğimizde
yine görebiliyoruz.

TÖ: Aksinebirhareketlilikvesahiplenme
doğdu.Korkutamadılarinsanları…

SA: Evet, zaten devlet sadece bunlarla
da kalmadı. O saldırıdan sonra yapılan
basın açıklamalarına saldırdı, gözaltları
oldu, daha sonra kurumumuzun önündepanzerlerle akrepli sivil ekipler bekledi. İnsanlara gözdağı vermek, kuruma

gelmelerini engellemek için. Ama dediğim gibi gençlik bunların hepsini aşıyor,
bütün bunlara rağmen kurumumuzu sahipleniyorlar, bizi sahipleniyorlar, eylemlerimize katılıyorlar.

TÖ: Tecavüzdensonrabirgözaltındahaolmuş?Seninedengözaltınaaldılar?Ogözaltındasananasıldavrandılar?

SA: Basın açıklamasında ben de vardım.
Kitlenin içindeydim. Basın açıklaması
yapılan yere yürürken arkadan saldırdı
çevik kuvvet. Orada gözaltına alındım.
Sevda Aydın diye almadılar. Ama daha
sonra gözaltında kimliğim ortaya çıkınca
bir de basın açıklamasının içeriğini bildiklerinden kaynaklı, savcılıkta olsun,
karakolda olsun şiddet uyguladılar, ha
karetler yönelttiler.

Kadın çevreleri, özellikle bir kadına yapıldığı için bu işkence,
bundan kaynaklı da kadın çevreleri evet, pratik konusunda daha
çalışkan çıktılar diyebilirim. Ama tabii ki, ben şey düşünüyorum,
feminist olmamamdan kaynaklı belki de böyle.
sıra gençlik son süreçte yozlaştırılma,
çürüme politikalarıyla karşı karşıyaydı.
Çalıştığım bölgeden bahsedeceğim. İkitelli’de son bir yılda 31 kişi uyuşturucudan öldü, çeteleşmelerden öldü, öldürüldü. Bütün bunların yanında İkitelli gençliğinde büyük bir şey vardı. Bu yozlaştırmayı anlayamıyorlardı, sorgulayamıyorlardı. Ama yavaş yavaş işte son süreçte
bizim öncülüğümüzde yapılan etkinlik ve
eylemlerle İkitelli gençliğini kazanma yönünde çalışmalarımız vardı ve başarıya
ulaşıyordu bu çalışmalar. Şu anda İkitelli’ye gittiğimizde devletin benim şahsımda bilinçli olarak yaptığı saldırının hede-

TÖ: Sevda,yaşadığınbutecavüzolayında
senikadınlar,gençlervesanatkurumları
sahiplendi.Pekisosyalistörgütlerinsahiplenmesikonusundanedüşünüyorsun?

SA: Bu benim şahsımda insanlığa ve
tüm devrimcilere yapılmış bir saldırıdır.
Bundan kaynaklı bu devrimci dayanışmayı göstermeleri, bana yapılan bu sahiplenmeleri çok doğal, olması gereken
bu.
TÖ: Busahiplenmeyeterlimisence?

SA: Pratik anlamda ne yapıldı? Yeterli
mi? Tabii ki yetersiz. Özellikle tecavüz
işkencesi yıllardır sürüyor. Sadece Türki-
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ye’de değil, Amerika’da, Vietnam’da
askerler beş yüz bin kadına tecavüz ettiler. ABD, Irak’ta yine binlerce kadına
tecavüz etti. Kürdistan’da hâlâ süren
bu işkence var. Yani bu işkenceyi bir
politika haline getirmiş durumdalar. Bu
işkenceye özellikle devrimci örgütlerin
tabanındaki kadın sayısına baktığımızda azlığının nedenleri arasında bu işkencenin korkusu da var, genel anlamda tarihsel bir namus anlayışı var, o
tabuları yıkamamızın sebepleri var.
Böyle bir durumda devrimci yapılar,
sosyalistler daha çok pratik iş yapmalı.
Kadınları eylemlere, etkinliklere katmalı. Yeterli olduğumuzu düşünmüyorum tabii ki…

TÖ: Bukonudasosyalistörgütlerortakiş
yapabilirmisence?

SA: Zaten oturtmaya çalıştığımız bir
şey var. Kampanyayı ortak örgütlemek,
bunun pratik etkinliklerini ortak örgütlemek üzere İdil Kültür Merkezi, Yapı
Sanatevi, Başka Kültür Evi, Ayışığı Sanat Merkezi, İkitelli Sanat Merkezi, Sarıgazi Ekin Sanat Merkezi, Gazi Ayışığı
Sanat Merkezi ve Tohum Kültür Merkezi. Bütün bu sanat merkezleri ortak hareket etmek için birleştiler. Toplanıyoruz, politik değerlendirmeler yapıyoruz. Ortak hareket noktasında tartışıyoruz. Ne yapılabilir sanat cephesinden, bunları konuşup bir pratik hat belirliyoruz.
TÖ: Bunlarsanatmerkezlerifalan.Mese-
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TÖ: Nezamanbelliolacakraporunsonucu?

SA: Tarih olarak hiç bilmiyorum. Daha
çok hukukçular biliyor. Bir de önceki
yasaya göre ben gidip alabiliyordum,
öğrenebiliyordum. Ama şimdi savcılık
ve adli tıp işin içinde oluyor. Benim
avukatıma bile vermiyorlar direkt. Savcılığa geliyor, savcılıktan sonra benim
avukatım alabiliyor.

TÖ: Psikolojikaçıdandestekalıyormusun?

Daha da öncesi var. Milyonlarca kadına yapılan bir işkence.

SA: Dediğim gibi yeterli değil, başka
platformlarda da, sadece sanat merkezlerinin olduğu değil, örgütlü tüm
devrimci alanlarda bunun çalışmalarını
yapmak gerekiyor. Bu yönde öneriler
yapacağız tabii platformlara. Bizim
Emekçi Kadınlar var, onlar bir başka
cepheden bu çalışmaları yapıyorlar. İnsan Hakları Derneği bir başka cepheden, dergi çevreleri bir başka cepheden, hukuki açıdan avukatların bulunduğu bir komisyon oluşturulmaya çalışıyor, onlar başka bir cepheden çalışıyorlar. Elimizden geldiği kadarıyla bu
olayın sadece benim şahsıma değil,
son bir yılda 11 kadına yapılan bir işkence bu. Daha da öncesi var. Milyonlarca kadına yapılan bir işkence. Bunun
üzerine gidip, buna ciddi ciddi tavır almak gerektiği konusunda ortak olmak,
zaten kararımız bu, böyle düşünüyoruz.

lardasenisahiplendiler?

SA: Diğer çevreden de kadınlar vardı
ama feministler ağırlıktaydı.

TÖ: Başkaillerdedeeylemleroldu,değil
mi?

SA: Batman’da kadınlar yürümüşlerdi,
êdi bese (artık yeter) sloganıyla. (Duvarda asılı panodan toplayıp getirdiği
eylem kupürlerini bana gösteriyor.) İzmir Kadın Platformu basın açıklaması

yaptı ve ardından kart attılar, İzmir
Ayışığı Sanat Merkezi basın açıklaması
düzenledi, Eskişehir Mücadele Birliği
Platformu basın açıklaması yaptı, kadın gerillalar bir basın açıklaması gönderdi.
TÖ: Sanamektuplardageliyormu?

SA: Evet, geliyor. Hem de çok fazla.
(Gülüyor) Cezaevlerinden geliyor, İzmir
Kadın Platformu’ndan mektuplar ve
kartlar geldi, internette mesajlar var.

TÖ: Suçduyurusundabulundunmu?
SA: Başvurduk, evet.

TÖ: Hukukisüreçnasılilerliyor,birgeliş-

SA: Psikolojik ve diğer sağlık problemlerim konusunda THİV ilgileniyor. İHD
desteği hem kendi çevresindeki kadınlarla birlikte basın açıklamaları ve ziyaretlerle, onun dışında İHD içinde bulunan avukatların bu konuda duyarlılık
gösteren araştırmalar, benim avukatlarımla görüşmeleri, buna benzer birçok
şeyi… İHD destek oluyor, yardım ediyor.

TÖ: Kendininasılhissediyorsun?

SA: Değişen birçok şey oluyor. Aktif
olarak bir yıllık bir sürecim var. Bu süreç içinde netleşemeyen birçok şey
oluyordu. Sistem içerisinden gelmişsin,
adım adım birçok huyların alışkanlıkların, düşüncelerin olabiliyor. Ve bir kapı
aralığı gibi gelebiliyor. Ama bu saldırıdan sonra daha kararlı, olması gerekenlerin bilincinde hareket ettiğimi sanıyorum. Bu saldırının özellikle düşmanın istediği yönün tam tersi, tam uç
noktası yönünde beni netleştirdiğini
düşünüyorum.
Tabii ki, taştan, demirden yapılmış yaratıklar değiliz. Düşündükçe, paylaştıkça, içinde bölünüp parçalanan birçok
şey oluyor. Ama işte Neruda’nın dediği

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.

Kadın gerillalar bir basın açıklamasıyla protesto etti.

lasosyalistörgütlerinbizzatkendilerideğil.Demekistiyorumki,açlıkgrevleri,
ölümoruçları,cezaevleri,Şemdinliolaylarıdolayısıylatoplucasokağadökülen
örgütler,tecavüzgibiolaylardayanidaha
çokkadınlarayönelikdurumlardaben
dahaböylebirortaklığa,refleksetanıkolmadım.Bundandolayısoruyorum.Elbettesensanatçıbirkimliğesahipsin,ama
aynızamandadevrimcisanatyapanbir
kadınsın…

Daha çok kadınlar ön plana çıktı sanırım, seni sahiplenme konusunda?

SA: Tabii… (Gülüyor) Kadın çevreleri,
özellikle bir kadına yapıldığı için bu işkence, bundan kaynaklı da kadın çevreleri evet, pratik konusunda daha çalışkan çıktılar diyebilirim. Ama tabii ki,
ben şey düşünüyorum, feminist olmamamdan kaynaklı belki de böyle.

TÖ: Senisahiplenenlersadecefeminist
kadınlardeğildi,feministolmayankadın-

mevarmı?

SA: Bildiğim kadarıyla bir cevapsızlık
var. Adli tıp raporunu bekliyoruz şu anda. Ondan kaynaklı hiçbir şey yapamıyoruz şimdilik. Cevap vermediler daha,
onu bekliyoruz.

TÖ: Raporgeldiktensonramıdavaaçılıyor?

SA: Biraz daha raporun sonucu belirleyecek ne yapılacağı konusunda. Tecavüz şu anda bir iddia olduğu için onların gözünde, onu destekleyen bir sonuç
çıkarsa ona göre bir süreç yaşanacak.

gibi evet bir yanımız parçalandı, bir yanımızı kaybettik ama diğer yanımız her
zaman halk cephesinde olacak. Bundan
kaynaklı içimdeki acıyı daha çok o kavganın kızıllığıyla, ateşiyle harmanlayıp
eritiyorum.
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.
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SERMAYE SANAT TARLASINDA
“Bu tablo kaç para?”

S

MAHİR DOĞAN

on günlerde artan sanat

vuşuyordu. Bu sürecin henüz ta-

da arkasına, büyük bir fi-

de olur, ki bu geçiş hâlâ tam an-

etkinliklerine baktığımız-

mamlanmadığını söylemek yerin-

olarak başarılı bir yapı ve kadro-

ları oluşturan bu dergiler, hedef

kitlelerine normlar belirlemişler

nansal dalgayı almış olduğunu

lamıyla yerleşemedi.

ve oyunun hakemleri olmuşdur.

rum memnuniyet verici, ama öte

Antika merakı

nın yerini kitle kültürüne terk et-

bu kadar sanatsal kaygılarla ha-

sında ciddi bir değişim olduğunu

rün abc’si bu sınıf için ulaşabilir-

görüyoruz. Sanat açısından du-

yandan “Zenginimize ne oldu da

reket etmeye başladı?” diye sormadan edemiyoruz..

Cevap vermenin biraz güç ola-

cağı bu soruya birkaç giriş yapmak mümkün. İki süreçten söz

80’li yıllar ile 2000’li yıllar ara-

kabul etmek gerekir. 80’li yılların

toplama faaliyetinin salt zengin-

lik ve statü amaçlı olduğu kadar

kişisel ya da daha doğru bir ifa-

deyle kamusal olmayan özellikte

edilebilir; birincisi, 80’lerden iti-

oluşu karakteristiktir.

rini başka bir dalgaya bırakan

kının kökündeki sınıfsal gücün

baren başlayan ve 2000’lerde ye-

O yılların sanat ve antika mera-

süreç, ikincisi ise, 2000’lerden

ayrıcalığı, sembolik düzeyde, bu

80’lerden itibaren belirgin bir

Bu gerçeği bir alıntıyla göster-

Henüz yüksek kültür kavramı-

mediği bu yıllarda, yüksek kültü-

liliğe çekilmiş ve bir noktada uz-

laşılmıştır. Bu kültürel kimlik ya-

ratma gayreti, kendisini önemli

göstergesel düzlemlerin hepsin-

de ortaya koymuştur ve gündelik

yaşamın tümünde söz söyleme-

ye, normlar çizilmeye başlanmış-

tır. Yeme içme kültürü, giyim, ev

dekorasyonu ve kültür anlayışı,

objelerle tamamlanıyordu.

cevapların üretildiği alanlardı.

şekilde Türkiye burjuvazisinin

mek mümkün; Arredomento der-

liyle, seçkinlik belirtileri olarak

faaliyeti, son birkaç yıl içinde

her sayıda yaptığı gibi “dudak

bu yana yaşanan süreç.

gündemine giren koleksiyonculuk
hızlı bir şekilde özel müzeleri ya-

rattı. Koleksiyonculuğun “antika-

gisi 1991 yılının Şubat sayısında,

ısırtacak güzellikte” zengin evle-

rini gezerek yazılan yazı serisin-

cılık” olarak da bilinen alanında

de şunlar söyleniyor: “Köşeyi

lanır ve bir geleneksellik nosyonu

lıyor. Emel Korutürk, dikkatimizi

toplama etkinliği giderek plastik

benzerliğine dikkat çekiyor. Ye-

genellikle etnografik eserler topile nostalji yapılırdı. Fakat bu

sanatlar alanına kayınca,etnogra-

fik koleksiyonculukta olandan,

çok daha belirgin bir söylem ala-

nı oluşmak zorunda kalıyordu.

Bu, bir çeşit paradoksal durum

yarattı. Bu paradoks “sermaye

sahibi-fikir emekçisi” buluşması

idi. Fikri bir karmaşa yaratan bu

Arthur Kampf’ın tablosu tamamtablodaki bahünün salondakiyle

mek odası takımı Fransız, şam-

Ahmet Oktay’ın söylediği şek-

sayılması gereken bu etkinlikler-

den ilk üçü, konumuzu tümleyici

anlamlar taşıyorlar. Ama, yaşam

düzleminde hepsi tümleşik ola-

rak Türkiye burjuvazisinin alame-

ti farikasını oluşturdular. İlk üçü-

nün yarattığı seçkincilik, aslında

kişisel yargılarla sağlanabilir.

Ama, dördüncüsü, yani kültür,

anlama çabası ve yargı gücü ge-

danlar da avize gibi Bohemya.

rektirecek etkinliktir.

parça. Odanın rakipsiz tablosu

rinin de yavaş yavaş netleştiği

Fransız porselen çok nadide bir

Şeker Ahmed Paşa.”

Derginin sunma biçiminin ayrı

bir konu oluşturacağı bu tip yazı-

larda, aslında dönemin zengini-

Bu noktada Türkiye’de aktörle-

bir sanat pazarı doğmuş, eleştir-

tikahraman, yine aynı çeşit der-

Yeni ortam ve aktörler

maklı cüzdanı şişkinler” diye

bir yana, plastik sanatlarda pa-

dır. Bu tip sert karşılıklarla, as-

resim sanatı, 90’ların sonlarına

rakter kazanan tüketim toplumu,

doğal olarak sanatı da, kültürü

de meta olarak görecek bir ivme
yarattı. Bu yargı, bu dönem sa-

natının metalaştığı anlamını taşı-

mıyordu. Ama, ücretlendirilebilir

sanat anlayışı -ki alıcısı ancak

varlıklı gruplar olabilir- doğmaya

gilerden birinde “arabesk da-

bahsedilen şark zengini tüccar-

lında zaten “arabesk damaklı

sanat ortamında tecimsel kriter-

edin” sözü, sanki fısıldar gibi

jargonu içinde etnografik esere

sektör yaratması ve bu sektörün

de köklü Osmanlı aristokrasisine

ait soylu zengin aile imajının et-

kili olduğu söylenebilir. Fakat, sa-

nat ürünü alıcılığı ve sanat hami-

doğru, artık kurumlaşmış paza-

tedir. “Buraya gelin, böyle devam

söylenir.

yansıdığını ve bunun kökeninde

zar, gerçek bir dinamiktir. Türkiye

rıyla bir üretim yoğunluğu yaşa-

başlamıştı.

Kültürel kodların geleneksellik

Olumlu ya da olumsuz eleştirisi

cüzdanı şişkinler” olan Türkiye

burjuvazisine model gösterilmek-

Bu sınıfsal biçimlenmenin bir

ikna gücünün yüksek olması, bir-

çok liberal kültür, “fikir” erbabını

mıştır. Başlangıçta, bu üretimin,

lerin öne çıkmasıyla sonuçlandığı

düşünülebilir. Ancak, sanat orta-

1990’lı yıllardan itibaren ART-

derginin editörlüğünü Ömer

hiplerinin seçimleri doğrultusun-

lenmeye başlanacaktır. Galeri sa-

da kendilerine vitrin bulan sanat-

rumdu. 80’li yıllar antikacılığın-

yakından ilgili alt kolları vardır.

olmaktan uzaklaştılar. Böylece,

ma faaliyeti, iktisadi hayatın kül-

tür hayatına yansımasıydı.

O güne kadar bilindik anlamıyla

“pazar”ı olmayan sanatçı ve ese-

ri, artık satış yapacak ortama ka-

Temel olarak fikir düzeyinde gün-

çılar, artık aynı zamanda satıcı

Cumhuriyet’in ilk yıllarında dev-

demi belirleyenler Antik Dekor,

let desteğine muhtaç olan sanat-

sodi gibi dergilerdir. Bu sınıf için

letmeye başlıyordu. Bu yıllarda

Arredomento, Marie Claire, Rap-

belirli bir ileti sağlamanın yanı

sıra, son derece amacına uygun

nemde, ticari bir kurum olarak

galerilerin, sanat iletişiminin yö-

çı, artık giderek sınırlarını geniş-

sanat ortamının İstanbul merkezli kaldığı ve geniş kitlelerle bağ-

Kitle gözünde pozitif imaj kaza-

lenti yönü de değişecek ve bunu

sanatçının arayışları ile yeni bir

süreç izleyecektir. 2000’li yıllar-

da, 1980’ler misyonunu tamam-

lamıştı. Kurumlar, insanlar ve fi-

kirler yeni biçimlere doğru geçiş

nünü, üst sınıflara çevirmesidir.

yapmaya başlayacaklardı.

zamanda alıcısı için giderek piya-

Bir maaştan 5 trilyona

gelecektir. Borsaya benzer bir iş-

cak bir anekdot aktaralım:

yatlarının alt üst sınırlarını belir-

Kasım-Aralık sayısında, Abdülka-

Kültür etkinliği olarak sanat, aynı

sa değeri olan bir meta haline

leyişle, müzayedeler eserlerin fi-

lemeye başlarlar. Nihayetinde

ciddi paralar bağlanan bu topla-

ma işi yatırıma da dönmeye baş-

layınca, piyasanın rasyonelleşme-

da Negatif dergisi, 56 ressamın 3

Madra yapmaktaydı.

da, birlikte gelişen bu iki topla-

80’li yıllar ile 2000’li yıllar ara-

lamıştır.

ayaklarından biri oluşmaya başİST (İstanbul Sanat Fuarı) düzen-

Oluşan sektörün birbiriyle çok

200 dolayındadır ve her yıl yakla-

si ihtiyacı doğacaktır.

liği, Osmanlı için olmasa da, Tür-

kiye Cumhuriyeti için yeni bir du-

nan üst sınıfların sanattan bek-

sınıf semtlerindedir. İstanbul’da

mının kendini yaratmasının alt

bu şemsiye altına topladı. Örne-

ğin, yukarıda alıntısını yaptığım

1998 yılında sanat galerisi sayısı

sında karakteristik olan bu dö-

görünmüyor.

için bir “Türkiye sanat tarihi” ya-

zımına ihtiyaç duyar.

atölyeleri, sanat tacirleri, alıcılar

lonları, galeriler, sanatçılar ile

bu pazarın aktörleri olmuşlardır.

Özal’lı yıllarda belirgin bir ka-

lar kuramadığı gözlenmektedir.

Açılan galeriler Nişantaşı gibi üst

şık 1000 sergi açılmaktadır.

nin soyluluğu bu objelerle somut-

tek yargıyla aşmak pek mümkün

Bay Milyoner- Bir yağlı boya resim almak istiyorum.
“d” Grubu - Emredersiniz bayım hangisini takdim edelim?
Bay Milyoner- Hangisinin yağı iyi ise.

menler, dergiler, müzayede sa-

buluşmanın, birden çok yanını

laşıyor. Bu kimlik giydirmede an-

“Köşeyi Arthur Kampf’ın tablosu tamamlıyor.
Emel Korutürk, dikkatimizi tablodaki bahünün salondakiyle benzerliğine dikkat çekiyor. Yemek
odası takımı Fransız, şamdanlar da avize gibi Bohemya. Fransız porselen çok nadide bir parça.
Odanın rakipsiz tablosu Şeker Ahmed Paşa.”

Örneğin, 1998 haziran sayısın-

önemli galericideki fiyatını yayın-

lamış ve bu yazıya, “Bu tablo kaç

para?” adını vermişti.

Spekülatif dalgalanmalar yerine

Bitirirken, değişime örnek ola-

Türkiye’deSanat dergisinin 1998

dir Günyaz, 1960’larda Osman

Hamdi Bey ve Hoca Ali Rıza’nın

birer tablosuna hiçbir alıcının

çıkmadığı bir mezattan bahsedi-

yor. Ve, eserlerin fiyatının 1.200

lira, bu rakamında o dönemki bir

maaşına denk geldiğini söylüyor.

Devamla, bir Osman Hamdi tab-

losunu yazısında görsel malzeme

olarak kullanıyor ve altına

1990’da 1.750.000.000 liraya sa-

sabitler aranmaya başlanır. “Bu

tıldığını söylüyor.

yeri nedir?” sorusu “Tablosuna

yüksek fiyatlara tablo satıldığını

ressamın Türkiye resim tarihinde

para yatırsam zarar eder mi-

yim?” kaygısını gizlemektedir.

Tam da bu koşullar, Türkiye’nin

kültürel belleğini bilmek için de-

ğil ama “sağlıklı” sanat piyasası

Abdülkadir Günyaz’ın ne kadar

göstermek için kullandığı bu

resim, sadece 14 yıl sonra 2004

yılı sonunda Pera Müzesi tarafın-

dan 5 trilyon liraya alınan Kap-

lumbağaTerbiyecisi isimli tab-

lodur.
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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.

SANATSAL GERÇEKLİK VE YABANCILAŞMA
G

HİKMET SARIOĞLU

erçekçilik, toplumsal

sınıfların tarihsel ola-

rak belirlenen dünya

görüşlerinin karşıtlığını içerir.

salarını, toplumun maddi varlı-

Özgürlük, eşitlik, adalet kav-

sel bir rol oynayabilmiştir. Sa-

toplumsal çözümlemenin orta-

ğiyle çelişmeyip aksine ortak-

rünen şey aslında nesnel olarak

ya çıkışıyla gerçekleşmiştir.

bir savaşı olduğu kadar “insani-

Paranın dönüştürücü
gücü, insanın yazgısı

leşme” ile “toplum-birey” ara-

sındaki uzlaşmaz çelişkinin or-

tadan kaldırılması, insanın ger-

çekliğe ilişkin imgesiyle, içinde

bulunduğu toplumla arasındaki

Örneğin Shakespaere’in oyun-

larında yansıyan toplumsal çe-

lişkilerin, bizler, bugün bilimsel

olarak çok daha derinden bilin-

uyumun kurulmasının da tarihi-

cindeyiz. AtinalıTimon oyunun-

nın ve onun en yüksek ürünü

cü gücünün gerçek toplumsal

dir. Gerçekçilik, insanın, doğa-

olan toplumun işleyiş yasaları-

nın bilgisine vararak ona ege-

men olduğu sürece, kendisiyle
birlikte doğayı da dönüşüme

da anlattığı paranın dönüştürü-

yasallığını bizler bugün daha iyi
kavrayabiliyoruz. Ama Shakespeare toplumu ele alışıyla sa-

natta ilk kez paranın dönüştü-

uğratabildiği ölçüde gelişebil-

rücü gücünü, insan yazgısının

İnsanın gerçekliğe, tarihsel

bağlı olduğunu kavrayan ger-

miş, insanileşebilmiştir.

göreceliği içinde gittikçe ege-

men oluşu süreci, toplumun sı-

Gerçeklik kavramı ilkel komü-

nal dönemde animizm, köleci

toplumda mitoloji ve feodal

toplumda teoloji ile kavranır-

ken, kapitalist topluma geçişin

erken döneminde özellikle Rö-

nesans’la birlikte ilk kez bilim-

sel olarak kavranmaya başlan-

dı. Daha önceki dönemlerde

gerçekçilikten sadece öğeler

olarak bahsedilebilirken, Röne-

sans’la birlikte insanın, doğanın

ve toplumun gerçek işleyiş ya-

lik, adalet, özgürlük mesajlarını
zaten kendinde bir doğallıkla

içine almış, yapıtlarında bütünleştirmiştir.

Sanatsal etkinlik
insanileşme çabasıdır
Ancak burjuvazinin kâr tutku-

su ve paranın gücünü yüceltişi,

sanatın insancıl olanı yüceltişi

ile baştan beri bir çelişki içinde

olmuş, burjuvazi kendi sınıfsal

varlığına bağlı olarak tarihteki

Sanatsal etkinliklerin her biri

yukarıda açıklanan insanileşme

çabasına denk düşmekte, sa-

natsal etkinlik sanatsal iletişi-

me/estetik kaygı-dil-iletme

aşamalarından geçiyorsa, ya-

ratılan sanatla buluşan insan

da algılama-özümleme-eleştiri-

soru sorma aşamalarından ge-

çerek sanatsal yaratı sürecini

bir kez daha kendi içinde üret-

Günümüzde burjuvazi, sanat

burjuva gerçekliğin derin bir

gerçekçiliğin eleştirel bir özellik

kazanmasına ve eleştirel ger-

sal yabancılaşma”. Bu nedenle

kapitalizmin tarihi aynı zaman-

da insanın insana ve giderek

topluma yabancılaşmasının ta-

çekçilik süreci içinde var olma-

rihi olmuştur.

men soyluluğa/aritokrasiye kar-

cak bu toplumun ikiyüzlülüğü-

sına yolaçmıştır. Burjuvazi ege-

Burjuva toplumda, sanat an-

şı kendi sınıfının gerçekliğini

ne, gericiliğine karşı eleştirel

ideallere dayanmıştır. Burjuva

sınıfın bakış açısını aştığı süre-

koymaya çalışırken toplumsal

devrimler ve gelişmeler çağın-

da, burjuvazinin sınıfsal çıkar-

ları ile ezilen diğer kesimlerin

çıkarları birleştiğinden bu dö-

nemlerdeki ilerici sanat, bu or-

tak çıkarların bir anlatımı ol-

muştur. Yani burjuva sanat ger-

çekçilikle birlikte ilerici ve hal-

bir tutum takındığı ve burjuva

ce sanatsal bir değer kazana-

bilmiştir. Sanat nesnel gerçekli-

ği, sadece yabancılaşmayı tarif

ederek değil, yabancılaşmaya

karşı tutum almaya göre biçim-

lendirdiği sürece burjuva ger-

çekliğin dönüşüme uğratılması-

na yol açarak, toplumun yeni-

natçının tarafsızlığı ilkesinden

dem vuruyor her fırsatta ve bu

tarafsızlığı yüceltiyor. Böylece

Platon’un ideal devletinden ko-

vulan sanatçılar, burjuvazinin

ideal devletinde kendilerini ay-

likle ilişkisi, sanatsal yaratımın

sanatsal yaratıcılık sürecinde

süreciyle yer almıştır: “toplum-

da burjuvazi, yeni bir oluşum

gerçeğini örtmeye çalışıyor. Sa-

nasıl esin-içerik-biçimlendir-

insanileşme sürecinin karşısın-

Kapitalizmin erken dönemin-

ve içinde bulunduğu toplumsal

yabancılaşmadan beslendiği

rıcalıklı bir yerde buluyorlar.

çekçi sanatçı olmuştur.

niteliğe bürünmüştür. İnsanın,

diyor, sanatçıları tanrılaştırıyor

mi gerekli kılmaktadır. Sanatçı,

Sanatçı tarafsız olabilir
mi?

çelişki içinde oluşu, burjuva

görüşlerinin karşıtlığını içerir.

onun yapıtları burjuvazinin eşit-

sanatçının tavır alışı ve sanatın

insanileşme çabasıdır.

mektedir.

göstermektedir. Bu nedenle

tarihsel olarak belirlenen dünya

laşmıştır. İnsanın toplumla çe-

lişkisini temel alan sanatçı ve

natçının uyumsuzluğu gibi gö-

ilerici rolünü bırakarak gerici

de, burjuva toplumsal ideallerle

gerçeklik, toplumsal sınıfların

ramları sanatın insancıl özelli-

yine toplumsal zorundalıklara

nıfsal varlığının çelişmeci geli-

şimine bağlı olarak bir gelişme

den biçimlendirilmesinde işlev-

ğı içinde araması, deney ve

akılcılık yöntemlerini kullanan

Dolayısıyla insanlık tarihi aynı

zamanda gerçekçilik tarihinin

ka bağlı bir tutum sergilemiştir.

yapıtlarına sahip çıkarak, sa-

Ancak sanat; sanatın gerçek-

temelinde yatan dünya görüşü,

sanatsal-imgesel biçimlendir-

me sonucu ortaya çıkardığı sa-

natsal işlev ve yöntemiyle, top-

lumsal yabancılaşmaya karşı

verilen savaşımda yan tutmak-

tadır. İçinde bulunduğu toplu-

mu aşan bir gerçekçilik yarat-

makta ve tavır almaktadır.

Çünkü nesnel gerçeklik, özne-

nin yani sanatçının bilincinden

bağımsız olmakla birlikte sa-

natçının bilincinde durağan,

natın insanlaşma sürecinde sa-

yansız bir nesnellik içermez.

tiğini koparmaya çalışıyor. Sa-

sanatla ilişkisi sanatçı-toplum

natçı-toplumsal çelişki diyalek-

nata, toplumun üzerinde, on-

dan bağımsız, salt güzeli ve

giderek ideali temsil eden bir

misyon atfediyor. Sanatçının

yaratıcılığını idealizme hapse-

Sanatçılar savaşım verebilir mi?

Sanatçının bir nesne olarak

ilişkisi değil, sanatçı-toplum/bi-

rey karşıtlığı ilişkisidir. Bu ilişki,

özne ve nesne arasında hem

sürekli çatışan hem de ilerleyen

bir gerçekliği tarif etmektedir.

Hi-yeh’in baskısının en çok arttığı dönemde bir yontucu Meti’ye, hem gerçekten doğruluktan ayrılmamak, hem de ele geçmemek için ne yapabileceğini sordu. Me-ti ona şunu öğütledi:
“Gebe bir kadın heykeli yap, kadın üzüntü dolu bakışlarla karnını süzsün. O zaman çok şey söyleyebilmişsin demektir.” Meti’nin Özdeyişler Kitabı, Bertolt Brecht
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Bir eve dönüş hikâyesi

BABASI VE OĞLU
T

ÜMİT KARTAL

arih: biricik bilim,
ikircikli tavır

Bu ülkede tarihle hesaplaşmak
söz konusu olduğunda, tarihi
yazmanın ve bu tarihte yazılanları üstlenmenin mecburiyeti, mesuliyeti ve esareti altında sıkışan sadece muhafazakâr milliyetçi İslamcılar değil. Solcular da, bu sıkışmadan
münezzeh değil. Reddettikleri
içine sığamadıkları, içeri alınma/atılma biçimlerinin ise polisiye kimi tahakküm ilişkileri
üzerinden, dışarıda tutmak gayesinin hükmüyle kurulduğu
bir mekânda solcuların zamana dair geliştirdiği bilinç, tarih
kavrayışı da bir bütünlük oluşturmuyor.
Solcuların, tarihi, iktidarın
tarih yazımı, okuyuşuna paralel bir kavrayışın dışında kurmak gibi bir eğilimi yok. Kahramanlar, kahramanlıklar anlatısına dönüşen tarihin bu büzüşmesi Marx’ın tarihe atfettiği o biricik bilim vasfını geçersiz kılıyor.
Seksen sonrası politik jargonunda sıklıkla kullanır hale gelen hesaplaşma, muhasebe
sözcükleri şimdi de konumlanmanın imkânını türetebilecek
bir köken, başlangıç anı, kurucu efsaneler/hakikatler arayışında geçmişe, pek sevilen
sözcükle geleneğe, mersiyegüzelleme ikilemesini aşamadı.

Historia-tarih ve hikâye

Seksen sonrasında, özellikle
solun tekrar ayağa kalkmayı
yordamladığı doksanlarda, solun kendisiyle çevresiyle/çehresiyle hesaplaşma süreciyle
eşzamanlı bir de solla amansız
bir hesaplaşma sürecine giren
unsurlardan, şimdinin amansız
iş bitirici, piyasacı, popüler
kültürünün amiralliğine avdet
etmiş eskinin solcularından
söz etmek mümkün.
Solun hikâyesi, kelimenin Latin kökeniyle historia’sı –tarihi
ve hikaâyesi, hikâyeden solcuların romanlarına, şiirlerine,

filmlerine konu oldukça anlatılanın kimin tarihi olduğu meç-

hul hikâyeler toplamı, solu
geçmişte kalması gereken kötü
bir anıya indirgedi.

Çocuksuluk ve ham hayal

12 Eylül kimilerinin/kimi şeylerin sesini kısar, keserken kimilerinin/kimi şeylerin sesini
ise sonuna kadar açtı. Sesi kesilen/kısılanların kimler ve neler olduğu, 12 Eylül’ün neleri,
kimleri nasıl “askıya” aldığı
malum. Peki bu bastırma/susturmanın karşısında nelerin
sesini açtı? Serbest piyasanın
erdemleriyle kişiselleşen özel
hayatı, hayat tarzlarını (life
style), yatak odasını, teşhiri,
itirafı...
Doksan sonrası devrimci kişilere ve devrimciliğe odaklanarak çekilen, belirli sınırları
aşamayan birçok film söz konusu. Bu sınırların en büyük
özelliği, devrimciliğin geçmişte
kalmış bir hikaâye olarak algılanması. Bir diğeri ise devrimciliği zamanın devrimci kimlikleri şahsında bir çocuksuluk,
ham hayal, tehlikeli bir gençlik
hatası olarak görülmesi.
Çağan Irmak son yıllarda
adından sıkça söz edilen genç
bir yönetmen. Özellikle dizi
fur yasında kendine yer açmayı
becermiş, yetenekli de bir yönetmen. BabamveOğlum filmiyle bu başarısını iyice katmerledi. Uzun süredir gösterimde olan bu film hâlâ salonları doldurabiliyor. İzleyici kitlesi ise çok geniş. Çeşitli yaş
grubu, politik görüş ve sosyal
sınıf tan insanlara kendini izlettiren, izlettirmekle kalmayıp
hüngür hüngür ağlatan bir film
BabamveOğlum.

“İnsan büyüdükçe
hayalleri küçülür mü?”

BabamveOğlum’da kimin
neyle hesaplaştığını anlamak
mümkün değil. 12 Eylül, işkence, cezaevi, hastalık, ölüm fonunda baba ve oğul arasındaki
bir hesaplaşma mı söz konusu? Ya da bir devrimcinin iktidar ve örgütüyle hesaplaşması

mı? Yoksa geride bıraktıklarını
bıraktığı gibi bulduğunda bıra-

kıp gitmenin burukluğunu yaşayışın, hiçbir yere sığamayışın hesaplaşması mı? Belki
hepsi, belki de hiçbiri. Uzmanlık alanımız sinema olmadığından filmin analizini politik bir
okuma üzerinden yapmakla
yetineceğiz. Ama yine de birkaç ayrıntıya değinmeden geçmeyelim. Irmak’ın önceki film
ve dizilerindeki görsel başarıyı
burada görmek mümkün değil.
Çetin Tekindor’un oyunculuğuna ise diyecek yok.

“Bir şansın daha olsa…”

Dışarının tekinsizliği Çağan
Irmak’ın çalışmalarının -sinema filmi, dizi- ortak bir 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…
Babasını yıkıp geçtiği o asiliğin kefaretini ödediğinden mi,
ölmek üzere olan bir insanın
zorunluluğundan mı geri döndüğü anlaşılmayan, kurgu itibariyle de anlatılmak istenmeyen belirsiz bir çatışma formu
ya da fonunda kurulan hikâye.
Kasabayı birlikte terk etmeye
karar verdikleri ama onun kadar cesur olamayıp kalan arkadaş karakterinin “Bir şansın
daha olsa” sorusu ve kahramanımızın bu soruya verdiği
“Ben halk için savaştığımızı
düşünürdüm; ama kimsenin
umurunda değilmiş” yanıtıyla
hesaplaşmanın yalnızca baba
otoritesiyle değil, baba otoritesi üzerinden devlet ya da daha
geniş ifadesiyle sömürü ve tahakküm ilişkileriyle de değil,
bizatihi devrimcilikle olumsuz
bir hesaplaşma olduğunu görüyoruz.

Arkada bıraktığı her şey, terk
ettiği sevgilisi de dahil olmak
üzere, kızgın ve kırgın olsalar
da ona sadıktırlar hâlâ. Bu sadakat eski arkadaşlarının
medya patronluğuna ya da kısaca patronluğa yükselişleri,

ona sırt çevirişleri karşısında
ancak onun başını öne eğebilir.

“Bir şansı daha olsa...” sorusunun cevabı verilmiştir satır
arasında.

Göze sokulan parmak

Acıların, aldanmaların, aldatışların, ayrılıkların, yuvayı bırakıp gitmelerin, kullanılmanın, asık suratın, his ve ifade
yoksunluğunun, ezcümle bir
kaçışın meşru temellerini veren, meselenin yalnız negatif
veçhelerinin anakronik toplamı
olarak talihsiz ve tarihsiz bir
hikâye anlatıcılığı kıvamıyla
ancak gözyaşına oynanabilir.
Açıkçası, BabamveOğlum bir
hayal kırıklığı. Bir samimiyet,
anlatma, bir yaraya tercüman
olma kaygısı sezilse de, filmin
kurgusu babası ve oğlu arasındaki yarım kalmış hesabı kapatırken, devrimin ve devrimciliğin de hesabını kapatıyor.
Önerim şudur ki, birileri de
çıkıp Diyarbakır Cezaevi’nin filmini yapsın ya da meselenin
diğer cephesine İslamcı ve
sağcılara dönük eleştirel bir
hesaplaşmanın yollarını arasın.
Bir Yılmaz Güney daha çıkamayacak mı bu topraklardan?

Dışarının tekinsizliği
Çağan Irmak’ın
çalışmalarının
-sinema filmi, diziortak 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…
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Roma yanıyor...

ÖNCE NERON
ŞİMDİ DE ULTRAS
Roma tribünleri

N

HALUK KOŞAR

ice şehir vardır ki futbol
rekabeti iki takım üzerine
kuruludur. Ama çok azı sınıfsal, politik, etnik, dini ayrımlarla ifade edilir. Bu şehirlerden
önemlilerinden bir tanesiydi Roma.
Dünyaca ünlü iki takımını ayıran
en önemli özellik, takımların sahada varoluşlarından, formalarındaki renklerden önce hayatta tuttukları yerdi. Herhalde hiçbir solcu
yoktu ki Lazio’yu ya da hiçbir faşist yoktu ki Roma’yı desteklesin...di.
Maalesef bir önceki cümlenin ilk
yarısı halen geçerli ama diğer yarısı fos çıktı.
Roma tribünlerine faşistler sızdı.
(Ya da ele geçirdi mi demeliyiz?
Bilemiyorum.)
Ocak ayının son haf tası oynanan
Roma Livorno maçında Roma tribünleri gamalı haçlı, Mussolonili
pankartlarla ve bayraklarla bir
gövde gösterisi yaptılar. O futbolun endüstrileşmesine karşı mani-

festolarıyla tüm dünya tribünlerini
kasıp kavuran Ultras geleneğinin
en önemli mevzii faşizme yenik
düştü.
Oysaki bu sayı esas yazmak istediğimiz, tüm coşkusuyla Livorno
idi. Talihe bakın ki bahsetmek istediğimiz takımın maçında yaşandı tüm bu olanlar. Hatta daha önceki sayılarda bahsettiğimiz meşhur Nazi selamı da Lazio’lu Di Canio tarafından yine Livorno maçında gerçekleşmişti.
Gelin yaramıza tuz basıp kısaca
Livorno’ya bir göz atalım isterseniz.
İtalyan birinci ligi Serie A’da yer
alan Livorno, İtalya’nın kuzeyinde
bir liman şehri. Komünistlerin ve
dolayısıyla işçi hareketinin kalesi
sayılabilecek bir şehir. Hatta o düzeyde ki ikinci ligden birinci lige
çıktıkları zaman kutlamalarda neofaşist parti bürosunu tahrip etmişler. Bütün maçlarda tribünlerde açılan bayrakların başında orak
çekiçli bayrak geliyor. En büyük

SS subayları kemerlerine “Tanrı Bizimle” yazardı

Livorno tribünleri

Roma tribünleri

belalıları ise Berlusconi’nin takımı
Milan ve Lazio. (Ve sanırım artık
Roma.) Fakat futbolun kardeşlik
ve dostluk olduğunu dost takımlarla yapılan maçlarda açılan ortak pankartlarla ve bayraklarla
gösteriyorlar. Düşman ise zaten
insanlığın düşmanı faşizm ve kapitalizm.
Takımın ve dolayısıyla tribünlerin
simgesi Cristiano Lucarelli. “Doğduğumdan beri komünistim” diyen
Lucarelli bir maçta attığı golden
sonra verdiği sol yumruklu komünist selamından sonra Di Canio’dan üç kat daha fazla cezaya
çarptırılmıştı.
Geçen sayı da belirtmiştik. Zapatistalara yardımı esirgemeyen bir
takım olan İnter’in, “Savaşa Hayır!” yazılı pankart açan tribünlerinden ırkçı sloganlar yükselirken,
Roma’nın kızılı içinde siyahlar
boyveriyormuş. Tribünlerdeki ırkçılık ve neonazi örgütlenmeler en
umulmadık yerlerden vurmaya
başladıysa vay bizim halimize.

Cristiano Lucarelli.

Kızıl Livorno

Livorno tribünleri

(Livorno) Stalin’in doğum günü kutlanıyor
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ROSA LUXEMBURG
“Devrim muhteşem, diğer her şey zırva”

Devrime ve aşka tutkuyla bağlı, ama asla baş eğmeyen Ortodoks Marksist Rosa Luxemburg… O, devrim zamanlarında geçen
ömründe yaşanacak tüm heyecanları tatmış, Plehanov, Lenin, Bebel gibi döneminin önde gelen sosyalistlerine kafa tutmuş,
bugünün sosyalistlerinin gündemindeki tartışmalara daha o günlerde çözümler önermiş en ünlü devrimci kadınlardan biridir.
Eteğinin hışırtısı devrimin müjdesi olabilirdi, askerler tarafından vahşice öldürülmeseydi.

R

GÜLFER AKKAYA

osa Luxemburg, 5 Mart 1870 yılında nüfusunun

başlar.

sabasında beş kardeşin en küçüğü olarak dün-

sonra yapılacak seçimleri hem partiye hem Rosa’ya

Rosa’nın iyi konuşmacı olması partiye girişinden az

büyük bölümü Yahudilerden oluşan Zamoscz ka-

kazandırır. Partide hak ettiği yeri almasını sağlayan en

yaya gelir. O sıralar Polonya bağımsız bir devlet değil-

temel şey ise keskin zekâsı, güçlü kalemi ve kuramsal

dir, Rus Polonyası olarak varlığını sürdürmektedir.

dehasıdır. O, Alman solunun kuramcısıdır. Kısa sürede

Rosa’nın okul yılları Çarlık Rusyası’na başkaldıran

Almanya’da Rosa Luxemburg adı tüm sosyalistler ve

bağımsızlık yanlısı Polonyalıların Çar’a karşı isyanları

kitleler tarafından tanınacaktır.

nedeniyle Polonya’nın baskılara maruz kaldığı yıllara

1914 yılında patlak veren Birinci Dünya Savaşı’na

tekabül eder. Tüm bu baskılara rağmen Rusya, yükse-

dek SPD’de mücadele eden Rosa, bu tarihten sonra

len devrimci dalganın önüne geçemez.

başka şeyler yapmak gerektiğine karar verir. Birinci

“1882’de Polonya’nın ilk sosyalist örgütü olan ‘Prole-

Dünya Savaşı tüm Avrupa sosyal demokrasisini felce

tarit Partisi’ kuruldu. Parti hızla büyüdü ve Rus yeraltı

uğratmıştır. Herkes cepheye savaşmaya gitmiştir.

örgütleriyle ilişki kurdu. Bu Rus gruplardan birinin

Böyle bir dönemde Rosa, Karl Liebkneckt ve bir avuç

1881’de Çar’ı öldürme girişiminde Polonyalı suikastçı-

sosyalist SPD’nin dönek yöneticilerine karşı bir grup

lar da görev aldı. Suikastı düzenleyen Sofia Perowska-

kurarlar. Savaşın ilerleyen günlerinde bu gruptan sıkı

ja, Çarlık’ta idama mahkûm edilen ve asılan ilk kadın

bir örgüt olan Spartaküsler doğacaktır. Burada Rosa

oldu.” Çar’a karşı mücadele etmenin bedelini, henüz

bir yaşında olan Proletarit Partisi, üyelerinin çoğunun

ve arkadaşları ihmal ettikleri gizlilik kurallarına döne-

nin yasadışı kanadını yirmi iki yaşındaki Maria Bohus-

kavgayla ayrıldığı belalısı, eski sevgilisi, aynı zamanda

ceklerdir. Gizliliği Alman sosyalistlerine, bir süre evvel

tutuklanmasıyla öder. Tutuklanmaların ardından parti-

zewicz üstlenir. Bir süre sonra Maria Bohuszewicz de

yakalanır ve tutuklu kafilesinin Sibir ya’ya haf talar sü-

ren yürüyüşü sırasında ölür.

Çocuk Rosa elbette tüm bunlara bir anlam verecek

yaşta değildir, ama hayatı boyunca bu iki kadının ölü-

münü unutmaz. O yıllarda Rosa’nın temel kaygısı oku-

maktır. Üst sınıflardan Rus kızlarının ya da zengin Po-

lonyalı kızların hakkı olan eğitim, kereste tüccarı Yahu-

di bir babanın kızı için bir hayaldir. Ancak babası ne

yapıp edip kızını liseye yazdırır. Lisenin ardından Zü-

rih’te üniversite yılları gelecektir.

Zürih’te Leo ve Marksizm
Zürih, o zamanlar vatanlarından ayrılmak zorunda

olan pek çok devrimciye ev sahipliği yapmaktadır.

Özellikle sosyal demokrat pek çok Alman, Zürih’e yer-

leşmiştir. Zira Almanya’da “sosyal demokrasinin kamu

huzurunu tehdit edici teşebbüslerine karşı kanun” yü-

rürlüğe konulmuştur. Bu kanun sonucu dernek kurmak,

yayın çıkarmak yasaklanmıştır.

Üniversiteli Rosa bu kentte hayatının gidişatını belir-

leyen temel iki unsurla tanışır. İlki Marksizmdir. Büyük

kütüphanelerde yaptığı araştırmalar, okul tezi, dernek-

lerde tanıştığı sosyalist insanlar ve bu insanlarla gün-

ler, geceler süren, çaylı hoş tartışmalar... İyi bir konuş-

macı olan Rosa, bu yönü sayesinde kısa sürede çokça

insanı etkileyip, yeni katıldığı bu ortamda hemen say-

gın bir yer edinir.

Böyle ortamlarda tanıştığı Leo Jogiches, Rosa’nın ha-

yatının seyrini belirleyen ikinci unsur olacaktır.

Varlıklı bir ailenin yakışıklı oğlu Leo, ne eğitim ne ka-

riyer peşindedir. O bütün çarpıklıkların temelini araştı-

rıp bulmak ve gerekirse tüm sosyal yapıyı değiştirme-

yi, hayatını harekete adamayı hedefleyen, bundan dolayı eğitimini yarıda bırakıp demir dökümhanesinde çalı-

yoldaşı Leo öğretir. Leo kısa bir sürede tüm Alman-

ya’da Spartaküsleri yeraltına çekmeyi başarır.

şıp, böylece yasadışı koşullara kendini hazırlayan, tut-

Ölüm ve son görev

ortaklaştıkları noktalar, dik kafalı, küstah, zeki, komp-

ğu için hakkında karşı propagandalar yapılır, hedef

mel bir yeraltı militanı olduğudur. “Arkadaşlarının iro-

Almanya’da devrimi muştular. 9 Kasım’da Rosa ser-

kulu bir devrimcidir. Onu tanıyan herkesin hakkında

locu tutuma sahip, soğukkanlı, ama kesinlikle mükemniyle söylediği gibi (Leo) ismini ve adresini kendisi bile

Rosa için tutuklanma yılları başlamıştır. Yahudi oldu-

gösterilir. 1918 Kasımındaki Kiel denizci ayaklanması
best bırakılır. Ancak Aralık ayında duvarlara Rosa ve

bilmeyecek kadar gizlilik ustası”dır. Yeteneklerini yasa-

Liebkneckt’in ölümünü kışkırtan afişler asılır.

böyle yaşar, bir tek istisna hariç.

ebkneckt aynı evde gönüllü milislerce yakalanırlar. As-

dışı alan üzerine pekiştiren Leo hayatının sonuna dek

Kısa bir süre içinde olağanüstü bir entelektüel biriki-

me sahip olan Rosa, aynı zamanda yetkin bir tartışmacı

14 Ocak’ta Leo tutuklanır. 15 Ocak gecesi Rosa ve Li-

keri karargâha götürülürler. Sorguya çekilen Rosa mer-

divenlerden indirilirken askerler onu işaret ederek ba-

ve propagandacıdır. Hepsinden önemlisi Rosa daima

ğırırlar: “İşte, geliyor orospu!”

kendini teorik olarak kurduğu yıllardır ve bu birikimiyle

nı yerde Liebkneckt’i dipçikle öldürmüştür. Rosa’nın

nin sözcüsü olacaktır. O, bir dehadır.

bayılır. Üstü açık bir araca bindirilen Rosa’nın baygın

Ortodoks bir Marksistir. Zürih’te geçen yıllar Rosa’nın

Berlin’e gittiğinde kısa süre içinde Alman sosyalistleriRosa’nın hayatında önemli bir başka yön ise Lenin’le

aralarında çıkan ve 1903’e dek süren tartışmalardır.
Rosa, Lenin’in yeni tip merkeziyetçi ve otoriter parti

Döner kapının yanında duran asker bir saat evvel ay-

kafasına da defalarca dipçikle vurur. Rosa ilk vuruşla
iken şakağına dayalı silahın tetiği çekilir. Rosa’nın cesedi bir kanala atılır.

Leo, hapisten çıkınca gizliliğin tüm kurallarını hiçe

modeline karşı, demokratik ilkelere bağlı bir yönetim ve

sayarak Rosa’nın evine gider. Bu bir intihar mıdır, bi-

le Lenin, Rosa’yı bir kartala benzetir.

karşı son görevi onun ölümünü aydınlatan yazısıdır. Ya-

katılımı savunur. Lenin’le yaptıkları polemikler nedeniy-

Zürih’ten Berlin’e
1897’de Rosa Berlin’e gitmeye karar verir. Çünkü Po-

lonya’daki parti faaliyetsizdir ve Almanya’da siyaset

daha merkezidir. Üstelik Almanya modern bir endüstri
ülkesidir. Bu da işçi sınıfı demektir. Böylece Rosa, o

dönem Enternasyonal’in lider partisi SPD’de çalışmaya

linmez. Anılarla dolu bu evde perişan haldedir. Rosa’ya
zının bedeli Leo’nun hayatıdır. Bedel ödenir. 10 Mart

1919’da tutuklanan Leo’ya hapishanede önce işkence
edilir, ardından kafasına dayanan tabanca ateşlenir.
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