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üyü ka nıt üze rin de yü rü tü len tar tış -
ma ya de ği şik bir ben zet me yi, Pe -

rin çek yap tı: “2. çu val ha di se si!” Tek
yan lı bir sap ta ma. Ama, yan lış da de ğil...

Evet, ger çek ten ABD, Tür ki ye Cum hu ri -
ye ti’nin sta tü ko su nun ve ken di ni sağ la -
ma al dı ğı “kır mı zı çiz gi le rin” içi ne doğ ru
bir ham le da ha yap tı. Irak’ta ki ABD iş ga -
li ger çek li ği nin so nuç la rı nı ye te rin ce gör -
me yen ve Bar za ni-Ta la ba ni üze rin den
Gü ney Kürt le riy le alı şa gel di ği bi çim de
iliş ki len mek is te yen TC’ye, fi ili as ke ri
bas kın ya pıl mış ve ba şı na ger çek çu val
ge çi ril miş ti. İkin ci si, si lah sız ve çu val sız
ol du. Ama, biz zat TC’nin ku rum la rı üze -
rin den ya pıl dı.

Statükoya ABD operasyonu

TC’nin mev cut sta tü ko su nun ken di böl -
ge sel plan la rı na en gel ol du ğu nu dü şü nen
ABD için de ki güç odak la rı, TC için de ki
mev zi le ri ni ha re ke te ge çi re rek ham le
yap tı. Ve, id di ana me bi çi mi ne gi ren çu -
val, Bü yü ka nıt’ın ba şı na ge çi ri li ver di.

Ge nelkur ma y’ın kar şı ham le sin den son -
ra ilk gö rev den alı nan Em ni yet Genel

Müdürlüğü İs tih ba rat Da ire Baş ka nı ol -
du ğu na gö re, çu va lı ge çir me yi fi ilen yü -
rü ten iş bir lik çi şe be ke nin bir ko lu po li sin
için de dir ve önem li mev zi le ri tut mak ta -
dır. Or du için de de bel li oran da mev zi -
len dik le ri an la şı lan bu güç le rin, ku ru lu -
şun da doğ ru dan gö rev al dık la rı ve uzun
müd det fi nan se et tik le ri MİT’te güç lü bir
po zis yo na sa hip ol duk la rı bi li ni yor. Ni te -
kim, Bü yü ka nıt’ın ar ka sın da du ran “ulu -
sal cı” güç le rin gös ter dik le ri ad res ler
ara sın da MİT de var dır.

Si vil ka nat ise, esas ola rak Fet hul lah
Ho ca ve onun bü tün Ana do lu’ya de rin li -
gi ne ya yılmış ta ri kat ağı na da ya nı yor.
AKP’nin bü tü nü de ğil ama, için de ki
önem li ba zı güç le rin de, ay nı sü re cin
için de ol du ğu an la şı lı yor. Ba sın da ki Ame -
ri kan cı ya zar lar da si vil ka na dın için de
sa yı la bi lir. Ses siz kal ma yı ter cih eden
ser ma ye çev re le ri nin için den ba zı grup -
la rın da, söz ge li mi Sa ban cı ya da Do ğuş
Gru bu ’nun, ay nı saf ta bu lun duk la rı nı,
geç miş te ki ta vır la rı na ba ka rak tah min
ede bi li riz.

ABD’nin Irak Bü yü kel çi si ve

Bush’un Irak plan la rı nın mi mar la -

rın dan olan ye ni mu ha fa za kâr

(neo-con) Zal may Ha lil zad, Şi ile -

rin kut sal me kâ nı As ke ri ye Tür be -

si’nin bom ba lan ma sıy la baş gös -

te ren iç sa vaş teh li ke si nin şim di -

lik at la tıl dı ğı nı be lir te rek “An cak

ben zer bir olay da, ka nım ca Irak’ı

kur tar mak bu kez ger çek ten zor

olur” di ye ko nuş tu.

14. SAYFA İ. Halit Elçi

İŞGALİN SONUCU İÇ SAVAŞ

üre sel leş me kav ra mıy la ifa de edi -

len, ka pi ta liz min ge çir di ği dö nü -

şüm sü re cin de tüm iliş ki alan la rı

ve ku rum sal laş ma lar da ol du ğu gi -

bi hu kuk da dö nüş me ye baş la mış -

tır. Bu alan da baş la yan dö nü şü -

mün ni te li ği ve sı nır la rı ser ma ye

bi ri ki mi nin bu gün kü ge rek si nim le -

riy le bağ lı dır.

19. SAYFA Mehmet Türkay

DÜNYA EKONOMİSİNİ
ANLAMAK

Mart ayı ba şın da ya şa nan iki olay ve

ardından ya şa nan ge liş me ler, ulus -

larara sı güç lerin Türkiye’nin de ne ti -

mi ne yö ne lik gi ri şim le ri nin da ha da

hız lan dı ğı nı gös ter mek te dir. Olay lar -

dan bi ri, Şem din li’de açı ğa çı kan

kontr ge ril la fa ali yet le ri ne yö ne lik Van

Sav cı sı Ferhat Sarıkaya’nın ha zır la -

dı ğı id di ana me nin içe ri ğiy di.

5. SAYFA Tarık Can

Her yıl ol du ğu gi bi, 2006’da da, yüz 

bin ler ce Kürt alan la rı dol dur du ve

New roz’u coş kuy la kut la dı. Dev let

güç le ri nin, uzun yıl lar dan be ri ilk

kez, bir iki ufak çap lı is tis na yı say -

maz sak sal dır ma dı ğı ve açık ça ya sa -

la rı çiğ ne yen yüz  bin le ri sey ret mek le

ye tin di ği göz len di. Öca lan’a ve

PKK’ye açık ça sa hip çı kıl dı ve Kürt

bay rak la rı alan lar da dal ga lan dı.

4. SAYFA Alp Aydın

KÜRTLER VE 
SİVİL İTAATSİZLİK

Cum hu ri ye t’in po li tik re ji min de bü -

tün yol lar Or du’ya ve ora dan da pa -

şa la rın oli gar şi si nin so mut laş tı ğı Ge -

nel kur may’a çı kar. 

Os man lı ’nın çö kü şü sü re cin de ini si -

ya tif ala rak dev re ye gi ren genç su -

bay lar,  1900’lü yıl la rın ilk çey re ğin de

epey de ney ler yap tık tan son ra, Ana -

do lu bur ju va zi si ne da ya na rak pa di -

şah lı ğı yık ma yı ve ken di çı kar ları na

gö re şe kil len dir dik le ri bir po li tik re -

jim kur ma yı ba şar dı lar.
3. SAYFA Alp Aydın

GENEL KURMAY 
HAMLE YAPTI

B

DERVİŞ YİNE 
SAHNEDE

BELGRAT, TİFLİS,
KİEV...

VE ANKARA MI?

Dayanışmanın Sesi’nin
4. sayısı çıktı... ÇEK-AL

LİBERAL FEMİNİZM İTALYAN SOLU İNTERNET TRİBÜNLERİ CANAVAR DOMATES SEYİRCİYE OYNAMAK
Elekt rik li süpür geniz den baş -
ka kay bedecek bir şeyiniz yok

24. SAYFA 16. SAYFA 31. SAYFA 18. SAYFA 29. SAYFA

19. yüz yıl da Av ru pa’da par ti  ör -
güt sel li ği ne dam ga sı nı vu ran lar...

Si ya si bir der gi de fut bol say fa sı
yap mak ka dar risk li bir iş ola maz..

Artan yoksullaşmaya GDO üre ti -
miy le çö züm sağ lanamaz.

Sanat diye bize sundukları
şeylerin ardında ne yatıyor?

KADER AY HALUK KOŞAR NURAY ERGÜNEŞ BAHAR ÇELİKFARUK BESKİSİZ
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UMUT FİLİZ VERİYOR
Pek çok hal kın ef sa ne le rin de ba har, do ğa nın can lan dı ğı,

ye ni len di ği, uyan dı ğı mev sim dir. Kürt le rin ve di ğer Or ta -

do ğu halk la rı nın 21 Mart’ta kut la dı ğı New roz, ye ni gün,

ya ni yı lın ilk gü nü de mek tir ve do ğa nın ye ni den doğ ma sı

ef sa ne siy le bağ lan tı lı dır. 

Ba har, do ğa nın can lan dı ğı mev sim dir… ama yal nız do -

ğa nın de ğil, in san la rın da. Tıp kı ağaç lar gi bi, in san la rın

da be de ni ne ve ru hu na can su yu yü rür ba har da. Bu mev -

sim de da ha se ve cen, da ha iyim ser, da ha ce sur olu ruz.

Dün ya nın emek çi le ri ve halk la rı ba har esin ti le riy le can -

la nı yor, kı pır da nı yor. Dün ya nın tek ve ebe di hâ ki mi ha va -

la rın da ki ABD, tem sil ci si ol du ğu ser ma ye sı nı fı nın gö zü

ka ra kâr tut ku su uğ ru na yap tı ğı mü da ha le le ri ne de niy le

dün ya halk la rı nın mu az zam ve kah re di ci nef re ti ni ka za nı -

yor; La tin Ame ri ka halk la rı sol dan güç lü rüz gâr lar es ti ri -

yor; Or ta do ğu halk la rı ken di tarz la rın ca di re ni şi örü yor.

Ba har rüz gâr la rı Tür ki ye halk la rı nın/emek çi le ri nin üze -

rin de de esi yor. Kürt hal kı New roz’da yüz  bin le ri bu lan

kit le ler le mey dan la ra çı kıp, kor ku dan ve te red düt ten aza -

de, “Sa va şa da ba rı şa da ha zı rız” di ye hay kır dı. Bu sa tır -

la rın ya zıl dı ğı sı ra lar da da, ba rış eli ni red de den, in kâr cı -

lık ta ıs rar eden ege men le re kar şı Di yar ba kır’da Ser hıl dan

bay ra ğı nı aç tı. Şim di lik Kürt hal kı nın çok ge ri sin den gel se

de Tür ki ye li iş çi ve emek çi ler, ka dın lar, sos ya list/dev rim ci

güç ler de ey lem le ri, di re niş le ri, grev le ri, ör güt len me ça -

ba la rıy la ha re ket le ni yorlar. 

Ga ze te miz ToplumsalÖzgürlük de bir ye ni len me, içe rik

ola rak zen gin le şip tek nik ola rak da ha fe rah ve ra hat oku -

nur ol ma gay re ti için de. Ön ce lik le po li tik bir ga ze te ola -

rak yayımlanma aralığını, içe rik ve tek nik ka li te mi zi dü -

şür me den sü reç için de kı salt ma yı, son ba ha ra gi rer ken de

ayda bire dü şür me yi he def li yo ruz. Böy le ce ha ber ve yo -

rum lar da gün ce li da ha faz la ya ka la ma yı, gün lük po li tik

ça lış ma için da ha ya rar lı bir araç ola bil me yi umu yo ruz. 

Son ola rak bir uğur la ma ve te şek kür: Bu gü ne ka dar

Top lum sal Öz gür lük ga ze te si nin yü kü nün çok bü yük bö lü -

mü nü sırt la nan ve de bu nu sa bır la ama yap tı ğı işe inan -

ma nın ka rar lı lı ğıy la ya pan ErkanGökber ar ka da şı mı zı,

ken di is te ği üze ri ne, yo ğun laş mak is te di ği baş ka bir alan -

da ça lış ma ya uğur la dık. Ga ze te mi ze bu gü ne ka dar yap tı -

ğı de ğer li kat kı lar dan do la yı sev gi li Er kan’a Yayın Kurulu

olarak teşek kür ediyoruz.
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BU SAYIDA
HE DEF LE Rİ NE?

Pe ki, Bü yü ka nıt’ın ba şı na çu val ge çi ren ler, onun meş -
ru lu ğu nu göl ge al tı na alan lar, ne yi he def li yor lar?

Pa şa’nın şah sın da, onun sa hip çık tı ğı TC sta tü ko su
zor lan mak ta dır. Or du ege men li ği ne da ya lı bir po li tik sis -
tem ve onun, özel lik le Kürt so ru nu, Kıb rıs ve İs la m’a
yak la şı mı ko nu la rın da  kır mı zı hat lar la oluş tur du ğu po li -
tik tu tum lar, ABD’nin böl ge sel ham le si ne uyum sağ la ya -
ma mak ta ve güç ala nı oluş tur ma sın da ki mi en gel ler çı -
kar mak ta dır.

Ül ke de  ka pi ta liz min gel di ği aşa ma nın da böy le bir dö -
nü şü mü zor la dı ğı dü şü nül mek te dir. Öy le ya, ya tı rı lan
mil yar lar ca do la rın, da ha güç lü ve hiç bir pa zar lı ğı ka bul
et me ye cek bi çim de kont ro le alın mış bir po li tik ko ru ma
ta lep ede ce ği açık tır. As ker ara dan çı ka rı la rak ve sı ra -
dan bir as ke ri ko ru ma gö rev li si ne in dir ge ne rek, po li tik
sis tem doğ ru dan ve bü tü nüy le kü re sel ser ma ye nin ve
yer li or tak la rı nın kont ro lü ne alı na cak tır.

Şem din li’nin çı kış nok ta sı ola rak se çil me si ise, baş la tı -
lan sü re cin des tek çi si si vil güç le rin ara sı na ku zey Kürt -
le ri ni, de mok rat la rı ve hat ta sos ya list le ri de çek me yi he -
def le yen bir bi lin ce sa hip olun du ğu nu gös te ri yor. Esas
he de fin kürt le rin ka za nıl ma sı ol du ğu açık tır da, de mok -
rat la ra ve sos ya list le re ya pı lan üs tü ör tü lü çağ rı nın da
gö rül me si ge re ki yor.

Tür ki ye’nin de mok ra si prob le mi, po li tik sis te min üs -
tün de ki or du ve sa ye ti ve o ve sa ye tin güç kay nak la rı ola -
rak Kıb rıs, Kürt ve İs lam alan la rın da ki bi li nen de mok ra -
si düş ma nı tu tum la rın çö zü mün de gö rü nür ve sim ge sel
yü zü nü gös te rir. 80 yıl lık Cum hu ri yet re ji mi nin gün cel
ola rak ge lip tı kan dı ğı nok ta lar da ay nı yer ler de ğil mi? 

İş te, çu va lı ge çi ren ler ka rar lı dır ve so run alan la rı nın
tü mün de bir den sta tü ko yu sar sı yor ve özel lik le Kürt hal -
kı na oy na ya rak sta tü ko nun en za yıf nok ta sı nı de rin leş ti -
ri yor lar.  Ay nı alan lar, baş ka ba zı alan lar la bir lik te, dev -
rim ci le rin on  yıl lar dır odak lan dık la rı po li tik sü reç ler de -
ğil mi dir? El bet te baş ka bir ze min den yo la çı ka rak ve
baş ka he def le re sa hip ola rak; ama, özel lik le Kürt hal kı
söz ko nu su ol du ğun da, sta tü ko nun Kürt hal kı na sö mür -
ge ci zul mü nü en çok dev rim ci ler dil len dir me di mi?

De mok ra si bay ra ğı, en ba ya ğı bir si nik lik için de tu tul -
ma ya, emek çi le rin ve Kürt hal kı nın sta tü ko ya tep ki le ri,
ar ka ya alın ma ya ça lı şı lmaktadır. O bay rak kul la nı la cak
ve iş bit tik ten son ra bir ke na ra atı lıp, or du yu ve onun
ser ma ye bi ri ki mi nin hı zı nı dü şü ren avan ta la rı ya da
bah şiş le ri ni ara dan çı ka ran bir doğ ru dan ser ma ye re ji mi
ku ru la cak tır. 

RENK Lİ DEV RİM SI RA SI 
AN KA RA’DA MI?

Evet, sü re ce bü tün lü ğü için de bak tı ğı mız da, Sır bis -
tan’dan baş la yıp Rus ya’yı gü ne yin den sa ra rak iler le yen
ve şu gün ler de Be yaz Rus ya’da bay rak kal dı ran CİA ve
So ros des tek li “renk li si vil de mok ra si dev rim le ri” se ri si -
nin bir ucu nun da TC sı nır la rı içi ne doğ ru yö nel di ği ni gö -
rü yo ruz.

TC sta tü ko su nun içi ne yu va lan mış ve doğ ru dan ABD
de ne ti min de ki güç ler le, Fet hul lah Ho ca’ nın ajan laş mış
ki şi li ği et ra fın da top la nan zen gin İs lam cı lar ve on la rın
ta ri kat ağ la rı nın içi ne hap set ti ği yok sul Müs lü man lar,
us ta bir ma nev rayla bir saf ta di zi li şe yön len di ri li yor lar.
Kürt hal kı ve ül ke nin ile ri ci le ri de ay nı sa fa da vet edi li -
yor. 

İş te, Şem din li id di ana me si ve Bü yü ka nıt’a dar be vur -
ma cü re ti, ar ka sın da ki güç ler den des tek ala rak olu şu -
yor. Ve an la şı lan ye ter li ha zır lık ya pıl mış ola cak ki, ce sur
bir ham leyle sta tü ko nun mer ke zi ne yum ruk ata rak ken -
di ni gös te ri yor. 

An ka ra’da bay rak açı lır mı, açı lır sa o bay ra ğın ren gi ne
olur ve ne za man açı lır, bi le me yiz. Her  şe yin, ön ce ki ler -
de, söz ge li mi Belg rad ya da Ki ev’de ol du ğu bi çim de ay -
nen ya şan ma sı ge rek mi yor. An cak, ye ni bir po li tik sü re -
cin baş la dı ğı açık tır. 

Ön ce ki sa yı la rı mız da, Ağus tos’a ka dar Bü yü ka nıt Pa -
şa’nın ba şı na bir “ka za” ge le bi le ce ğin den bah set miş tik.
Eh, ilk ka za gel di ve ola sı Ge nel kur may baş ka nı nın meş -
ru iyet so ru nu dev re ye so kul du. Pa şa, bir bi çim de Ge nel -
kur may Baş ka nı ol sa bi le, öy le an la şı lı yor ki, iki yıl lık
dö ne min de ol duk ça bas kı la na cak.

KAPAK YAZISININ DEVAMI

ÖZGÜRLÜKTOPLUMSAL



um hu ri ye t’in po li tik re ji -

min de bü tün yol lar Or -

du’ya ve ora dan da pa -

şa la rın oli gar şi si nin so mut laş -

tı ğı Ge nel kur may’a çı kar. 

Os man lı ’nın çö kü şü sü re cin de

ini si ya tif ala rak dev re ye gi ren

genç su bay lar,  1900’lü yıl la rın

ilk çey re ğin de epey de ney ler

yap tık tan son ra, Ana do lu bur -

ju va zi si ne da ya na rak pa di şah -

lı ğı yık ma yı ve ken di çı kar ları -

na gö re şe kil len dir dik le ri bir

po li tik re jim kur ma yı ba şar dı -

lar. Ku ru cu ön der ola rak Or du,

ku ru luş ta ve son ra sın da yap tı -

ğı özel dü zen le me ler le, ken di -

si ne Cum hu ri ye t’in için de özel

bir ko num ka zan dır dı. 

Pa di şah lık yı kıl dı; ama, bir ku -

rum ola rak Or du, onu şah sa

ya da sü la le ye bağ lı ol ma yan

bir tar za dö nüş tü re rek, Os -

man lı’nın des po tik ve to ta li ter

dev let ge le ne ği ni sür dür dü. El -

bet te, bir “par la men to” var ve

el bet te, yar gı sis te mi ana ya sal

ola rak “ba ğım sız”. Eh, bü tün

bun la ra ina nı yor sa nız, bir

adım da ha ata lım, söy len di ği -

ne gö re, ül ke yi de “hü kü met ler

yö ne ti yor”muş! 

An cak, ar tık ne re dey se her kes

bi li yor ki, par la men to nun da,

hü kü me tin de, yar gı sis te mi nin

de Tür ki ye Cum hu ri ye ti için de -

ki oyun alan la rı bel li dir. Ne ya -

pa bi le cek le ri ve ya pa ma ya cak -

la rı, de rin dev le tin ka ran lık

oda la rın da tu tu lan “kır mı zı ki -

tap”ta ya zı lı dır. Ve o ki tap da

Ge nel kur may ta ra fın dan ka le -

me alı nır.

Ge rek ti ğin de dü dük ça lı nır ve

ya sa lar, olu şan ye ni şart lar da

Or du’nun cum hu ri yet için de ki

ay rı ca lık lı ko nu mu nu de vam

et ti re bi le cek bi çim de ye ni den

di zayn edi lir. 

Son Açıklama

Ge nel kur ma y’ın son açık la ma -

sı, Cum hu ri ye t’in bu ya pı sal

ger çek li ği için de an lam ka za nı -

yor. 

Ül ke de ki oli gar şik ege men lik

ko nu mu nun teh li ke ye düş tü ğü -

nü gö ren Or du, bü tün ya sal

sü reç le ri eli nin ter siy le ite rek

ve ken di için de ki gö rüş ay rı lık -

la rı nı ar ka ya çe ke rek, fi ili si -

lah lı gü cü ne da ya nıp, o gü cün

şid de ti ni his set ti re rek, ken di -

si ni po li tik or ta ma da ya tı yor.

Ge nel kur ma y’ın açık la ma sı,

var olan ya sa la rı bi le açık ça

ih lal edi yor ve yar gı sis te mi ni

ve hü kü me ti açık ça teh dit ede -

rek “Ken di ni ze ge lin, güç biz -

de!” me sa jı nı ve ri yor. 

Van Savcısı’nın id di ana me si nin

açık lan ma sıy la yediği ani 

darbeye şa şır mış gö zü ken Bü -

yü ka nıt, şim di ken di ni to par -

lar ken; şa şır ma ve te dir gin lik

sı ra sı nın Er do ğan’a gel di ği an -

la şı lı yor.

Açık la ma da açık ad res ve ri le -

rek he def gös te re cek den li bir

net lik var. He def ler den bi ri, İs -

tih ba rat Da ire Baş ka nı, bir

gün de düş tü. Ama, asıl he de -

fin Er do ğan’ın baş tan be ri ya nı

ba şın da du ran Ömer Din çer

ol du ğu söy le ni yor. Ve eğer Din -

çer dü şer se, sü re cin AKP için -

de ki iliş ki li güç oda ğı na, ora -

dan da Fet hul lah Ho ca’ nın bü -

tün ta ri kat ya pı lan ma sı na doğ -

ru uza tıl ma sı nın ta lep edi le ce -

ği ve ni ha ye tin de MİT’te bir re -

or ga ni zas yo nun dev re ye so kul -

ma sı nın da ya tı la ca ğı tah min

edi le bi lir. 

Ka ra rı, Er do ğan ve re cek. Ne -

re ye ka dar ge ri çe ki le ce ğini ve

tah ki ma tı nı nerede ya pa ca ğı nı

bir lik te iz le ye ce ğiz. Şa yet Din -

çer har ca nır sa, Er do ğan’ın pa -

ni ğe düş tü ğü nü ve AKP açı sın -

dan sı kın tı lı bir sü re cin baş la -

dı ğı nı dü şü ne bi li riz. Ay rı ca

AKP için de, Tur han Çö mez’in

li der li ğin de ki bir baş ka güç

oda ğı nın da, açık la ma dan güç

ala rak, par ti için de ham le

yapabilir ya da MHP veya

DYP’ye doğ ru bir ko puş de ne -

ye bi lir ler. 

CHP, el le ri ni oğuş tu ra rak olan -

la rı iz li yor ve sü rek li or du ve

pa şa sev gi si üze ri ne aji tas yon

ya pa rak, de mok ra si düş ma nı

ve dar be ci bir si ya si hat iz li -

yor. Top lum sal ge liş me ta ra -

fın dan git tik çe ge ri ye itil di ği ni

his se den Bay kal, si vil top lum -

sal güç le re de ğil si lah lı güç le re

da ya na rak po li tik ini si ya tif al -

ma ya ça lı şı yor. Za ten, ger çek -

ten de baş ka yo lu kal ma mış

gö zü kü yor. 

Or du açı sın dan ise, gö rüş ay rı -

lık la rı nın ge ri ye düş tü ğü ve

son tah lil de Or du’nun ege -

men lik ko nu mu nun ko run ma -

sın da bir kon sen sus oluş tu ğu

gö rü lü yor. Ön ce den tah min

edil di ği gi bi, or du için de ki bi li -

nen gö rüş ay rı lı ğı nın, Or -

du’nun ko nu mu nun ken di si ni

sor gu la ma ya dek uzan ma dı ğı

ve sa de ce ege men li ğin de va mı

için han gi yol la rın kul la nı la ca ğı

ko nu sun da ol du ğu da, ya pı lan

açık la may la her kes ta ra fın dan

gö rül müş ol du. Öz kök’ten li be -

ral de mok rat pa şa ya rat ma ya

ça lı şan lar, hüs ra na uğ ra mış

ol ma lı lar. An cak, Öz kök ve Bü -

yü ka nıt’ın ki şi li ğin de sim ge le -

şen fark lı laş ma da, bir ger çek -

liktir ve sü reç için de ken di ni

ye ni den gös te re cek tir. Öz -

kök’ün çiz gi si şah sı na bağ lı

de ğil ve onun emek li li ğin den

son ra da ye ni ki şi lik ler le Or du

için de ken di ni ifa de ede cek tir. 

Öte yan dan, ken di le ri ne

“ulusal cı” di yen güç le rin gök -

le re çı kar dı ğı “mil li” ve “şa hin”

Bü yü ka nıt’a en bü yük des tek,

ABD’den gel di. Sa vun ma Ba -

ka nı Rums feld’in en ya kın ada -

mı, WashingtonPost’a yaz dı ğı

ma ka le de AKP’yi “is la mo fa -

şist”lik le suç la dı ve Bü yü ka -

nıt’a fi ilen des tek ver miş ol du.

Öy le an la şı lı yor ki, ABD oli gar -

şi si için de ba zı güç odak la rı

“renk li-si vil” dar be pe şin de

ko şar ken, ba zı la rı da, Or du

mer kez li TC sta tü sü nü ken di

gün cel açı lım la rı na da ha uy -

gun gö rü yor lar. 

Irak di re ni şi ta ra fın dan sı kış tı -

rı lan ve üs te lik baş lat tık la rı

BOP pro je si nin ta lep le ri doğ -

rul tu sun da sa va şın ala nı nı

İran ve Su ri ye’ye doğ ru ge niş -

let mek zo run da olan ABD için -

de ki “şa hin”ler, Or tado ğu coğ -

raf ya sın da TC Or du su’nun yar -

dı mı na acil ola rak muh taç lar.

Şa yet ABD’ye ye ter li hiz met

ve ri lir se, bu güç ler ta ra fın dan,

TC’nin mev cut ya pı sı nın sor -

gu lan ma ya ca ğı ve hat ta şim di -

lik des tek le ne ce ği an la şı lı yor.

Bü yü ka nıt’ın Ara lık ayın da

ABD’ye yap tı ğı zi ya ret te ne le -

rin ko nu şul du ğu nu ve han gi

an laş ma la rın ya pıl dı ğı nı, şim di

ABD Sa vun ma Ba kan lı ğı’n dan

ken di si ne ve ri len des te ğe ba -

ka rak tah min ede bi li riz. 

Öy le an la şı lı yor ki, ABD için -

de ki ba zı güç ler, kü re sel ser -

ma ye nin ra hat ça ha re ket ede -

bil me si için An ka ra’da ki sta tü -

yü en gel ola rak gö rüp tas fi ye

et me ye ça lı şır ken; Sa vun ma

Ba kan lı ğı’n da yu va lan mış ve

şim di ki sa va şı yü rü ten ba zı

güç ler de, sa va şın acil ih ti yaç -

la rı doğ rul tu sun da, TC Or du -

su’y la es ki den be ri yü rüt tük le -

ri it ti fa kı sür dür mek ten ya na -

lar. Her iki ka nat da, Tür ki ye

için de ki güç iliş ki le rin de çı kar -

la rı na uy gun gör düğü odak la rı

öne çı kar ma ya ça lı şı yor. 

İç po li ti ka  ve dış po li ti ka ay rı -

mı ha len de de vam et mek le

bir lik te, es ki ay rı ca lı ğı nı açık ça

kay be di yor. İk ti dar güç le ri ya

da ser ma ye frak si yon ları,

hesap laş malarını, küresel

düzey de daha yoğun iliş kilen -

dik leri yeni ve öz gün bir

sürecin için de yürütüyor lar.
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Van Savcısı’nın id di ana me si nin açık lan ma sıy la ani den darbe yemesine şa şır mış gö zü ken Bü yü ka -
nıt, şim di ken di ni to par lar ken; şa şır ma ve te dir gin lik sı ra sı nın Er do ğan’a gel di ği an la şı lı yor.
Genelkurmay’ın açık la ma sında açık ad res ve ri le rek he def gös te re cek den li bir net lik var.

ALP AYDIN

GENELKURMAY HAMLE YAPTI
Ordu siyasetteki egemen konumunu korumakta ısrarlı

Konumu tehlikeye düşen ordu, silahlı gücünün şiddetini estirip kendini politik ortama dayatıyor
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er yıl ol du ğu gi bi,

2006 da da, yüz  bin -

ler ce Kürt alan la rı

dol dur du ve New roz’u coş -

kuy la kut la dı. Dev let güç le ri -

nin, uzun yıl lar dan be ri ilk

kez, bir iki ufak çap lı is tis na yı

say maz sak sal dır ma dı ğı ve

açık ça ya sa la rı çiğ ne yen yüz

 bin le ri sey ret mek le ye tin di ği

göz len di. Öca lan’a ve PKK’ye

açık ça sa hip çı kıl dı ve Kürt

bay rak la rı alan lar da dal ga lan -

dı. 

As lın da, ge rek Öca lan’ın üze -

rin de uy gu la nan tec ri tin ko yu -

laş tı rıl ma sı ve ge rek se Er do -

ğan’ın Di yar ba kır ko nuş ma sın -

dan son ra olu şan bek len ti nin

ger çek leş me me si nin so nu cu

ola rak, ba har la bir lik te as ke ri

ça tış ma la rın da ha yük sek bir

dü ze ye tır man dı rı la ca ğı tah -

min edi li yor du. Şim di ye dek,

bek le nen ol ma dı. Ateş kes kal -

dı rıl mış ol ma sı na rağ men, ta -

ciz et me dü ze yin den öte ye

geç me yen bir as ke ri çiz gi PKK

ta ra fın dan uy gu la nı yor. 

An cak, M. Ali Bi rand’ın da sü -

rek li dik ka t çek ti ği gi bi, ya sal

alan da fark lı bir tarz uy gu lan -

ma ya baş lan dı. Ar tık, ya sa lar

de ğil, meş ru iyet esas alı nı yor.

Ve sa de ce halk ey lem li lik le riy -

le de ğil, bi li nen si ya si şah si -

yet ler, özel lik le be le di ye baş -

kan la rı ta ra fın dan da meş ru

ze min de bir po li ti ka yü rü tü lü -

yor. 

Meş ru po li ti ka nın, Öca lan ta -

ra fın dan çi zi len ye ni stra te ji -

nin açık ça sa vu nul ma sı ol du -

ğu gö rü lü yor. 

En baş ta, Öca lan, si ya si li der

ola rak açık ça sa vu nu lu yor ve

PKK’ye sa hip çı kı lı yor. Ge nel

ve ko şul suz bir af is te ni yor.

Ve ta bii, ka za nıl mış hak la rın

hem uy gu lan ma sı hem de

ana ya sal gü ven ce ye ka vuş tu -

rul ma sı ta lep edi li yor. 

Söy le nen le rin, mev cut ya sa la -

ra uy ma dı ğı, açık. Ve za ten,

is te nen de, TC’nin si ya si sta -

tü sün de ki ve bağ lı ola rak bü -

tün ya sa la rın da ki Kürt le ri yok

sa yan dü zen le me le rin tü müy -

le tas fi ye si ve bir ye ni söz leş -

mey le, Kürt le rin Tür ki ye için -

de ki ko num la rı nın öz gür lük

ve eşit lik te me lin de dü zen len -

me si. 

Şim di ye dek, si lah lı çiz gi yü -

rü ten Kürt ler ta lep le ri ni açık -

ça dil len di rir, si vil si ya se tin

için de olan lar sa, utan gaç ve

giz li tu tum lar la bir bi çim de

ayak ta kal ma ya ça lı şır lar dı.

Si ya si ta lep le ri açık ça sa vun -

mak si lah lı güç le rin işiy di. Si -

vil güç ler, kül tü rel ya da ya sal

sı nır lar için de ki de mok ra tik

hak lar la il gi li tu tum lar ge liş ti -

rir ler di. 

Si lah kul la nan ge ril la ya kar şı

si lah kul lan mak ta gö zü nü

kırp ma yan dev le tin, ay nı ta -

lep le ri, si vil güç ler, se çil miş

be le di ye baş kan la rı, ya sal si -

ya si par ti yö ne ti ci le ri ve yüz -

bin ler ce in san açık ça sa vu -

nun ca, ay nı ra hat lık la dav ra -

na ma ya ca ğı açık tır. 

Kürt le rin is tek le ri, ar tık ta -

ma men top lum sal meş ru iyet

ala nı için de dir. Ege men ser -

ma ye grup la rı nın ço ğun lu ğu -

nun da, sa va şın dur ma sı kar -

şı lı ğın da ve ka pi ta liz min böl -

ge ye ra hat ve de rin den ya yı lı -

mı açı sın dan, ay nı ta lep le ri

ka bul le ne ce ği an la şı lı yor. Ve

hat ta, Or du’nun ege men lik

sta tü sü nün da hi, ye te rin ce

us ta lık gös te rir ler se, ta lep le -

rin ka bul edil di ği bir sü reç -

ten, faz la ha sar al ma dan çık -

ma ola sı lı ğı da var dır. Ta bii,

iler le yen Kürt hal kı nın ve alı -

nan so nuç tan ce sa ret le nen

Ana do lu’nun emek çi le ri nin de

on la rla or tak laş ma sıy la baş ka

ve de mok ra tik ya da dev rim ci

aşa ma la ra dek yü rü me ola sı -

lı ğı da var dır. 

Evet, ge ril la ya kar şı si lah kul -

la nan dev le tin, si vil Kürt güç -

le re kar şı si lah kul lan mak ta

te red düt ede ce ği açık tır.

“Hay dut dev let” ola rak dam -

ga lan ma ih ti ma li de var dır ve

ABD için de ki ba zı güç le rin,

şa yet böy le bir fır sat el le ri ne

ge çer se, kul lan mak tan ka çın -

ma ya cak la rı da açık tır. 

New roz gös te ri si sı ra sın da

ta ciz uçu şu ya pan jet le rin,

baş ka bir za man da, gös te ri

ya pan on  bin le re bom ba at -

ma sı, dağ da ki ge ril la ya at ma -

sın dan çok da ha zor dur. Öy le -

si bir du rum da, hal kın da ha

kit le sel le şe rek so ka ğa dö kü le -

ce ği ve hat ta böl ge de ki dev let

ku rum la rı nın fi ili iş ga li nin bi le

dev re ye gi re bi le ce ği tah min

edi le bi lir. Şem din li’de ba şa rı -

sız ka lan kont ra fa ali ye ti nin

son ra sın da ya şa nan lar or ta -

da dır. Üs te lik, bir şe hir de çı -

kan olay la rın, hız la böl ge ye

ya yıl ma eği li min de ol du ğu da,

açık ça gö rül dü. O du rum da,

bü tün böl ge mi bom ba la na -

cak tır? 

Ya da, sırf de meç ver di ler di -

ye, bü tün be le di ye baş kan la rı

ve si ya si par ti li der le ri tu tuk -

la nır sa, on la rı se çen hal kın

tep ki si ne ola cak tır? Ve, hap -

se atı lan la rın ye ri ne ge le cek

olan la rın da, ay nı tu tu mu sür -

dü re cek le ri bel li de ğil mi dir?

Ya şa nan lar, si vil ita at siz lik te -

me lin de TC sta tü sü nü de ğiş -

tir me amaç lı bir halk ha re ke -

ti nin baş la dı ğı nı gös te ri yor.

Dev le tin si lah sız hal ka kar şı

ya pa ca ğı her sal dı rı, hem ha -

re ke ti da ha da alev len di re cek

ve hem de dağ da ki ge ril la nın

da ha yük sek bir si lah lı çiz gi

uy gu la ma sı nı zor la ya cak tır. 

Bir ucun da, halk ha re ke ti nin

ge niş le ye rek güç len me siy le

dev le te ken di ni re for me et -

me yi da ya tan, öte ki ucun da

yi ne dev le tin, di re nen Kürt le -

ri, ge ril la sı ve halk ha re ke tiy -

le, ezip bas tır ma sı nı içe ren

bir alan için de, ol duk ça fark lı

ve zengin ola sı lık lar, olay la rın

akı şı için de ol gu sal la şa cak.

Öte yan dan, si vil halk ha re ke -

ti nin önü nü kes me yi he def le -

yen ve ge ril la ya kar şı yük sek

as ke ri şid det uy gu lan ma sıy la

ken di si ni gös te re cek bir dev -

let çiz gi si de, ola sı lık lar için -

de dir. O du rum da, ge ril la nın

da yan ma ve sa vaş ma gü cü,

be lir le yi ci ola cak tır. 

Böl ge de git tik çe ar tan et ki siy -

le Bar za ni’nin ve el bet te, ar ka

plan da, ABD’nin, Kürt hal kı na

biç ti ği böl ge ça pın da ki iş bir -

lik çi ro lün, ge liş me ler de güç lü

bi çim de dev re de ol du ğu açık -

tır. ABD açı sın dan so run, bir

bi çim de Kürt hal kı nı ve si lah lı

güç le ri ni böl ge de ki ope ras -

yon la rın da kul la na ca ğı po zis -

yon la rın ya ra tıl ma sı dır. Was -

hing ton’da üst dü zey de ka bul

gö ren Di yar ba kır Be le di ye

Baş ka nı Bay de mir’e, Bush

eki bi nin be yin ta kı mın dan

Dün ya Ban ka sı Baş ka nı Wol fo -

witz ta ra fın dan yük sek ma li

des tek sö zü ve ril me si de, el -

bet te, be le di ye nin ye rel hiz -

met le ri ne des tek ol ma nın çok

öte sin de bir me saj la yük lüdür.

KÜRTLER VE SİVİL İTAATSİZLİK
ALP AYDIN

Kürt le rin is tek le ri, ar tık ta ma men top lum sal meş ru iyet ala nı için de dir

Kürtlerin istekleri, 
artık tamamen toplumsal

meşruiyet alanı içindedir.
Egemen sermaye 

gruplarının çoğunluğunun
da, savaşın durması 

karşılığında ve kapital-
izmin bölgeye rahat ve 

derinden yayılımı
açısından, aynı talepleri

kabulleneceği anlaşılıyor. 
Ve hatta Ordu’nun ege-

menlik statüsünün dahi,
yeterince ustalık

gösterirlerse, taleplerin
kabul edildiği bir

süreçten, fazla hasar
almadan çıkma olasılığı

da vardır.  

Newroz’da yüz binlerce Kürt alanları doldurdu

H
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art ayı ba şın da ya şa -

nan iki olay ve ardın-

dan ya şa nan ge liş -

me ler, ulus larara sı güç lerin

Türkiye’nin de ne ti mi ne yö ne -

lik gi ri şim le ri nin da ha da hız -

lan dı ğı nı gös ter mek te dir.

Olay lar dan bi ri, Şem din li’de

açı ğa çı kan kontr ge ril la fa ali -

yet le ri ne yö ne lik Van Sav cı sı

Ferhat Sarıkaya’nın ha zır la dı -

ğı id di ana me nin içe ri ğiy di. İd -

di ana me de, Tür ki ye ta ri hin de

ilk kez kar şı mı za çı kan bir

du rum olarak, Ağus tos’ta ki

ata ma lar da Ge nel kur may

Baş kan lı ğı için is mi ge çen Ka -

ra Kuv vet le ri Ko mu ta nı Ya şar

Bü yü ka nıt’a yö ne lik olarak,

dev le tin ya sal ku rum la rı için -

de ya sa dı şı ör güt len me yü rüt -

tü ğü id di ası yer alı yor du. 

Di ğer olay ise ay nı gün te le -

viz yon da kar şı mı za çı kan ve

2001 Şu bat kri zin de Tür ki ye

eko no mi si nin tes lim edil di ği,

Dün ya Ban ka sı pa tent li Ke mal

Der viş’in açık la ma la rıy dı.

Açık la ma da Der viş, Tür ki ye

eko no mi sin de ki ca ri açı ğın

cid di bo yut la ra ulaş tı ğı nı söy -

lü yor, dö viz kur la rı nın yük sel -

me si ge rek li li ğin den söz edi -

yor du. Der viş’in açık la ma sı -

nın ar ka sın da ki ger çek le re bi -

raz dan gi re ce ğiz; fa kat ön ce -

lik le her iki ola yın ay nı ta ri he

denk gel me si ne iliş kin kı sa

bir de ğer len dir me ya pa lım. 

Sta tü ko yi ne zor la nı yor

ABD’nin 1990’lı yıl la rın ba -

şın da giriştiği ve 11 Ey lül

son ra sın da ka rar lı lık la ve ge -

ri dö nüş süz biçimde uy gu la -

ma ya ça lış tı ğı im pa ra tor laş -

ma sü re cin den Tür ki ye de

na si bi ni al mış; GOP (Ge niş le -

til miş Bü yük Or ta do ğu Pro je -

si) kap sa mın da Tür ki ye’ye de

önem li mis yon lar ve ril me ye

ça lı şıl mış tı. Bu sü reç de vam

et mek le bir lik te sü re ce iliş kin

en gel oluş tur ma ih ti ma li bu -

lu nan Tür ki ye ege men sı nıf la -

rı nın (özel lik le or du) po zis yo -

nu da çe şit li za man lar da

fark lı tak tik ler le zor lan mış tır.

Ta ma men si ya sal ko num lan -

ma lar la ta nım lı gö rüş fark lı -

lık la rı et ra fın da ge li şen sü -

reç, son Şem din li id di ana me -

siy le önem li bir aşa ma ya sıç -

ra tıl mış tır. Yu ka rı da da be -

lirt miş tik, ilk kez kar şı mı za

çı kan bu du rum pek öy le

basit bir şey de ğil dir. Tür ki -

ye’de ki sav cı la rın or du ku ru -

mu na iliş kin bu bi çim de

iddialarda bulunabilmeleri

için ar ka la rın da Tür ki ye ege -

men güçlerinin de öte sin de

güç odaklarının ol ma sı ge re -

kir. Bunlardan ilk akla geleni, 

ta bii ki böl gede çı kar po li ti -

ka la rı nın mi ma rı olan ABD

olmalıdır. Baş ta Or du men -

sup la rı ol mak üze re bü tün

ulu sal cı cep he nin şaş kın lık la

kar şı la dığı bu du rum cid di

bir me saj ola rak al gı lan ma lı -

dır. 

Ta bii ki kar şı tepkiler gecik-

medi; fa kat tu tuk luk ve dik -

kat li ha re ket et me du ru mu,

ko nuy la il gi li ya pı lan de ğer -

len dir me ler den ko lay lık la an -

la şı lı yor du. Çün kü ay nı ta rih -

te Der viş bir açık la ma ya pı -

yor du. Tür ki ye’nin doğrudan

ulus larara sı güç ler ce kont ro -

lü nü sağ la ya cak eko no mik

ya pı nın/po li ti ka la rı n mi ma rı

olarak ve politik altüstlerin

(üç lü ko alis yo nun da ğıl ma sı

ve er ken se çi me gi diş,

DSP’nin par ça lan ma sı, se -

çim ler den tek par ti nin ik ti dar

çık ma sı na yö ne lik ça lış ma lar,

sta tü ko cu CHP’nin de ği şi me

zor lan ma sı vb) birinci dere-

ceden aktörü olan Der viş’in,

bu açık la ma la rı ay nı ta rih te

yap ma sı dü şün dü rü cü dür.

Bah se di len eko no mik kriz

du ru mu bi raz dan da de ği ne -

ce ği miz gi bi ye ni bir du rum

de ğil di. 

Der viş’in mis yo nu

Ke mal Der viş 2001 Şu bat

kri zin de Tür ki ye’ye gel di ğin -

de Dün ya Ban kası’n da ça lı şı -

yor du. Ya pı sal Uyum Prog -

ram la rı’nın (YUP) ulus larara -

sı de net le me ve yön len dir me

me kaânı olan bu ku rum

önem li dir. Der viş’in bu ku -

rum dan Tür ki ye’ye gön de ri li -

şi de ay nı şe kil de te sa düf ol -

ma yıp bi linç li bir po li ti kadır.

Der viş’in mis yo nu na iliş kin

ya pa ca ğı mız tes pit le rin ba -

şın da “…Ya pı sal Uyum Prog -

ra mı ola rak da bi li nen ye ni

li be ral po li ti ka la rın Tür ki -

ye’de ku rum sal laş ma sı nı

sağ la ya cak ya sa la rın çı kar ıl -

ma sı ge li yor du. Bu bağ lam da

Der viş, ‘15 gün de 15 ya sa’

slo ga nıy la, bir çok ala nın pi -

ya sa ko şul la rı na gö re ye ni -

den dü zen len me si ni sağ la dı.

Ay rı ca, ça lış ma bi çim le ri ni

es nek leş ti ren, emek sü re ci ni

bü tü nüy le ser ma ye nin in sa fı -

na terk eden ya sal dü zen le -

me le rin te me li de yi ne onun

dö ne min de atıl dı. (“Der viş

Ne den Gel miş?” Öz gür Müf -

tü oğ lu, Evrensel, 10 Mart

2006) Açık la ma nın ar dın dan

pi ya sa lar da ha re ket len me ler

gerçekleşti (bor sanın dü şü şü,

do lar daki ha fif ar tış vb)... 

Açık la ma da vur gu la nan nok -

ta la rdan biri cari açıktır (ra -

ka mın 23 mil yar do lar ol du -

ğu söy le ni yor). 

Ca ri açı ğın kay na ğı na bak tı -

ğı mız da ilk ola rak son bir kaç

yıl da ül ke ye gi ren ya ban cı

pa ra mik ta rın da ki yük sek ar -

tış gö rü lür. Ya ban cı pa ra akı -

şı dö viz kur la rı nı dü şük se vi -

ye de tut tu ğu gi bi (dö viz mik -

ta rın da ki ar tış tan kay nak lı)

YTL’yi de de ğer li gös te ri yor -

du. Baş ta ABD ol mak üze re

ge liş miş ül ke ler de ki enf las -

yon bek len ti le ri, bu na bağ lı

ola rak ABD, AB ül ke le ri ve

Ja pon ya’nın akan sı cak pa ra -

yı ge ri ye çek mek üze re fa iz

oran la rı nı ar tı ra cak la rı na iliş -

kin yap tık la rı açık la ma lar sü -

re ci ter si ne dön dür me ye baş -

la dı. Der viş’in ulus la ra ra sı

güç le rin ada mı ol du ğu nu vur -

gu la ma mız bu yüz den önem -

li dir ve bu yüz den yap tı ğı

açık la ma lar özel lik le Tür ki ye

açı sın dan dik kat le de ğer len -

di ril me li dir. Ay nı şe kil de do -

lar da ki hız lı bir ar tış Tür ki ye

eko no mi si nin za ten var olan

kri zi ni ye ni den be lir gin kı la -

rak açık bir kriz teh li ke si ni

de gün de me getirebilir.

Önü müz de ki dö ne min
an la mı

Ulus larara sı güç le rin Tür ki ye

üze rin de ki ya pı sal dö nü şü me

yö ne lik mü da ha le le ri için her

fır sat kol lan mak ta dır. Son

beş yıl dır Tür ki ye’nin gün de -

min de yer tu tan bu ko nu ya

iliş kin Der viş’in yap tı ğı açık -

la ma yı baş ka bir IMF gö rev li -

si de ya pa bi lir ve ya Der viş

bu açık la ma yı baş ka bir ta -

rih te ya pa bi lir di. Fır sat lar

kol la nı yor ve en uy gun za -

man bek le ni yor. Der viş’in

açık la ma sıy la ve ri len me saj,

eko no mik ya pı ya iliş kin be lir -

le yi ci gü cün kim ol du ğu nun

ha tır la tıl ma sı dır. Böy le ce si -

ya si güç de is te ni len po zis yo -

na zor lan mak ta dır. 

Van Sav cı sı ’nın id di ana me si

ve Der viş’in açık la ma sı ara -

sın da ki pa ra lel lik ile ulu sal cı,

or du cu güç le rin kont rol lü

tep ki le ri bu min val de de ğer -

len di ril me li dir. Sü reç iyi ta kip

edil me lidir. Henüz güç odağı

oluş turamamış biz emek

güç leri açısın dan da uy gun

fır sat lar ve ham leler için

tetik te bek leme zorun luluğu

var dır.

DERVİŞ YİNE SAHNEDE
TARIK CAN

MUluslararası güçlerin
Türkiye üzerindeki yapısal
dönüşüme yönelik 
müdahaleleri için her
fırsat kollanmaktadır. Son
beş yıldır Türkiye’nin 
gündeminde yer tutan bu
konuya ilişkin Derviş’in
yaptığı açıklamayı başka
bir IMF görevlisi de
yapabilir veya Derviş bu
açıklamayı başka bir 
tarihte yapabilirdi. 
Fırsatlar kollanıyor ve 
en uygun zaman 
bekleniyor. Derviş’in
açıklamasıyla verilen
mesaj, ekonomik yapıya
ilişkin belirleyici gücün
kim olduğunun
hatırlatılmasıdır.

Derviş uluslararsı güçlerin sözcüsü olarak, söyledikleri önemlidir

Statükocu CHP değişime zorlanıyor

ÖZGÜRLÜKTOPLUMSAL
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eçen sa yı da ki ya zı mız -
da da de ği nil di ği gi bi,
Tür ki ye “de mok ra tik

dev ri min sos ya list (an ti ka pi ta -
list) dev rim le iç içe gir di ği, iki
dev rim ko na ğı nın et le tır nak
ol du ğu”  (Kı vıl cım lı, Halk
SavaşınınPlanları s.214) ori ji -
nal lik te bir ül ke dir. Tür ki ye’nin
ge nel bu na lım lar ve ölüm ça -
ğın da ka pi ta liz me gir me si ve
kur ma sı, ka pi ta list ana va tan -
la ra gö re ge ri li ği, bu du ru mu
de ğiş tir mez.  

Ay rı ca, aşa ğı yu ka rı on bin
yıl dır sı nıf lı top lum la rın eşit siz
ge li şim ta sal lu tun da ki yer yü -
zü, bir ma kas tan çık mış
tekdü ze bir top lum bü tün lü ğü
gös ter me di ğin den, dev rim le -
rin de “şu ve ya bu ka lı bı yok -
tur.” Her za man ve her yer de
ki tap for mül le ri ni aşan ha yat,
ken di aşa ma la rı nı be lir ler.
Stra te jik bü tün lük içe ri sin de,
“as ga ri prog ram” sa vu nu lur -
ken da hi, “aza mi prog ram” ya -
sak çı lı ğı ya pı la maz, her iki si
de bi lim ve bi linç dı şı bı ra kı la -
maz. Bu “aşa ma lar dev ri min
ate şi için de bir bi ri ne ge çe bi lir”
(Kı vıl cım lı, keza). Do la yı sıy la
her ül ke nin dev rim ori ji ni/ka -
rak te ri, ne ka dar ka otik gö rü -
nür se gö rün sün, ge nel dün ya
şart la rı için de, ken di özel sos -
yal sı nıf iliş ki ve çe liş ki le rin ce
be lir le nir. Sko las tik man tık la
sı nır la rı çi zi le mez.

Tür ki ye bu an lam da, alt/eko -
no mik te mel de, bir yan dan

bin ler ce yıl lık de re bey li ğin
kast lı ğı ile ma lul dür. Di ğer
yan dan, 1920’den son ra tut -
tur du ğu Prus ya ti pi ka pi ta list -
lik te “ge ri le rin en ile ri si” du ru -
mun da dır. Üst te/po li ti ka da ise,
“Fi li pin” ti pi de mok ra si ci li ğiy le
bı ra ka lım dev rim ci le ri, ile ri ci -
le ri, bü tün hal ka kan kus tu ran
zor ba lık ta dır. Öy le ki, re ka bet
de nen “ka pi ta list bi linç siz ge li -
şi mi nin tek hay van cıl ge li şim
yo lu nu” (Kı vıl cım lı, keza) tı ka -
yan, te kel ci ka pi ta liz mi te pe -
den kur ma sın da ki ha li, bu yüz -
den, sa de ce ka pi ta liz min dün -
ya üze rin de ki ge li şim sey riy le
kur du ğu re zo nans la açık la na -
maz.        

Bu ka otik (iç içe gir miş) gi diş
içe ri sin de, bü tün sı nıf lar, ta ba -
ka lar ve züm re le rin iliş ki ve
çe liş ki le ri ye ni den ye ni den şe -
kil le nir ken, ik ti dar mü ca de le si -
nin stra te ji-prog ram ve tak tik -
le ri de ye ni sen tez le re sıç rar
ve bi çim alır. De ği şe rek baş ka -
la şan ye ni sen tez le ri an la ma da
eli miz de ki tek ma ni ve la ise,
“Te ori ce gü dü len pra ti ğin ve
pra tik çe dur ma dan zen gin leş -
ti ri len te ori nin” (Kı vıl cım lı,
keza) ken di sin den baş ka bir
şey ola maz. Do la yı sıy la, Tür ki -
ye’nin 1920’ler den 1960’la ra
ka dar de re bey lik le ik ti da rı
pay laş tı ğı ve 1980’le re ka dar
de re bey li ği ik ti dar dan uzak laş -
tır dı ğı sü reç te de mok ra tik
dev rim ko na ğı be lir le yi ci iken,
gü nü müz de an ti ka pi ta list dev -

rim, an ti em per ya list ve an ti fe -
odal dev rim le tam an la mıy la
bü tün leş miş tir. 

Yi ne bir ya nıy la, geç miş te
an tisö mür ge ci lik le, an ti em per -
ya list mü ca de le yi bir bi ri ne ka -
rış tı ran Tür ki ye ori ji na li te si,
gü nü müz de, ken di sö mür ge si -
ni giz le me bed baht lı ğı üze rin -
de yük se len şo ve niz me, mi li ta -

riz me ve sö mür ge ci li ğe kar şı,
mü ca de le yi, bir kı sım “so lun”
yap tı ğı gi bi em per ya liz me kar -
şı “mü ca de le ye” in dir ge me -
den, gün dem leş tir mek du ru -
mun da dır. Ve ne ya zık ki, an ti -
em per ya list dev rim de: Bu sol
için, içe ri de, ken di le ri ni “bi -
rey” ola rak halk la ik ti dar ara sı
bir yer de ko num lan dır ma ve
bu sta tü ko la rı nı ko ru ma uf -
kuna/ ufuk suz lu ğu na, dış po li -
ti ka da ise, “baş ka bir dün ya
müm kün” ne me nem li ği ne de ri -
ve edil miş tir.  

Hat ta li be ral so lun, sı nıf mü -
ca de le si nin an ta go nist çe liş ki -
si ni şe kil siz leş ti rip de je ne re
et mek için öne sür dü ğü do ğa -
nın kur tu lu şu, Kı vıl cım lı’nın
du ru ca or ta ya koy du ğu coğ raf -
ya üre ti ci gü cü te zi ile aza mi
prog ram içe ri sin de tar tı şı la bi -
li nir. Yi ne ka dı nın ni hai kur tu -

lu şu, as ga ri ve aza mi prog -
ramı da aşa rak sos ya liz min
te mel len di ril me si kap sa yı cı lı -
ğın da tar tı şı la bi li nir. Eğer ye -
nil gi le ri dev ri me inanç sız lı ğa
dö nüş tü rüp mü ca de le nin dı şı -
na düş mez sek, bu ko nu da
önü müz de ye te rin ce ders   de
var dır. Ör ne ğin: Sov yet ler ’de
iki dev rim ara sı altı ay gi bi kı -

sa bir dö ne me sığ mış tır. Çin
ve Do ğu Av ru pa ül ke le rin de
ise, iç içe geç miş tir. 

Bü tün me se le, ül ke nin sos yal
sı nıf te mel le ri ni, iliş ki ve çe liş -
ki le ri ni, kad ri mut lak laş tır ma -
yıp, araş tır ma lar la ta rih sel ve -
ri li du ru mu el de tu ta rak, ge liş -
me le ri ve de ğiş me le ri sü rek li
iz le ye rek,  Ma ter ya liz min di ya -
lek tik me to duy la, ye ri ne ve za -
ma nı na gö re dav ran ma yı bil -
mek te dir. Ak si, ül ke nin eko no -
mik-sos yal-kül tü rel ya pı sı ve
rit mi bi lin me den, ez be re for -
mül ler le dev ri min stra te ji si-
prog ram ve tak tik le ri uy gu la -
na maz.   

Oy sa Sos ya list Blok’un yı kıl -
ma sı nın da et ki siy le, dün ya ve
Tür ki ye’de de ği şen ve yay gın -
la şan ka pi ta lizm kar şı sın da,
so lun dü aliz mi da ha da be lir -
gin leş miş tir. Ez be ri ne sa dık
ka lan kır sal kö ken li sko las tik
sol, ül ke miz de fe oda liz mi öne
çı ka ra rak, De mok ra tik dev rim -
de sek ter le şir ken, li be ral sol -
sa, de mok ra tik dev ri mi ken di
ko num la nı şı nın bur ju va me ta -
fi zi ğiy le “aşa rak”, sos ya list
dev rimi de ya sa vun mak tan
vaz ge çip; ya da iğ diş ede rek,
sağ cı la şıp opor tü nist leş miş tir.

Ez be ri bo zu lan biz ler için se,
bir yan dan es ki stra te ji-prog -
ram ve tak tik an la yış la rı, tar -
tış ma la rı ve bun la rın üze rin de
bi çim le nen tü zük (par ti-cep he
form la rı) ay rış ma la rı an lam -
sız la şır ken, di ğer yan dan, za -
ma nı mı za ve coğ raf ya mı za uy -
gun, dev rim ci öz, par ti-cep he

(it ti fak) bir lik te lik le ri ge rek li -
dir, meş ru dur ve ka çı nıl maz -
dır.

I- Demokratik devrim ve
sosyalist devrimin
programatiği

Bu ko nu da bir tar tış ma ze mi -
ni oluş tur mak için, ara baş lı -
ğın al tı nı dol dur ma ya ça lış -

maz sak, ya pa ca ğı iş te net leş -
me miş, prog ram sız bi çim; ya -
ni ön cü güç, öz güç, ye dek
güç ler (bu da iç ve dış ye dek
güç ler ol mak üze re iki ye ay rı -
lır. Dış ye dek güç ler: kom şu
ül ke ler den baş la ya rak iş çi sı -
nı fı, dev rim ci ha re ket ler/par ti -
ler ve an ti em per ya list cep he -
de ki ül ke ler) ve kar şıt güç le re
da ir yaz dık la rı mız çok da an -
lam lı ol ma ya cak tır. 

Marx, En gels ve Kı vıl cım lı
Pa ris Ko mü nü’ nün ye nil gi si ni
de ğer len di rir ken, se bep ler den
bir ta ne si ni de, Ko mü nün ik ti -
da ra gel di ğin de ne ya pa ca ğı nı
bi len du ru ca bir prog ra ma sa -
hip ol ma yı şı ola rak be lir tir ler.   

Ge ri ye dö ner sek, için de bu -
lun du ğu muz eko lün 1950’ler -
de dek la re et ti ği as ga ri prog -
ra mın (de mok ra tik dev rim
ger çek li ği ve ge rek li li ği) bir
kıs mı, dev ri min çö ze ce ği
prob lem ler ola rak önü müz de
du rur ken, bir kıs mı 50 yıl lık
sü reç te Tür ki ye ka pi ta liz mi nin
ge li şi mi içinde çö zül müş tür.
Ya zı yı bir prog ram tar tış ma sı -
na dö nüş tür me mek üze re de -
ği ne lim. 

Bu prog ram şu üç ana baş lık
üze ri ne ku ru lu dur:

A) Dev le tin kır ta si ye ci (bü -
rok ra tik) ve as ker cil ol ma yı şı
(tam de mok ra si),

B) De re bey ar tık la rı nın tas fi -
ye edil me si (top rak re for mu),

C) Sa na yi ser ma ye si ni her
şey den üs tün tut ma (tek nik
ya ra tı cı lı ğı).

TÜRKİYE DEVRİMİNİN
GÜNÜMÜZDEKİ ANLAMI
MÜSLÜM ERDOĞAN

G

Her ül ke nin dev rim ori ji ni/ka rak te ri, ne ka dar ka otik gö rü nür se gö rün sün,
ge nel dün ya şart la rı için de, ken di özel sos yal sı nıf iliş ki ve çe liş ki le rin ce
be lir le nir. Sko las tik man tık la sı nır la rı çi zi le mez.

Devrim süreçleri tüm ezberleri bozar

Her devrim bir altüst oluştur 
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Ve bu baş lık lar aşa ğı da ki üç
ne den le ge rek çe len di ri lir. 

1-Soy suz laş mış ta ri hön ce si
(do ğu),  

2-Ka pi ta liz mön ce si (or ta),
3-Ka pi ta lizm (kı yı). Böy le ce

Tür ki ye’nin eko no mik ve sos -
yal ya pı sın da in san la rın 3 top -
lum ça ğı bir bir le ri ni bo za rak
iç içe bu lu nur. (Kı vıl cım lı, ke -
za, s.232) 1935’ler de ki bu du -
ru mun, 70’le re ge lin di ğin de
ka pi ta liz min be lir le yi ci li ği ne
ev ril di ği ni ise: TürkiyeİşçiSı-
nıfınınSosyalVarlığı,Türkiye’de
KapitalizminGelişimi,Türkiye
EkonomivePolitikası,Emper-
yalizmGeberenKapitalizm,Fi-
nansKapitalveTürkiye,Emper-
yalizminLoşGücü ve ölü mün -
den çok kı sa bir sü re ön ce
ver di ği Dev-GençSeminerleri
di zi sin de, ıs rar la be lir tir Kı vıl -
cım lı. Ta rih sel ve ri li du ru ma
özel vur gu ya par. Bu yüz den
iş çi sı nı fı nı tar tış ma sız öz güç
ola rak ko yar. Dev rim le rin iç
içe gir di ği ne önem li vur gu lar
ya par; ama Tür ki ye dev ri minin
ka rak te ri ni yi ne ken di siy le çe -
li şe cek tarz da, ay nı eser le ri -
nin içe ri sin de (H.S.Planları,
Dev-gençSeminerleri,Kuvayi-
milliyeciliğimiz,2.Kuvayimilli-
yeciliğimizve VP Prog ra mı) yi -
ne ıs rar la, an ti em per ya lizm ve
an ti fe oda liz min ka lın sı nır la -
rıy la sı nır lar. An ti ka pi ta liz mi
ge le cek za ma na öte ler ve bu
yüz den, sa na yi ser ma ye si ni
her şey den üs tün tu ta rak, tek -
nik üre ti ci gü cü kut sal laş tı rır.
Do la yı sıy la VP Prog ra mı, de -
mok ra tik dev rim le sı nır lan dı -
rıl dı ğın dan, de re bey li ğin tas fi -
ye siy le ye ti nir, ka pi ta liz mi tas -
fi ye et me bir ya na, kur ma ve

ge liş tir me yi öne ge çi rir. Yi ne
bu yüz den, Pa ris Ko mü nü’nün
ye nil gi se bep le rin den bir di ğe ri
olan ban ka la rı ve te kel le ri ka -
mu laş tır ma ma za afı nı için de
ta şır. Bu za ru re ti, asa lak/bes -
le me ser ma ye nin ver gi len di ril -
me si bah si ile za ma na ya yar.   

Yi ne Kı vıl cım lı, 1935’ler de
ka le me al dı ğı: İh ti yat Kuv vet:
Mil li yet Şark ese rin de ki Kürt
hal kı nın “Ken di Ka de ri ni Ta yin
Hak kı” ve ba ğım sız ör güt len -
me si gö rüş le riy le de, 1954’de
dek la re et ti ği prog ram, par ti
adı ve amb le mi açı sın dan çe -
liş ki ye dü şer. An ti sö mür ge ci lik
ve An ti şo ve niz mi, bu gün kü
ulu sal so la ben zer bir şe kil de
An ti em per ya lizm içe ri sin de
eri tir.

Hu la sa sı, iki dev ri min iç-
içe geç me si açı sın dan tam de -
mok ra si ve de re bey li ğin ka zın -
ma sı (Bu sa de ce te fe ci-be zir -
gan ar tık la rı nın tas fi ye si ve
top rak la rın ko lek ti vi ze edil me -
si yo luy la top rak ağa lı ğı nın
tas fi ye si ni kap sa maz. Ay nı za -
man da din ağa lı ğı nın tas fi ye -
siy le, dev ri min en bü yük ve
önem li müt te fi ki olan Ale vi li -
ğin de --Ale vi lik te yek pa re ol -
ma mak la bir lik te-- inanç ve
vic dan öz gür lü ğü nü için de ta -
şır.) De mok ra tik Dev ri mi il gi -
len di rir ken, ka pi ta liz min tas fi -
ye edil me si, Sos ya list Dev ri mi
il gi len di rir.

II- Kapitalizmin tasfiyesi
açısından sosyalist
devrimin önemi

Ki gü nü mü ze ge lin di ğin de,
ka pi ta liz min Sos ya list Dev rim -
le tas fi ye edil me si da ha da
önem ka za nır. Çün kü ka pi ta -

lizm, Ge niş Ye ni den Üre tim ve
Tü ke tim fe ti şiz mi ile gel di ği
nok ta da bü tün do ğa yı, ya şam
zin ci ri ni ve in san lı ğı yok et mek
üze re dir.

Biz bu ger çek lik kar şı sın da,
Marx’ın, ta rih sel ma ter ya liz -
min di ya lek tik gi di şi ni açık la -
mak için be lirt ti ği “Bir sos yal
bi çim le niş, ge liş me le ri ne bol-
bol yet ti ği üre ti ci güc ler ge liş -
me dik çe hiç bir va kit al ta git -
mez ve da ha yük sek ye ni üre -
tim iliş ki le ri nin mad de cil va -
ro luş şart la rı es ki top lu mun
ken di ku ca ğın da yu mur ta lan -
mış bu lun ma dık ça, o ye ni iliş -
ki ler hiç bir va kit es ki le ri nin
ye ri ni ala maz” öner me si ni
dog ma laş tı rıp,“Gün lük ko nu la -
ra gö re: mo dern ka pi ta lizm
ol ma yan yer de mo dern sos ya -
lizm ku ru la maz for mü lü or ta -
ya çı kar. Mo dern ka pi ta liz min
doğ ma sı: demokratik devrimle
olur. De mok ra tik dev rim ol -

ma yan yer de, sos ya list dev rim
ola maz, hat ta dü şü nü le mez
bi le.” (Kı vıl cım lı, H.S.Planları,
s.178) di ye rek, yi ne ay nı ki -
tapta be lir ti len “Sos yal dev ri -
min bir tek aşa ma sı öte ki ler -
den so yut ça ay rı la maz. Hep si
bir bi ri ni TÜM LE YE CEK bi çim -
de ko nu lur. Yok sa ko nu so mut
ni te li ği ni ve tüm lü ğü nü yi ti rir.”
(Kı vıl cım lı, ke za) te ziy le ken di
ken di miz le çe li şe me yiz. Kal dı
ki Kı vıl cım lı yu ka rı da da de -
ğin di ği miz gi bi, Do ğu Av ru pa
ve Çin dev rim le rin de bu iki
aşa ma nın iç içe geç ti ği ne bir -
çok yer de vur gu ya par. 

Ay rı ca, gü nü müz Çin’inin ka -
pi ta liz mi kur ma da ki “ma ha re -
ti nin” sos ya list dev rime ya ra -
ma dı ğı, ya ra ma ya ca ğı or ta da -
dır. Ter si ne Maoist dev ri min
ka za nım la rı nı da si lip sü pür -
mek te dir. Sov yet le r’e ge lin ce,
ko nu mu zun dı şın da ki di ğer se -
bep ler bir ya na, Ba tı ka pi ta liz -
mi nin üre tim ve tek ni ğiy le ya -
rış mak için, ağır sa na yi ni ku -
rar ken na sıl in sa nı nı kay bet ti ği
90’lı yıl lar dan bu ya na da ha
açık bir ib ret li ör nek tir, he pi -
miz için.

Bu ka ba ma ter ya list nes nel
be lir le yi ci lik te zi, Kautsky’den
bu ya na, önü mü ze, çe şit li kı lıf -
la ra bü rün dü rü le rek, tem cit

pi la vı gi bi ısı tı lıp ısı tı lıp su nul -
mak ta dır. Bu spe kü las yo nun
bir tür te za hü rü, 1970’ler de,
Sov yet le r’in Erde mir ve İsde -
mir’i Tür ki ye’ye kur ma sıy la il -
gi li ya pı lan tar tış ma lar da “İler -
le me ci ler” ta ra fın dan sa vu nul -
muş tu. Bu sa vu nu ya gö re, ağır
sa na yi nin ku ru la rak ka pi ta liz -
min ge liş ti ril me si, iş çi sı nı fı nın
da ni cel ve ni te lik ola rak ge liş -
me si ni sağ la ya cak, do la yı sıy la
dev ri min hem nes nel hem de
öz nel ko şul la rı olu şa cak tı!
Üze rin de dur ma ya değ mez. 

Gü nü müz de bu te za hür ler den
o ka dar çok ki. Bun la rın içe ri -
sin de ne ler yok. Sö züm ona
in sa nı/bi re yi öne çı ka ran “ha -
ki ki sos ya list ler den” Av ru pa
so lu na, ye şil le re/eko lo jist le re,
postmo dern ci le re, li be ral so la,
glo bal ci le re, baş ka dün ya cı la ra
ka dar her kes var. Or tak nok ta -
la rı ise, bir yu var la ğın üze rin -
de ters ve düz den bir bir le ri ne

doğ ru yü rü yor ol ma la rı dır. Kı -
sa ca sı düz den, ka pi ta liz min
ken di nes nel ge li şi mi içe ri sin -
de so run la rı çö ze ce ği, çe liş ki -
le rin de dev rim ci le rin söy le di ği
ka dar as lın da uz laş maz ol ma -
dı ğı! Ters ten ise, bir dev ri me
ih ti yaç ol du ğu, ama bu nun bir
sı nı fa (öz gü ce) ve par ti ye (ön -
cü gü ce); ya ni ör güt lü gü ce
bağ lı ol mak sı zın “do mu zu na”
ör güt lü kar şıt güç le re rağ men,
ken di li ğin den ger çek le şe ce ği -
dir. 

Top lam da bu spe kü las yon la -
rın hep si, ge rek dev rim le rin
ge rek siz li ği, ge rek se de in ka rı
ko nu sun da hem fi kir dir ler.
Böy le olun ca, bu ba kış açı la rı
için, par ti, sı nıf ve cep he bi -
çim le ri nin (tü zük le ri nin-hu kuk -
la rı nın) ve bun la rın kar şı lık lı
iliş ki-çe liş ki le ri nin de hiç bir
an la mı ve öne mi kal maz. 

III- Sınıf-tabaka-
zümrelerin karşılıklı 
konumları, ilişki ve
çelişkileri

Oy sa her dev rim: Bi ri kim le -
rin göz le gö rü len/gö rül me yen
özü nün baş ka la şı mı, bir ni te -
lik de ği şik li ği, bir altüst lük tür.
Bu, hem do ğa hem de top lum
için böy le dir. Bu altüst lü ğün
ko nu mu zu il gi len di ren ya nı

ise, top lum sal yö nü dür. Za ma -
nı mız ka pi ta list dün ya sın da ki
bu top lum sal alt-üst lük le ri
(sos yal dev rim le ri) an la mak
için, alt ezi len ve sö mü rü len
sı nıf-ta ba ka-züm re ler le, üst
kar şıt ezen ve sö mü ren güç le -
rin kim ler den oluş tu ğu nu be -
lirt me den ya zı yı bi tir me ye lim.  

De mok ra tik dev rim aşa ma -
sın da, iş çi sı nı fı öz güç tür. Or -
ta ve yok sul köy lü lük, es naf,
za na at kar, me mur ve ay dın lar
it ti fak gü cü dür. Kar şı dev rim
cep he sin de, öz güç te kel ci
bur ju va zi ve onun it ti fak gü cü
de re bey ar tık la rı dır. Par ti-cep -
he, kar şı dev rim cep he si ne
sa vaş açar. Or ta sı nıf de di ği -
miz te kel dı şı ge nel bur ju va zi -
yi ye dek leş ti re mez se, ta raf sız -
laş tır ma yı de ner ve ya tec rit
eder. 

Sos ya list dev rim aşa ma sın -
da ise, iş çi sı nı fı ge ne öz güç -
tür. Ye dek gü cü sa de ce yok sul,

ya rı pro le ter köy lü lük le dev -
rim ci ay dın lar dır. Bu aşa ma -
da, bur ju va sos ya liz mi nin ve
kü çük bur ju va zi nin “de mok ra -
si ci lik” an la yış la rı nı tec rit
eder. Sos ya liz min te mel len di -
ril me sin de or ta köy lü lük, kü -
çük es naf ve za na at kâr lar la it -
ti fak ede rek, kır bur ju va zi si ni
ve şe hir ler de ki ti ca ret bur ju -
va zi si ni te miz ler. Köy ler de ko -
lek tif ko ope ra tif ler eliy le ya pı -
lan or ga nik ta rım la ve şe hir -
ler de ko lek tif leş ti ri len ba sit
ge niş ye ni den do ğa ve top -
lum la uyum lu üre tim, pay la -
şım ve tü ke tim le, eko no mi de
eşit lik te me li ni sağ lar. Öz gür -
lü ğü de bir çev ri da im le ko lek -
tif leş ti rip ye rel leş ti re rek, tam
de mok ra si yi bi linç li sı nıf sız
top lu ma doğ ru ge liş ti rir.

IV- Sonuç yerine: 
dünyada üç devrim 
üç sınıf

A) Li be ral ge nel bur ju va -
zi’nin: ana ya sa cı hü küm dar lık,

B) Ra di kal kü çük bur ju va -
zi’nin: de mok ra tik cum hu ri yet, 

C) Dev rim ci iş çi sı nı fının
(pro le tar ya nın): sos ya lizm is -
te di ği ni be lir te rek, (bü tün for -
mül leş tir me le rin ris ki ni gö ze
alıp) ya zı mı zı bi ti re lim.    

POLİTİKANİSAN 2006

Devrimlerin “şu veya bu kalıbı yoktur.” Her zaman ve her yerde kitap 
formüllerini aşan hayat, kendi aşamalarını belirler. Stratejik bütünlük
içerisinde, “asgari program” savunulurken dahi, “azami program”
yasakçılığı yapılamaz, her ikisi de bilim ve bilinç dışı bırakılamaz. Bu
“aşamalar devrimin ateşi içinde birbirine geçebilir.

Direniş sürerken, yeni politik zemin oluşuyor.
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iya sal İs lam çağ cıl bir

kav ram. Ba tı kay nak lı

mo dern leş me ve onun

gün cel top lum sal ve si ya sal

örün tü le ri ne ya pı lan sis tem li

bir iti ra zın din sel bir tü rü nü

ifa de edi yor. Do ğu şu ve fik ri

ta ba nı nın ta nı mı üze rin de, ge -

nel hat la rıy la, bir oy daş ma dan

sö z et mek müm kün. Sem pa -

tiy le ya da tep kiy le ba kan de -

ğer len dir me ler de si ya sal İs -

lam’ı do ğu ran ko şul la ra ve kü -

re sel leş me sü re ci ne atıf

önem li bir yer tu tu yor. “Ci had”

di ye nin den “te rör” di ye ni ne

ka dar ko nu ya iliş kin aka de mik

ya yın lar da, açık sö mür ge ci lik

dö ne mi nin ge ri de bı rak tı ğı

tah ri bat, ulus la ra ra sı eko no -

mik eşit siz lik, Ba tı kuk la sı oto -

ri ter re jim le rin Müs lü man nü -

fus lu coğ raf ya lar da ki yay gın lı ğı

ve bas kı cı ta rih le ri, kül tü rel

ya ban cı laş ma, tek no lo jik ge li -

şi min et ki le ri, kü re sel leş me

dö ne min de ar tan bi rey ci lik gi -

bi ko nu lar da or tak lık lar gör -

mek müm kün. An cak sol kay -

nak lı pra tik po li tik de ğer len -

dir me le re ge lin di ğin de bu oy -

daş ma nın ye ri ni seç me ci bir

an la yı şa ter ket ti ği iz len mek te.

Bu ko nu da ki po li tik de ğer len -

dir me le rin ev re ni nin gün cel

po li tik pra tik kay gı lar la sı nır lı

kal ma sı sol ya zın da sık lık la

gö rü len bir du rum. Si ya sal İs -

lam’ın ol du ğu gi bi de ğil de, o

an it ti fak için de bu lu nu lan si -

ya sal kon jonk tü rün ge rek le ri ne

ve/ve ya müt te fik olu nan he ge -

mo nik söy le me uy gun ola rak

ya da kit le sel ta ba nı en ge niş

şe kil de tut ma ya yö ne lik ola rak

ta nım lan ma sı ve bu na gö re si -

ya sa lar ge liş ti ril me si du ru mu

sık lık la göz len mek te. 

Po li tik bir amaç et ra fın da ör -

güt len miş, ik ti dar pers pek ti fi

olan bir par ti ve ya gru bun üye

ta ba nı nı, gü cü nü ve po li tik

ma nev ra ka bi li ye ti ni en yük sek

dü ze ye ge tir mek üze re or ga ni -

ze ol ma sı, ide olo jik ve po li tik

fa ali ye ti ni bu he de fe gö re kur -

gu lan ma sın da an la şıl ma ya cak

bir şey mev cut de ğil. Kit le ta -

ba nı nı ge liş ti re cek, grup içi

da ya nış ma yı ar tı ra cak, ken di ni

güç lü gös te re cek ve it ti fak ola -

nak la rı nı ge niş le te cek bir söy -

lem tut tur mak pra tik po li tik

fa ali ye tin ol maz sa ol maz par -

ça la rın dan. An cak bu tar zın

sol da ya pı lan si ya sal İs lam

tah lil le ri ni et ki le yip on la rın sü -

re ci açım la yı cı gü cü nü azal tır

ha le gel me si teh li ke si, sos ya -

list solun dik kat li ol ma sı ge re -

ken önem li bir teh li ke. Kı sa

ya zı mın te mel kay gı sı tak tik

ge rek çe ler ve ko lay lık lar üze -

rin den in şa edi len stra te ji le rin

uzun va de li ve ka lı cı pers pek -

tif ler üret me ko nu sun da ki kı -

sır lı ğı nın al tı nın çi zil me si ve

bu bağ lam lı tar tış ma la ra bir

çer çe ve öne ril me si ola cak.  

Siyasal İslam’ın yükselişi
ve sınıf mücadelesi
eksenli bakış

Ge ri de bı rak tı ğı mız son çey -

rek yüz yıl İs lam cı si ya sal ha re -

ket le rin dün ya ek se nin de yük -

se li şi ne sah ne ol du. Özel lik le

11 Ey lül sal dı rı la rın dan bu ya -

na, sı nır la rı için de dik ka te de -

ğer bir Müs lü man nü fus ora nı

ol ma yan ül ke ler de da hi İs lam

ve po li ti ka kav ram la rı iç içe

geç miş du rum da. Ulu sal

ve/ve ya ulus la ra ra sı alan lar da

ör güt len miş bu lu nan ya sal ve -

ya ya sa dı şı İs lam cı or ga ni zas -

yon lar, in san ca ya şa ma ko şul -

la rı, ül ke le rin de ve tüm İs lam

dün ya sın da yol suz luk la rın son

bul ma sı, eşit lik ve ada let şi ar -

la rı ile yok sul ve yok sun kit le -

le rin mü ca de le si nin ön der li ği -

ne ta lip ol muş du rum da lar.

Bur ju va de mok ra si si nin tüm

ku rum la rı nı red de den ve şe ri -

atı mo del ola rak su nan ra di kal

ver si yon la rın dan, ev rim ci bir

söy lem ile ve ri li si ya sal meş -

ru iyet dü zen le ri içe ri sin de fa -

ali yet gös te ren ör nek le ri ne ka -

dar İs lam di ni nin te mel kay -

nak la rı nın fark lı do zaj lar da ki

si ya sal is tih da mı nın top ye kün

bir yük se li şin den söz et mek

abart ma ol maz. 

Irak’tan Mı sır’a, En do nez -

ya’dan Fi lis tin’e, öz gür lük ve

ada let şi arı ile mey dan la rı dol -

du ran İs lam cı kit le ler ile ya kın

za ma na dek dün ya düz le min de

bu he def ler te me lin de kit le le ri

ör güt le yen sos ya list ler ara sın -

da fark lı di na mik le ri olan bir

iliş ki ya şan mak ta. Ya kı cı ola -

rak ge rek si ni mi du yu la nın İs -

lam cı si ya sal akım la rı ve bun -

la rın ar ka sın da ki po pü ler des -

te ği sı nıf mü ca de le si ek se nin -

de çö züm le yen de ğer len dir me -

ler ol ma sı na rağ men, ba zı

sos ya list ka lem le rin “ken di po -

tan si yel kit le le ri”ni ha re ke te

ge çi ren din ek sen li si ya set le re

ve si ya sal ak ti vi te le re nes nel

ba ka ma yıp, sü re cin hak et ti ği

cid di de ğer len dir me le ri üre te -

me dik le ri gö rül mek te. 

Sos ya list le rin ba zı ke sim le ri -

nin din ek se nin de ör güt len miş

kit le ler ile on la rı ör güt le yen

din ci-bur ju va si ya si elit ara -

sın da ki sı nıf sal ay rım la rın

ayır dı na va ra ma yan, ge le nek -

sel din sel ina nış for ma tı nı ka -

yıt sız ca gün cel İs lam cı po li tik

form la ra in dir ge yen, zım nen

de ol sa Ke ma list la ik söy le mi -

onun ta ri hin de ki bu ko nu da ki

fay da cı iniş çı kış la rı dik ka te

al mak sı zın - des tek le yen tar zı -

nın ge niş bir de ğer len dir me si

bu kı sa ma ka le nin sı nır la rı nı

aşı yor. Bu ra da ya pı la cak olan

et raf lı bir de ğer len dir me nin ön

not la rı nı düş mek ya nın da, si -

ya sal İs lam cı ha re ket le ri do ğu -

ran ta rih sel-top lum sal ko şul la -

rı anım sat mak ola cak. 

Akılda tutulması
gerekenler

1970’ler dün ya düz le min de,

özel lik le de çev re ül ke ler de

top lum sal, eko no mik ve po li tik

bir al tüst olu şa sah ne ol du. Bu

dö nem, pek çok çev re ül ke de

ol du ğu gi bi nü fu su Müs lü man

olan ül ke le rin de dün ya pa zar -

la rı na açıl dı ğı, em per ya list he -

ge mon ya al tın da ki dün ya eko -

no mi si ne en teg re ol ma gün de -

mi nin öne çık tı ğı bir za man di -

li mi ol du. Ham mad de fi yat la rı -

nın düş me si ve dış borç yü kü -

nün eko no mi si za yıf ül ke ler

aley hi ne bü yük oran lar da art -

ma sı şek lin de ger çek le şen bu

iliş ki, çev re ve mer kez ül ke ler

ara sın da eşit siz li ği ge niş let ti.

Bu al tüst oluş yal nız ca eko no -

mik alan la da sı nır lı kal ma dı.

Eko no mik yü zü sis tem li bir

yol suz luk, ka yır ma cı lık, fır sat

eşit siz li ği ve ve rim siz lik olan

çö kün tü, top lum sal ve si ya sal

ala na her tür den an ti de mok -

ra tik uy gu la ma lar ve bas kı cı

po li ti ka lar şek lin de yan sı dı. Ül -

ke den ül ke ye de ği şen özel lik ler

gös ter se ve ge rek çe le ri fark lı

ol sa da, ge le nek sel top lum sal

do ku nun da ğıl ma sı ge nel bir

gö rün gü ola rak or ta ya çık tı.

Mey da na ge len de va sa de ği şi -

min ge rek tir di ği dö nü şüm le ri

üre te me di ği gi bi bun la rı ço -

ğun luk la bas kı po li ti ka la rı ile

kar şı la yan sta tü ko cu ulu sal re -

jim le rin çö züm süz po li ti ka la rı,

İs lam cı si ya se tin ön der li ği ne

ta lip ola ca ğı bir ik ti dar boş lu -

ğu nu gün de me ge tir di. Dö ne -

min ürü nü olan İs lam cı si ya sal

ak tör le rin kit le sel ta ba nı ye rin -

den yur dun dan ol muş ve kent -

le rin ke nar ma hal le le ri ni dol -

du ran kır kö ken li nü fus ol du.

Göç tük le ri ke nar ma hal le le re

iş len me miş öf ke le ri ni gö tü ren

ve ora da ha zır bul duk la rı ken -

di le ri gi bi ge le ce ği ol ma yan

kit le ler le kay na şan ya lı na yak lı -

lar, İs lam cı ha re ket le rin için de

ör güt le ne ce ği mec ra yı ha zır la -

dı lar. Ta nım la nan ke si min top -

lum sal ve ik ti sa di ha ri ta da ki

mar ji nal ko nu mu ve ge le ce ğe

yö ne lik umut suz luk la rı bun la rı

İs lam cı ha re ket le rin men zi li

içi ne sok tu.      

Bu kit le le rin ör güt len me si

sü re cin de yer yer ka pi ta lizm

ön ce si iliş ki le ri bağ rın da ba -

rın dı ran ve yok sul laş mak ta

olan or ta sı nı fın önem li bir ye -

YÜKSELEN İSLAM VE SOSYALİST
SOLUN KONUYA YAKLAŞIMI

Sol yazında İslam’a yaklaşım, güncel politik pratik kaygıların etkisi altında

YÜCEL DEMİRER

S

Siyasal İslam solda çoğunlukla olduğu gibi değil, o an ittifak içinde 
bulunan siyasi konjonktürün gereklerine veya müttefik olunan hegemonik

söyleme uygun olarak tanımlanıyor.

Müslümanların sitemle olan uyuşmazlıkları giderek açığa çıkıyor
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ri ol du. Ka pi ta liz min bu ye ni

aşa ma sın da ken di le ri ne ye ni

dü zen için de yer bu la ma yan ti -

ca ret ve sa na yi bur ju va zi si nin

ba zı ke sim le ri nin eko no mik

gü cüy le do na nan bu or ta sı nıf,

kit le le ri ör güt le yen ak tif güç

ol du. Nü fu su nun tü mü ya da

ço ğun lu ğu Müs lü man olan ül -

ke le rin pek ço ğun da ki oto ri ter

ve ço ğu Ba tı yan lı sı re jim le rin

eko no mi de ki güç lü eli, bu re -

jim le rin po li ti ka la rıy la dış la nan

bur ju va ke sim le rin sü re ci din -

sel/kül tü rel kay nak lı bir öte ki -

leş tir me ola rak al gı la ma la rı nı

ve “ken di öz gün” çı kış yol la rı nı

sis tem dı şı söy lem ler de ara -

ma la rı so nu cu nu be ra be rin de

ge tir di. Ara la rın da sı nıf sal

fark lı lık lar ol sa da, dış lan mış -

lı ğın ve umut suz lu ğun ta rih sel

bir kır gın lık la bir leş me si bu

ke sim le ri bir ara da tu tan tut -

kal ol du. De ği ni len dö nem de

ül ke le rin de ya şa nan eşit siz lik

ve ada let siz li ğe kar şı çı kan en -

te lek tü el le rin Ba tı kar şı tı ara -

yış la rı ve ben ze ri bir mu ha le -

fet pro je si ni on lar dan ön ce

sırt lan mış bu lu nan sos ya list

mu ha le fet odak la rı nın bu ül ke -

ler de ki fark lı ne den ler den kay -

nak la nan za yıf lık la rı na ve bu -

nun si ya sal İs lam’ın ser pil me -

si ne olan kat kı sı na bu ra da

özel lik le de ği nilme li dir. 

Yeni bir
kavramsallaştırma için
başlık önerileri

Yu ka rı da ki, çok sı nır lı özet,

baş ka bo yut la rı ol sa da, sı nıf -

sal ya nı ağır ba san bir çe liş ki -

ler di zi siyle kar şı kar şı ya ol du -

ğu mu zu gös ter mek te dir. Sü re -

cin ge rek dün ya ve ge rek se

Tür ki ye düz le min de ki so ğuk -

kan lı tah li li, te mel siz bir iyim -

ser lik ve gö zü ka pa lı ha sım lık

teh li ke le rin den sos ya list le ri

ko ru ya cak tır. Ya pı lan de ğer len -

dir me de dik ka te alın ma sı ge -

re ken önem li bir ko nu, İs lam cı

si ya se tin ata ğa kalk tı ğı ve ba -

şa rı ka zan dı ğı coğ raf ya la rın

bur ju va sı nıf la rı nın tür le ri nin

ge liş kin, otur muş ör nek le ri ol -

ma dık la rı dır. Bu ör nek ler de

ege men sı nı fın ik ti da rı nı ko ru -

mak, sis te min iş le yi şi ni sür -

dür mek için sık sık fe odal iliş -

ki le ri kul lan dık la rı, mil li yet çi lik

ve din dar lık gi bi bu ra lar da

güç lü te mel le ri olan akım la ra

meş ru iyet in şa sı sü re cin de rol

ver dik le ri gö rül mek te dir. Ge -

rek li li ği nin al tı çi zi len fark edi -

şin sü re cin sağ lık lı çö zü mü nün

üre til me si ne iki önem li kat kı sı

ola cak tır. Ön ce lik le bu du rum

bur ju va ide olo ji si nin yö ne te -

me me ha li nin bir gös ter ge si dir.

Hal böy le olun ca, or ta ya çı kan

din ağır lık lı si ya sal çı kış la rın,

Tür ki ye so lun da da ha çok ya -

pıl dı ğı gi bi, gün cel örün tü le ri ne

de ğil de, sü re ci te tik le yen po li -

tik di na mik le rin ve ik ti da rın

yö ne te me me du ru mu nun tah li -

li ne ağır lık ve ril me li dir. İkin ci -

si, 1970’ler den bu ya na kit le le -

rin yük se len mu ha le fe ti ni ge le -

nek sel akım la ra bu la şık bir

ide olo jik ya nıt ile kar şı la ma ya

ça lı şan çev re bur ju va zi le ri ile

bun la ra kar şı yük se len İs lam cı

mu ha le fe tin bir bi rin den ödünç

al dık la rı ku rum ve kav ram la rı

kul lan ma la rı, bu iki si ara sın da -

ki ya kın lı ğın teş hi ri bağ la mın -

da so la önem li im kân lar sun -

mak ta dır. Din ağır lık lı si ya se tin

yük se li şi kar şı sın da oto ri ter

“la ik” ke sim ler le it ti fa ka her

an ha zır bir gö rün tü su nan sol

ke sim ler, fay da cı bur ju va ik ti -

dar lar ile İs lam cı kar şıt la rı nın

ide olo jik or tak lık la rı nı teş hir

ko nu sun da önem li fır sat la rı

ka çır mak ta dır lar. Bu ül ke ler de

yal nız ca din sel ai di yet ve kül -

tü rün de ğil, din ek sen li res mi

ku rum ve ör güt len me le rin de

ör ne ğin din okul la rı ve ca mi

ek sen li ma hal le ör güt len me le ri

- din ci mu ha le fe te bu gi bi

organ la rı nı ödünç ver me le ri,

bun la rın si ya sal alan da kul la -

nıl ma sı na gös te ri len ko lay lık lar

ve top lum sal rı za oluş tu rul ma -

sın da din ku ru mu nun hiç es ki -

me yen ro lü gi bi ko nu lar da so -

ğuk kan lı tah lil ler üre ti lip, ege -

men du aliz me al ter na tif bir

söy le min te orik alt ya pı sı oluş -

tu rul ma lı dır.  

Yu kar ıda de ği ni len teş hir ge -

rek li li ği nin bir de ulus la ra ra sı

bo yu tu mev cut tur. Si ya sal İs -

lam cı ha re ket le rin dün ya düz -

le min de ki yük se li şin de em per -

ya list cep he nin So ğuk Sa vaş

dö ne min de bun la ra ver di ği

des tek sü rek li ola rak anım san -

ma lı ve anım sa tıl ma lı dır. Şu

an da se si ni du yu ran ba zı ulus -

la ra ra sı İs la mi or ga ni zas yon la -

rın So ğuk Sa vaş dö ne min de

ka pi ta list em per ya list kamp

ta ra fın dan ku rul du ğu, des tek -

len di ği ger çe ği ile, özel lik le

ABD em per ya liz mi nin ne den

ol du ğu ve İs lam cı mu ha le fe tin

önü nü açan baş ta Irak’ın iş ga li

gi bi sal dır gan lık lar akıl da tu -

tul ma lı ve kit le ler önün de bu

gi bi te ma lar iş len me li dir. Tam

bu nok ta da, gün cel so run la ra

ya nıt ve ri lir ken, sos ya list ide -

olo ji nin ve ör güt len me le rin

dün ya ça pın da ki iti bar kay bı -

nın mo ral bo zu cu et ki sin den

uzak dur ma nın öne mi bü yük -

tür. Sis tem li im ha kam pan ya -

la rıy la her tür den si vil top lum -

sal ör güt len me ler ile sos ya list

mu ha le fe tin sus tu rul du ğu coğ -

raf ya lar da yük se len İs lam cı

ha re ket ler, sol da, po li ti ka da

ye ri ol ma ma sı ge re ken bir şok

ve kır gın lık ya rat mış gö rün -

mek te dir. Ön ce den sa nıl dı ğın -

dan da ha ka lı cı et ki le ri ola ca ğı

bel li olan si ya sal İs lam cı ha re -

ket le re kar şı ki bir den, ko lay cı

bir “sı fat ya pış tır ma” tah lil ci li -

ğin den uzak du ran bir te orik

he sap laş ma nın za ma nı yal nız -

ca bu spe si fik so run bağ la mın -

da de ğil, sos ya list so lun gün -

cel so run la ra iliş kin pro je üre -

te bil di ği ni gös ter me si açı sın -

dan da önem li dir. Bu mu ha se -

be de Tür ki ye sos ya list le ri nin

ro lü, nü fus ya pı sı nın özel lik le -

rin den do la yı, kü re sel çap ta

bir öne me sa hip tir.  

Bu he sap laş ma da so lun elin -

de olan en önem li teş hir nok -

ta la rın dan bir ta ne si de ik ti sat

ala nı ola cak gi bi gö rün mek te -

dir. Bir si ya sal ide olo ji ola rak

is tih dam edi len İs lam’ın te mel

kay nak la rı nın bü tün lük lü bir

eko no mik ba kı şı nın ol ma yı şı,

İs la mi eko no mik ak lın din sel

doğ ru lar la ika me edil me si,

Müs lü man ol ma yan “öte ki”nin

hak la rı nın ta ri fin de ki ye ter siz -

lik ler ya da bu ka te go ri nin sis -

tem için de ki ikin cil po zis yo nu

ve ben ze ri pek çok ko nu so lun

tar tış ma ala nı na ta şı dı ğı ko nu -

lar ol ma lı dır. Öz gür lük çü söy -

lem le ri or ta yer de du rur ken,

bas kı cı bir ik ti sa di kont rol cü -

lük ten, yı kı cı bir li be ra liz me

ka dar ge niş le yen İs lam cı ik ti -

sa di ba kı şın ka pi ta list çer çe -

ve ye bi ti şik li ği so lun tar tış ma

gün de min den dü şür me me si

ge re ken ko nu la rın ba şın da gel -

mek te dir.    

Po li tik mü ca de le nin örül me -

sin de kül tür, sa nat ve top lum -

sal ya şam alan la rı na hak et ti ği

öne min ve ril me si ay rı bir so -

rum lu luk öbe ği ola rak or ta da

dur mak ta dır. “Din ci” ve “la ik -

çi” (ne de mek se!) kamp lar

ara sın da sür dü rü len ve sos ya -

list le rin mü da hil ol mak tan öte -

ye gi de me di ği tar tış ma, za man

za man yal nız kal mak tan ve kit -

le sel akım la rın uza ğın da kal -

mak tan çe ki nil me den zen gin -

leş ti ril me li, ve ri li dar lık tan

kur ta rıl ma lı dır. 12 Ey lül dar be -

sin den 25 yıl son ra bun lar ya -

pı lır ken, bu bağ lam da sür dü rü -

len mü ca de le nin sos ya list so -

lun rüş tü nü is pat et mek te kri -

tik bir öne me sa hip ol du ğu göz

önün de tu tu la rak il ke sel olun -

ma lı, kul la nı la cak dil de “la ik çi”

bur ju va söy lem le ri nin ko lay cı

ni te le me sı fat la rı na il ti fat edil -

me me li dir. Ege men la ik söy le -

min ye de ği ne düş mek ye ri ne,

il ke sel yak la şı mı yan sı tan bir

dil kul la nıl ma lı dır. Ken di si ni bir

di nin kut sal ki ta bı na ve di ğer

kut sal me tin le ri ne da yan dı ran,

re fe rans ola rak uzak geç mi şin

mi to lo jik sa adet gün le ri ni ve -

ren, ki mi ör nek le rin de şe ha de -

te da vet edip kar şı lı ğın da cen -

net va at e den bir söy le me kar -

şı sa kin, ken di ne gü ven li ve

ge le nek le re say gı lı ama po li tik

ola rak ta viz siz bir üs lup tut tu -

rul ma lı dır. Baş ka bir de yiş le,

si ya sal İs lam cı la rın sı nıf sal ay -

rım la rı ve sı nıf sa va şı mı nı yok

sa yan, din sel düş ma nın var lı -

ğı nın sı nıf sal düş ma nın var lı ğı -

nı göl ge le di ği, söy le min de din -

sel ve kül tü rel “öte ki”ni es ge -

çen, ezen ve ezi le ni bu la nık bir

din sel bir lik şem si ye si al tın da

ifa de eden, kit le le rin ken di ka -

de ri ni ta yin hak kı nı ila hi dü ze -

nin doğ ru la rı nın ar ka sı na ko -

yan, ge le ce ğin çı kış yol la rı nı

geç miş te ara yan, tek çi, ki mi

ke sim le ri nin gö zü ka pa lı te rö rü

kul lan mak tan çe kin me di ği, gü -

nü müz ko şul la rın da si ya sal İs -

lam ile ge le nek sel inan cın ma -

kul çer çe ve si bir bi ri ne ka rış tı -

rıl ma dan örü len bir sos ya list

dil oluş tu rul ma sı ge rek li dir.

Din ek sen li tar tış ma lar ile gün -

cel po li ti ka da to zun du ma na

ka rış tı ğı Tür ki ye’de bu tür den

dil yal nız ca ge rek li de ğil, dev -

rim ci bir var lık mü ca de le si ve

kit le le ri ik na açı sın dan zo run -

lu dur da.

Göçtükleri kenar mahallelere işlenmemiş öfkelerini götüren ve orada hazır
buldukları kendileri gibi geleceği olmayan kitlelerle kaynaşan yalın

ayaklılar, islamcı hareketlerin içinde örgütleneceği mecrayı hazırladılar.

İslami hareket siyasal yaşamda her zamankinden daha etkilidir

9
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Genel Sağ lık Si gor ta sı’n da ya pı la cak ya sal dü zen le -
me lerle sağ lık hak kı, iş çi le rin, emek çi le rin, yok sul la -
rın ve ezi len le rin elin den tam an la mıy la alı nı yor,
yer li ve ya ban cı ser ma ye le re ye ni ti ca ret alan la rı
ola rak su nu lu yor. Do la yı sıy la hal kın en te mel hak la -
rın dan bi ri olan sağ lık hiz met le ri ti ca ri le şi yor ve pa -
ra sı olan ya şı yor, ol ma yan ölü yor. Biz le re se fa le ti
sağ lık sız lı ğı, eği tim siz li ği da ya tan ege men ler bi zim
üze ri miz den mil yon lar ca do la rı ce be in di ri yor lar. Bu
ya sa nın olum suz et ki le ye ce ği iş çi ler, emek çi ler, yok -
sul lar bu sal dı rı lar kar şı sın da top lum sal mu ha le fe ti
bir lik te ör mek, hak la rı na sa hip çık mak ve ye ni ka za -
nım lar el de et mek için top ye kün mü ca de le et me li dir.

İs tan bul/Kâ ğıt ha ne

Ge çi ril me ye ça lı şı lan Ge nel Sağ lık Si gor ta sı (GSS)
Ya sa Ta sa rı sı ’na kar şı 17 Şu bat Cu ma ak şa mı Kâ ğıt -
ha ne’de Düş Kül tür Sa nat Mer ke zi ola rak dü zen le -
nen GSS kar şı tı pa ne le Kâğıt ha ne li iş çi ler  de ka tıl dı.
İş çi le rin so ru la rı pa ne le can lı lık ka tar ken pa ne list le -
rin hem hu kuk sal hem de de mok ra tik, meş ruu ve
po li tik mü ca de le vur gu su son ra sın da bu ya sa nın
yürürlüğe konulmasına kar şı di re niş ve mü ca de le
ka rar lı lı ğı ile pa nel son lan dı rıl dı. 

Ay rı ca bu ya sa nın içe ri ği ni an la tan bü ro şür ve bil -
di ri le ri Kâ ğıt ha ne’nin çe şit li ma hal le le rin de da ğı tan
Düş Sa nat emek çi le ri ve Kâ ğıt ha ne li iş çi ler, hal kı
ken di hak la rı na ve ge le cek le ri ne sa hip çık ma ya ça -
ğır dı.

Ga zi Ma hal le si

GSS kar şı tı ça lış ma lar yur dun dört bir ya nı nı sa -
rar ken bir mü ca de le ka rar lı lı ğı da Ga zi Ma hal le si iş -
çi ve emek çi le rin den gel di. Bu lun duk la rı alan lar da
bil di ri ler da ğı tan, ev top lan tı la rı ör güt le yen ve kah -
ve ler de pro pa gan da, aji tas yon ko nuş ma la rı ya pan

iş çi ve emek çi ler Ga zi hal kı nı mü ca de le ye ça ğır dı.
Ay rı ca GSS’ye kar şı 4 Mart Cu mar te si gü nü Ga zi
Ma hal le si Cem Evi’n de ge çi ril me ye ça lı şı lan ya sayla
il gi li bil gi len dir me pa ne li ya pıl dı. Ga zios manpa şa
GSS kar şı tı bir li ğin or ga ni ze et ti ği pa ne le Top lum sal
Öz gür lük Plat for mu ve Da ya nış ma Sen di ka sı da ka -
tıl dı.

Sa rı yer/Ta rab ya üs tü

Ge nel Sağ lık Si gor ta sı (GSS) ya sa ta sa rı sı na kar şı
hal kı bil gi len dir mek, bi linç len dir mek ve hal kın hak -
la rı na sa hip çık ma sı nı sağ la mak için Sa rı yer’de
Top lum sal Da ya nış ma Der ne ği’n de bir panel düzen-
lendi.

Panelde ezi len, sö mü rü len, yok sa yı lan ve in kâr
edi len bü tün halk la ra za rar ve re cek bu ya sa ta sa rı -
sı na kar şı ezi len ler ola rak mü da ha le et me ge rek li li ği
bir kez da ha vur gu la nır ken top lum sal mu ha le fe ti ör -
mek için her ke sin bu mü ca de le de yer al ma sı ge rek -
li li ği ne dik kat çe kil di. Bu sal dı rı ya sa la rı na kar şı ör -
güt lü mü ca de le sö zü  ve ren Sa rı yer li iş çi, emek çi ve
ezi len ler pa ne li bü yük bir mo ral, mo ti vas yon la ta -
mam ladılar.

on ola rak Şem din li’de açı ğa çı kan dev let te rö rü, bun dan 11 yıl ön ce İs -

tan bul Ga zi Ma hal le si’n de yi ne kat li am cı yü züy le açı ğa çık mış tı. 11 Mart

1995 tarihinde Ga zi Ma hal le si’n de kah ve ha ne ler ta ran mış ve bir Ale vi de -

de si kat le dil miş ti. Ya şa nan la ra se yir ci kal ma yan Ga zi hal kı, ya pı lan sal dı rı yı pro -

tes to et mek için yü rü yü şe ge çer ken kat li am cı dev let tek rar sah ne ye çıkmış ve

pan zer ler den, ka ra kol dan hal kın üze ri ne kur şun yağdırmıştı. Bu ra da da po li sin

aç tı ğı ateş so nu cu ya şa mı nı yi ti ren ler ol muş ve ce na ze le ri kal dır mak için Ga zi

hal kı cem evi önün de top lan ma ya baş la mış tı. Dev let ce na ze le re sal dır mış ve kit -

le nin ara sı na pan zer ler le gi rip açık tan kat li am ve pro vo kas yon yap mış tır. 11

Mart’ ta baş la yan sal dı rı lar 13 Mar t’a ka dar de vam et miş, Ga zi Ma hal le si bu üç

gün bo yun ca po lis ve as ker ku şat ma sı na alın mış tı. Top lam 22 in sa nı mı zın ya şa -

mı nı yi tir di ği sal dı rı lar da 400 ki şi ya ra lan mış tı. Ay rı ca bu yaşa nan la rı pro tes to

et mek için Üm ra ni ye 1 Ma yıs Ma hal le si’n de ya pı lan gös te ri le re yi ne ay nı dev let 4

ki şi yi kat le de rek ce vap ver miş ti.

“GAZİ OLAYLARI AYDINLANSAYDI ŞEMDİNLİ OLMAYACAKTI”

Bü tün bu ya şa nan ge liş me ler son ra sın da olaylarda hayatını kaybedenlerin ya -

kın la rı da va aç mış ve yıl lar ca de vam eden da va lar gü ven lik ge rek çe siy le Trab -

zon’a alın mış tı. Olay lar da 20 po lis için in ce le me baş la tıl mış, ne ti ce de 18 po lis,

ka me ra ka yıt la rı na, gör gü ta nık la rı na ve otop si ra por la rı na rağ men be ra at et miş,

2 kontr ge ril la üye si, 14 in sa nın (12 Ga zi şe hi di hak kın da hiç bir iş lem ya pıl ma dı,

kim se ce za al ma dı) ya şa mı nı yi tir me sin den dolayı yalnızca top lam 1 yıl 8 ay ha -

pis ce za sı al mış tı. Olay la rın üze rin den 11 yıl geç me si ne rağ men TC ada le ti hal kı

ve dev rim ci le ri suç lu bu lur ken kur şun sı kan la rı, kat li am ya pan la rı Şem din li’de ol -

du ğu gi bi ödül len dir di. 

Her yıl 12 Mart’ ta Ga zi Ma hal le si olay la rı nı pro tes to et mek ve şe hitleri an mak

için dev rim ci, de mok rat, yurt se ver çev re le rin de ka tı lı mıy la etkinlik dü zen le ni yor.

12 Mart 2006’da yak la şık 4000 ki şi nin ka tıl dı ğı an ma et kin li ği ger çek leş ti ril di. Bu

se ne ya pı lan an  ma ya; Top lum sal Öz gür lük Plat for mu, SDP, DTP, SO DAP, ESP,

HÖC, DHP, Par ti zan, Dev rim Der gi si, ÖDP, TKP, Ka ra Kı zıl Not lar, PDD, Odak, Kal -

dı raç, KÖZ gi bi dev rim ci, de mok rat ve yurt se ver çev re ler pan kart la rıy la ka tıl dı lar.

An ma da ko nu şan şe hit Zey nep Poy raz’ın ba ba sı Ce mal Poy raz, Şem din li olay la rı -

na ve dev le tin kat li am cı yü zü ne vur gu ya pa rak, “Bu kat li am lar biz ler ses siz kal -

dık ça de vam ede cek tir. Eğer Ga zi kat li amı da va sı ay dın lan say dı Şem din li ol ma ya -

cak tı” de di.

ADANA’DA GAZİ KATLİAMINA ÖFKE

Adana’da 12 Mart Pazar günü TÖP, SDP, DTP, SGD, İHD, PSKD, ESP, Halkevleri,

TKP, EMEP, ÖDP, BDSP, Partizan, İşçi Mücadelesi, KESK gibi devrimci demokrat

ve yurtsever çevreler tarafından, 1995’te yaşanan Gazi olaylarını hatırlatmak ve

sorumlularından hesap sormak için bir basın açıklaması yapıldı. Şehitler anısına

1 dakikalık saygı duruşunun ardından okunan basın açıklamasında, Gazi

olaylarının failinin Şemdinli’de halkın üzerine bomba atan iyi çocuklar ve onlara

emir verenlerle aynı zihniyet olduğu vurgulanırken göstermelik tutuklamalarla

tetiği çekenlerin ödül gibi cezalar aldığını, ama emri verenlerin dokunulmaz,

yargılanmaz hatta eleştirilemez olmalarına dikkat çekildi.

S

HAZIRLAYAN: CEM ÇEKİL

KATLİAMA, ASİMİLASYONA, 
YOZLAŞMAYA KARŞI 

DİRENİŞ İSYAN ÖZGÜRLÜK

GSS’YE KARŞI HER YERDE EYLEM HER YERDE MÜCADELE

Gazi Mahallesi katliamının 11. yılında, faillerden hesap sormak için yine sokaktaydık.
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NEW ROZ Pİ ROZ BE

İs tan bul’da 19 Mart’ ta Zey tin bur nu Kaz lı çeş me’de ger çek leş ti ri len New roz kut la -

ma la rı na yüz bin ler ce ki şi ka tıl dı. Halk la rın Kar deş lik İni si ya ti fi bi le şen le ri Ab di

İpek çi önün den or tak pan kart la ala na yü rü yüş ger çek leş tir di. Or tak slo gan lar

atan ini si ya tif, New roz ala nı na gi re ne ka dar dü zen li ve di sip lin li gö rün tü süy le

New ro z’a ay rı bir coş ku ka tar ken Kürt halkını, da ya nış ma slo gan la rıyla se lam la dı.

DTP’nin ya nı sı ra Top lum sal Öz gür lük Plat for mu, SDP, ESP, SO DAP, HKM, EHP, İş -

çi Mü ca de le si, Ka ra Kı zıl Not lar ve Odak gi bi dev rim ci de mok rat ku rum la rın oluş -

tur du ğu Halk la rın Kar deş lik İni si ya ti fi, New roz kut la ma la rı na bay rak la rı ve pan -

kart la rıy la ka tıl dı. 

Çe şit li sa nat çı ve mü zik grup la rı nın ka tıl dı ğı kut la ma lar da,  halk la rın kar deş li ği ni

sa vu nucusu ve hiç bir za man dev rim ci dü şün ce sin den ve mü ca de le sin den ta viz

ver me yen ge çen yıl yi tir di ği miz Ka zım Ko yun cu’nun Laz ca ez gi le ri alan da ki le ri

hem hü zün len dir di hem de coş tur du. Da ha son ra “Ka zım Yol daş ölüm süz dür”

slo ga nı atan Top lum sal Öz gür lük Plat for mu ’na bü tün kit le eş lik et ti ve Ka zım Ko -

yun cu bir kez da ha anıl dı. Sa bah 11:00’de baş la yan kut la ma ve ri len kon ser ler ve

ko nuş ma la rın ar dın dan 17:00’de son bul du.

NEW ROZ SER HİL DAN DIR

New roz is yan dır, di re niş tir, öz gür lük tür, New roz baş kal dı rı dır. Yüz yıl lar ön ce

De mir ci Kawa’nın yak tı ğı is yan ate şi sı cak lı ğı nı ve is yan cı ru hu nu hâlâ ko ru yor.

Bu is yan ru hu Kürt hal kı na ve bü tün Or ta do ğu halk la rı na öz gür lük ge ti re cek tir. O

is yan ru hu nu ku şa nıp mü ca de le saf la rın da bir le şe lim.

İs tan bul Gü zel te pe’de 21 Mart’ ta is yan ru hu nu ku şa nan genç ler alan la ra çık tı.

Gü zel te pe İlköğ re tim Oku lu önün de top la nan kit le oto büs son du rak la rı na ka dar

slo gan lar, al kış lar, zıl gıt lar ve ıs lık lar eş li ğin de me şa le li yü rü yüş ger çek leş tir di.

Alan da ya pı lan ba sın açık la ma sı nın ar dın dan ya kı lan Newroz ateşi eş li ğin de ha -

lay lar çe kil di, slo gan lar atıl dı. Yak la şık 70 ki şi nin ka tıl dı ğı ve bir sa at sü ren kut la -

ma la ra TÖP, SO DAP, HKM, PDD, HKP gi bi ku rum lar ka tı lır ken SDP Kâ ğıt ha ne İl çe

Ör gü tü de des tek ver di.

NEW ROZ MER SİN ’DE COŞ KUY LA KUT LAN DI

Ge çen yıl mi li ta rist ler ta ra fın dan ger çek leş ti ri len bay rak pro vo kas yo nu do la yı -

sıy la en ger gin böl ge ler den bi ri olan Mer sin’de Newroz kutlamaları coşkulu geçti.

Mer sin’de ki kut la ma la ra ka tıl mak üze re TÖP, SDP, SEH Mer sin İHD önün den New -

roz ala nı na ka dar yü rü yüş yap tı. Ala na gi rer ken Kürt hal kıy la da ya nış ma slo gan -

la rıy la bir lik te dev rim ci da ya nış ma vur gu lu slo gan lar atıl dı. Ala na kar deş lik ve

da ya nış ma slo gan la rıy la gi ren bi le şen, Kürt hal kı ta ra fın dan sev giy le se lam lan dı.

Yak la şık yüz bin ki şi nin ka tıl dı ğı New roz kut la ma la rı çer çe ve sin de ve ri len kon ser -

ler de Grup Ni dal, Arap ez gi le ri ni Kürt hal kıy la bir lik te ses len di re rek New roz'a ay -

rı bir coş ku kat tı.

MER SİN’DE MART ŞE HİT LE Rİ ANIL DI

Ara la rın da Top lum sal Öz gür lük Plat for mu’ nun da bu lun du ğu Mer sin De mok -

ra si Plat for mu 11 Mart'ta Mart şe hit le ri ne ve Mer sin'de ki an ti de mok ra tik uy gu -

la ma la rı protesto etmek için Mer sin İHD önün de bir ba sın açık la ma sı ger çek -

leş tir di. Plat form üye le ri yap tık la rı açık la ma da 12 Mart Dar be si, İs tan bul Ga zi

kat li amı, 16 Mart Ha lep çe ve 1978'de İs tan bul Üni ver si te si’n de Be ya zıt Kam pü -

sü’n de ger çek leş ti ri len kat li am ları kınadılar. Ay rı ca ÖzgürGündem Mersin ga -

ze te si mu ha bir le ri nin 15 Şu bat'ta bir komp loyla gö zal tı na alın ma sı nın da

kınandığı eylem, al kış lar ve slo gan lar eş li ğin de sona erdi.

KATİL ABD ORTADOĞU’DAN DEFOL!!!

18 Mart ABD'nin Irak’ı iş ga li nin baş la ma sı na iliş kin dün ya da 200 ül ke de eş

za man lı ya pı lan pro tes to gös te ri le ri çer çe ve sin de, Top lum sal Öz gür lük Plat for -

mu’ nun da bi le şe ni ol du ğu Mer sin De mok ra si Plat for mu, Taş bi na önün de ba sın

açık la ma sı ger çek leş tir di. Ay rı ca 19 Mart'ta ki New roz kut la ma la rı na çağ rı ya pı -

la rak bu yıl ki New roz'a Plat form bi le şen le ri nin tü mü nün göz lem ci ola rak ka tı la -

ca ğı ba sı na ve ka mu oyu na du yu rul du.  

KAHROLSUN ABD EMPERYALİZMİ

18 Mart’ ta 200 ül ke de eş za man lı ya pı lan iş gal kar şı tı gös te ri ler, Tür ki ye’de

İs tan bul ve Mer sin’den son ra Ada na’da Top lum sal Öz gür lük Plat for mu, SDP,

DTP, Ba ri kat, İHD, ESP, İş çi Mü ca de le si, BDSP, Par ti zan, Hal kev le ri ve TKP ta ra -

fın dan ABD Kon so los lu ğu’ na yü rü yüş ya pı la rak ger çek leş tir ildi. Yaklaşık 500

kişinin ka tıl dı ğı yü rü yüş 5 Ocak Mey da nı’n da baş la dı ve şe hir mer ke zin den ara -

ba lar la ABD Kon so los lu ğu önü ne gi dil di. Buraya ge len grup, Irak iş ga li nin 3.

yıl dö nü mün de hiç bir ya sal da ya na ğı ol ma yan iş gal den der hal vaz ge çil me si ni

vur gu la dı. Açıklamada ay rı ca Ha tay'ın Ama nos Dağ la rı’ na üs kur ma ça lış ma la -

rı  da kınandı.

İŞGALE DEĞİL DİRENİŞE DESTEK

İs tan bul’da da de vam eden 18 Mart ey lem le ri çerçevesinde, Ka dı köy’de BAK

ta ra fın dan Irak’ın ABD işgali pro tes to edildi. Ge çen yıl ol du ğu gi bi bu yıl  da

Tak sim’den Dol ma bah çe’ye yü rü yüş ya pan İş ga le Ha yır Ko or di nas yo nu ta ra fın -

dan da pro tes to edil di. 3. yı lı na gir di ği miz ABD’nin Irak iş ga li 19 Mart 2003’te

baş la mış tı.

KAHROLSUN ABD EMPERYALİZMİ

NEWROZ PİROZ BE

DERBENT’TE HALK VAR

Newroz coşkuyla kutlandı.

Kent sel dö nü şüm pro je si çer çe ve sin de ge çen yıl

baş la yan yı kım lar, ve ri len ara dan son ra yi ne gün de -

me gel di. Sa rı yer Der bent ’te halk ta ra fın dan yı kım la -

ra kar şı ku ru lan Der bent Gü zel leş tir me Der ne ği ile

Der bent Spor Ku lü bü ve Der bent Ca mi Vak fı ’na ait

olan alan lara, el le rin de ta pu ol ma sı na kar şın “ka -

çak” ol du ğu ge rek çe siy le yı kım ka ra rı gel di. Ay rı ca

birçok eve de ge len yı kım ka ra rı hal kın tep ki si ne ne -

den ol du. Yı kım ka ra rı na tep ki le ri ni gös ter mek için

Mas lak yo lu nu tra fi ğe ka pa tan Der bent hal kı da ha

son ra yı kımı en gel le mek için ba ri kat lar kur du, nö bet

tut tu. 

Yıkım ekipleri ve polisler 23 Mart sabahı sa at

05:30’da, her za man ol du ğu gi bi çok er ken sa at ler de

gel di ler; uzun sü ren di re niş son ra sın da der nek le ri

yı kan ekip ler git tik ten son ra bir kaç sa at için de tek -

rar der nek bi na sı nı in şa et me ye ça lı şan hal ka po lis

tek rar sal dır dı ve yak la şık 600 ki şiy le kar şı lık ve ren

Der bent hal kı, ma hal le le ri ni, ev le ri ni ve der nek le ri ni

ko ru mak için ca nı pa ha sı na di ren di. Po li sin bom ba -

la rı na, plas tik mer mi le ri ne, pan zer le ri ne kar şı yü -

rek le ri, be den le ri ve taş la rıy la kar şı lık ve ren halk

vu ru şa rak ge ri çe kil di.. 

Yı kım lar sa de ce Der bent’ te yapılanlarla sı nır lı

de ğil, İs tan bul’da 85 bin ko nut yı kı mı söz ko nu su.

Bu nedenle her yer de di re ni şi öre lim ve ba rın ma

hak kımızı koruyalım.

ÖZGÜRLÜKTOPLUMSAL
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Linç Gi ri şim le ri ne ve Pro vo kas yon la ra Kar şı Halk la rın Kar deş lik İni si ya ti fi ça -

lış ma la rı na de vam edi yor. Son ola rak Şem din li’de ya şa nan ge liş me le re kar şı

da ha ge niş çap lı bir bir lik te lik için de ki yo ğun ça lış ma la rı nı ta mam la yan ini si -

ya tif, öz gün ça lış ma la rı na hız la de vam edi yor.

Mar din/Kı zıl te pe’de kat le di len Uğur Kay maz da va sı nın he nüz so nuç lan ma dı -

ğı na, ka til le rin hâ lâ ce za al ma dan gö rev le ri ne de vam et ti ği ne dik kat çek mek

için Halk la rın Kar deş lik İni si ya ti fi, 20 Şu bat 2006’da Me ci di ye köy mey da nın da

ta lep le ri ni ve da va nın ta kip çi si ola ca ğı nı vur gu la yan bir ba sın açık la ma sı yap tı.

Top lum sal Öz gür lük Plat for mu’nun yo ğun ola rak ka tıl dı ğı ey lem “He pi miz bi rer

Uğur Kay maz’ız”, “Ya şa sın halk la rın kar deş li ği”, “Bi ji bra ti ya ge lan”, “Ka til

dev let he sap ve re cek” slo gan la rıy la son bul du.   

YA ŞAR BÜ YÜ KA NIT YAR GI LAN SIN

MGK, Jİ TEM, KONTR GE RİL LA DA ĞI TIL SIN

Halk la rın Kar deş lik İni si ya ti fi ey lem le ri ne de vam edi yor. Son ola rak 11 Mart

Cu mar te si ak şa mı bir ba sın açık la ma sı ya pan ini si ya tif, Ya şar Bü yü ka nıt’ın

yar gı lan ma sı ve giz li sa vaş ör güt le ri nin (MGK, Jİ TEM, Kontr ge ril la) da ğı tıl ma sı

ge rek ti ği ne dik kat çek ti. 

Ba sın açık la ma sın da ay rı ca Van Sav cı sı Fer hat Sa rı ka ya’nın Şem din li ola yı na

iliş kin ha zır la dı ğı id di ana me de Ya şar Bü yü ka nıt hak kın da “ör güt kur mak, sah te

bel ge dü zen le mek ve gö re vi kö tü ye kul lan mak” id di ala rıy la Ge nel kur may ta ra -

fın dan so ruş tur ma baş la tıl ma sı is te mi ne de vur gu ya pıl dı. Bu yar gı la ma nın

ege men ler ta ra fın dan de ğil, ezi len ve emek çi halk lar ta ra fın dan ya pı la ca ğı na

dik kat çe ken ba sın açık la ma sın da Ya şar Bü yü ka nıt’ı yar gı la ma nın Kürt hal kı na

yö ne lik 30 yıl dır sü ren kir li sa va şı, MGK’yi, TSK’yi, ser ma ye yi ve dev le ti yar gı -

la mak ol du ğu na, çö zü mün hal kın ör güt lü mü ca de le siy le ger çek le şe ce ği ne dik -

kat çe kil di. Ar dın dan atı lan slo gan lar ve al kış lar la ey lem son lan dırıl dı.

KIZILDERE’DEN LATİFECİ’YE DİRENİŞ

YAYIN KURULUMUZ OKURLARLA BULUŞTU

BİJİ BRATİYE GELAN

Lati fe ci ve Kı zıl de re anıl dı

Ada na da meh met la ti fe ci ve ki zil de re Şe hit le ri anıl -
dı. Sa at 12:30 Çak mak Pla za önün de top la nan, Top -
lum sal Öz gür lük Plat for mu, SDP ve DGD (De mok ra -
tik Genç lik Der ne ği’nden) öğ ren ci le rin ka tıl dı ğı ba sın
açık la ma sı na Halk Kül tür Mer kez le ri, Dev rim ci Li se li -
ler ve EMEP des tek ver di.

Ya pı lan açık la ma da; Kı zıl de re di re ni şi nin dev rim ci
da ya nış ma nın, bir gös ter ge si ol du ıu na dik kat çe kil di.
Kı zıl de re şe hit le ri nin di re niş ve onu run bay ra ğı ol du -
ıu ifa de edil di.

30 mart 1995 ta ri hin de kat le di len Meh met La ti fe ci -
nin, dev le tin ko ru cu lu ğu ge tir me ye ça lış tı ğı bir dö -
nem de şo ve niz me ve ge ri ci li ıe kar şı, an ti sö mür ge ci -

lik, an ti em per ya lizm ve halk la rın kar deş li ği söy le mi -
nin La ti fe ci'nin te ori ve pra ti ıin de vü cut bul du ğu be -
lir til di. Di re nen le rin öf ke si nin be de nen kat le di len
dev rim ve sos ya lizm şe hit le ri nin, mü ca de le de ğer le -
riy le yük sel til di ği ve ka rar lı lık la sür dü rü le ce ği nin be -
lir til di ği açık la ma atı lan slo gan lar la son bul du.

Ak şam Elekt rik Mü hen dis le ri Oda sı’nda Top lum sal
Öz gür lük Plat for mu, SDP ve DGD’nin or ga ni ze et ti ıi
an ma ya 90 ki şi ka tıl dı.  La ti fe ci ve Kı zıl de re şe hit le ri -
nin şah sın da tüm dev rim şe hit le ri için ya pı lan say gı
du ru şun dan son ra SDP İl Tem sil ci li ğin den Ömer Ta -
şo ğul ta ra fın dan kı zıl de re mü ca de le si ve dö ne min si -
ya sal ya pı sı ya pı lan bir su num la an la tıl dı.

Meh met La ti fe ci’nin mü ce de le ya şa mı nı an la tan si -

ne viz yon gös te ri si nin ar dın dan Meh met Ka ra su, La ti -
fe ci’nin si ya set an la yı şı nı, öğ ren ci lik yıl la rın da ki mü -
ca de le si ni ve Ha tay’da ki ça lış ma la rıy la bir lik te bü yüt -
tü ğü dev rim ate şi nin top lum sal lı ğı nı vur gu la dı.

Da vi ye (La ti fe ci nin An ne si) La ti fe ci nin ağı tı nın can -
lan dı rıl dı ğı skeç ten son ra DGD tem sil ci si yap tı ğı su -
num da; La ti fe ci ve Kı zıl de re’nin genç li ğin ru hu ve di -
na miz mi ni dev rim ci da ya nış ma da bir leş tir di ği ni ak -
tar dı, ar dın dan ya pı lan mü zik din le ti siy le son bu lur -
ken dev rim şe hit le ri ölüm süz dür, Kı zıl de re’den La ti -
fe ci’ye di re niş sü rü yor, Kı zıl de re son de ğil sa vaş sü -
rü yor, Kah rol sun MİT CIA kon tur ge ril la, ya şa sın halk -
la rın kar deş li ği gi bi slo gan lar atıl dı.

Top lum sal Öz gür lük Ya yın Ku ru lu’nun çe şit li böl ge ler de okur lar la bu lu şup ya yın

an la yı şı nı açık la ma ve okur la rın gö rüş ve eleş ti ri le ri ni al ma pla nı nın ikin ci adı mı

ola rak Sa rı yer-Ta rab ya üs tü’nde TO DAY’da bir top lan tı ya pıl dı. 22 Mart’ta ya pı lan

top lan tı ya Ya yın Ku ru lu’nun 5 üye si (Hik met Sa rı oğ lu, Ha lit El çi, Gül fer Ak ka ya,

Ka der Ay ve Nu ray Er gü neş) ile TO DAY çev re sin den 22 oku ru muz ka tıl dı.

Top lan tı da ön ce TO DAY çev re sin de ki ga ze te okur la rı hak kın da is ta tis tik bil gi/ra -

por su nul du. Bu böl ge de 90 ga ze te da ğı tıl dı ğı, bu nun 25’inin es naf, 40’ının iş -

çi/iş siz, ge ri ka la nı nın öğ ren ci, ka mu ça lı şa nı vb. mes lek ler den okur lar ol du ğu, il -

ko kul ve or ta öğ re tim li le rin ağır lık ta ol du ğu be lir til di. 

Da ha son ra Ya yın Ku ru lu adı na bir ar ka daş ga ze te nin ya yın an la yı şı nı ak tar dı.

Bu nun ar dın dan da okur la rı mız gö rüş, eleş ti ri ve öne ri le ri ni di le ge tir di. Okur la rı -

mız ge nel ola rak ga ze te nin içe rik ve bi çim ola rak iyi ye doğ ru git ti ği ni söy le di. Ele

alı nın pek çok ko nu nun ya nı sı ra, okur la rı mı zın önem li bir bö lü mü ga ze te nin şu

an da ki çiz gi si ni olum lu bu lur ken, da ha faz la bö lü mü ga ze te nin bi raz da ha gün cel

so run la rı ele alıp da ha “aji ta tif” ol ma sı nı, ana liz ve tes pit le rin ya nı sı ra gün cel

po li tik he def le ri içer me si ni is te di. Şu an da ki çiz gi nin da ha çok kad ro la ra hi tap et -

ti ği, oy sa kit le le re yö nel me si ge rek ti ği ifa de edil di. Ya yın Ku ru lu ola rak bu fark lı

eği lim le rin ga ze te nin pe ri yo dun dan ve fark lı ih ti yaç la rın tek ya yın la kar şı lan ma -

sın dan kay nak lan dı ğı, bu nu kıs men çöz mek için ya yın pe ri yo du nun 2 ay dan 1 aya

doğ ru ya vaş ya vaş çe kil mek te ol du ğu açık lan dı.

Ya yın Ku ru lu’nun top lan tı ya ka tı lan la ra gö rüş ve eleş ti ri ve öne ri le rin den do la yı

te şek kür et me siy le so na er di. Ben ze ri bir top lan tı nın iki ay ka dar son ra tek rar -

lan ması karar laş tırıl dı.

ÖZGÜRLÜKTOPLUMSAL
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azı dar ka fa lı komp lo

te oris yen le ri, top lum -

sal ge liş me le ri, güç lü

dev let le rin ön ce den he sap lan -

mış komp lo la rıy la izah eder ler.

Bun la ra gö re, söz ge li mi, CİA

ya da İn gi liz Giz li Ser vi si, ken -

di çı kar la rı na gö re bir he def

be lir ler ve top lum sal olay la rı o

he de fe va ra cak la rı bir sı ra ya

ko ya rak ve ba zı oyun lar la ya

da yön len dir me ler le o sı ra yı

da ha ya ta ge çi re rek, he def le ri -

ne va rır lar. 

Em per ya list dev let le rin işi, o

ka dar ko lay de ğil. Bir Tan rı gi -

bi olay la rı yön len di re mez ler.

Evet, fır sat lar kul la nı lır, olay lar

tez gâh la nır ve top lum sal sü reç

bel li he def le re doğ ru yön len di -

ril me ye ça lı şı lır. An cak, top -

lum sal ge liş me ler, as la komp -

lo ya in dir ge ne mez. Ger çek

olan, top lum sal ger çek lik ve

onun ger çek ge liş me di na mik -

le ri dir. Komp lo lar ise, o ger -

çek lik için de ve o ger çek li ğin

di na mik le riy le iliş ki le ne rek

ken di he de fi ne ulaş ma ya ça lı -

şır. Ama, baş ka top lum sal

güç le rin de baş ka he sap la rı

var dır ve em per ya list komp lo -

la rın bir di zi sür tün me ya da

di re niş le kar şı laş ma sı ka çı nıl -

maz dır. 

İs ra il ve Ha mas

İs ra il dev le ti, 60’lı ve 70’li

yıl lar da, Fi lis tin Kur tu luş Ör -

gü tü (FKÖ) ve Fi lis tin Halk

Kur tu luş Cep he si (FHKC) ta ra -

fın dan zor lan dı. Özel lik le Ara -

fat’ın bir ulu sal sem bol ha li ne

dö nüş me siy le, di re niş çi güç le -

rin bir li ği de sağ lan mış ol du.

İs ra il bir yan dan si lah lı şid det -

le di re ni şi ez me ye ça lı şır ken,

öte yan dan, giz li ser vis ler eliy -

le ajan laş tır dı ğı Fi lis tin li le ri

kul la na rak ba zı komp lo la rı

dev re ye sok tu. 

Ajan laş mış Fi lis tin li ler içer -

den bil gi ve re rek, Fi lis tin li di -

re niş ön der le ri nin ki şi li ği nin ve

ye ri nin sap ta na rak öl dü rül me -

sin de İs ra il’e yar dım cı ol du lar.

İsrail gizli servisi Mos sad’ın

baş ka bir komp lo su da, di re ni -

şi böl me yi he def li yor du. Bu na

gö re, di re ni şi la ik bir ze min de

yü rü ten bur ju va FKÖ ve dev -

rim ci FHKC’ye kar şı, Mos-

sad’ın yön len dir me siy le İs lam -

cı ya pı la rın güç len me si nin önü

açıl dı.

He sap la nan, Arap hal kı için -

de ki güç lü di ni duy gu la rı is tis -

mar ede rek, la ik-mo dern leş -

me ci bir bur ju va de mok ra tik

ulu sal kur tu luş çu olan Ara fat’ı

ve FHKC’de so mut la şan dev -

rim ci di re niş çi güç le ri yal nız -

laş tır mak tı. 

Top lum sal ge liş me ler de,

Mos sad’a yar dım cı ol du. Bur -

ju va ze min de ki FKÖ ve Ara fat,

baş lan gıç ta ki di re niş çi de mok -

rat ze min den uzak la şa rak, bü -

yük dev let ler le pa zar lı ğı di re -

ni şin mer ke zi ne koy ma ya baş -

la dı lar. Ve hat ta, bur ju va po li -

tik ze mi nin ka çı nıl maz so nu cu

ola rak, iç le rin den ki mi le ri, di -

re ni şin mad di ola nak la rı nı ki -

şi sel zen gin lik le ri ne çe vir di ler.

Ya pı lan yol suz luk lar açı ğa çık -

tık ça, di re niş çi ve yok sul Fi lis -

tin hal kı için de FKÖ’nün iti ba rı

kay bolmaya baş la dı. 

Öte yan dan, 90’la rın ba şın da

re el sos ya liz min çö kü şü, bü tün

dün ya da ol du ğu gi bi Fi lis tin’de

de, ka pi ta list sis te min yı kı la bi -

lir li ği ne olan top lum sal inan cı

te me lin den sars tı. Ve, em per -

ya list ka pi ta list sis tem dı şın da

baş ka bir dün ya nın müm kün

ola ma ya ca ğı bi lin ci güç len di.

Dev rim ci ve sis tem dı şı bir di -

re ni şi sim ge le yen FHKC, dün -

ya da ki di ğer sol güç ler gi bi,

hız la güç kay bet ti. 

Ha mas güç le ni yor

İş te, İs ra il’in, Fi lis tin di re ni şi -

nin la ik-bur ju va ve dev rim ci-

di re niş çi ön der li ği ni güç ten

dü şür mek için önü nü aç tı ğı İs -

lam cı ze min de ki di re niş çi güç -

ler, top lum sal ge liş me le rin de

ken di le ri ni des tek le me siy le,

özel lik le Ha mas’ta top la na rak,

ger çek bir top lum sal güç ha li -

ne gel di ler. 

An cak, İs ra il ve ABD’nin giz li

he sap la rı, bek len me yen bir so -

nuç ya rat tı. Ev de ki he sap, Fi -

lis tin’e uy ma mış tı. Güç le nen

İs lam cı çiz gi, İs ra il’e kar şı di -

re ni şi de, FKÖ ya da FHKC’den

da ha ge ri ya da tes li mi yet çi

ze min de yü rüt me di ler. Hat ta,

çü rü yen FKÖ için de bir ka nat

iş bir lik çi bir ze mi ne sav ru lur -

ken, Ha mas dik du ru şu nu sür -

dü re rek, Fi lis tin hal kı içi ne de -

rin le me si ne yer leş ti. 

Evet, son se çim le ri ka za nan

Ha mas, Mos sad’ın di re ni şi

böl mek ama cıy la önü nü aç tı ğı

bir ha re ket ola rak baş la dı ğı

po li tik se rü ve nin de, şim di di -

re ni şin en güç lü ka na dı ol ma

nok ta sı na gel di. Ve o yüz den -

dir ki, Fi lis tin hal kı se çim ler de,

Ha mas’ı des tek le di. 

ABD işgali ve Filistin
direnişi

Sı nır lı bir alan ve nü fu sa sa -

hip ol ma sı na rağ men ne re dey -

se bü tün dün ya nın Fi lis tin so -

ru nu hak kın da bil gi li ol ma sı,

bu lun du ğu coğ raf ya ile il gi li dir.

Fi lis tin so ru nu, Or ta do ğu’da ki

pet rol kay nak la rı na gö zü nü

dik miş em per ya list le rin bin  bir

he sa bıy la iç içe geç miş tir. Ve o

he sap la rın he de fi olan em per -

ya list soy gu nun ya yıl ma sı nı bir

bi çim de en gel le yen Fi lis tin di -

re ni şi, yer yü zü nün yok sul la rı -

nın ve dev rim ci le rin sem bol le -

rin den bi ri dir. 

İş bir lik çi Arap re jim le ri, em -

per ya list ta la nın Arap coğ raf -

ya sı nı sö mür ge leş tir me si ne

uşak lık ya pa rak, Os man lı İm -

pa ra tor lu ğu ’nun da ğıl ma sın -

dan son ra, “böl-yö net” po li ti -

ka sı ge re ği oluş tu ru lan fark lı

dev let ler de ko num la nı yor lar.

Ken di le ri ne kral, emir, dev let

baş ka nı ve ya cum hur baş ka nı

gi bi bü yük isim ler tak sa lar da,

o isim ler sa de ce ya kış tır ma dır.

Ajan dır lar ve hiz met et tik le ri

sü re ce mev ki le rin de ka la bi lir -

ler. Böl ge de ki yok sul lu ğun, ce -

ha le tin ve dökülen kanın so -

rum lu la rın dan dır lar. 

Fi lis tin di re ni şi, Lüb nan’da ki

dev rim ci-de mok ra tik güç ler

dı şın da sa de ce Irak, Su ri ye ve

Lib ya dev let le ri ta ra fın dan

des tek le ni yor du. Di ğer le ri

mad di des tek ver mek zo run da

kal sa lar da, esas ola rak, di re -

ni şi uy sal laş tır ma ya ça lı şı -

yorlardı. 

İran İs lam Dev ri mi, Fi lis tin’e

des tek olan güç ala nı nı fark lı -

laş tır dı ve zen gin leş tir di. Ame -

ri kan kar şı tı kim li ğiy le, Fi lis tin

di re ni şiy le uyum lu ve hat ta

özel des tek çi bir tu tum gös te -

ren İran, Ha mas’ın güç len me -

sin de de, do lay lı des tek ol du.

Lüb nan’da ki Hiz bul lah’la Şii

kim li ği üze rin den doğ ru dan

iliş ki le ne rek, böl ge de ki di re ni -

şe kat kı da bu lun du. 

Şim di, Irak’ta ki di re niş, Fi lis -

tin hal kı açı sın dan, ye ni bir

des tek güç ala nı nın da ha oluş -

ma sı an la mı na ge li yor.

ABD’nin Su ri ye ya da İran’a

yö ne lik her ham le si de, oluş -

tur du ğu di re niş çi tep kiy le, do -

lay lı ola rak Fi lis tin’e des tek

olu yor. 

60’lı ve 70’li yıl lar da ki böl ge -

de ki yal nız lı ğı, İran Dev ri mi’y le

kı rı lan Fi lis tin di re ni şi, şim di

böl ge de ya yı lan di re niş le, da ha

el ve riş li ko nu ma yer le şi yor. İş -

gal ci güç ABD ve böl ge de ki iş -

bir lik çi si İs ra il dev le ti, di re ni -

şin ge niş le yen coğ raf ya sı ve

top lum için de git tik çe de rin le -

şen köklerinin ara sın da zor la -

nı yor. 

As ke ri şid de ti yük selt mek,

ABD ve İs ra il’in elin de ki en

bü yük koz. Ve ge liş miş si lah la -

rı na da ya na rak, çıl gın bir te rör

si ya se ti uy gu lu yor lar. An cak

gö zü ken o ki, önü müz de ki yıl -

lar, di re ni şin da ha da güç le ne -

ce ği ve hat ta ABD’yi böl ge den

sö küp ata ca ğı bir dö nem ol -

maya aday.

FİLİSTİN’DE SIRA HAMAS’TA
Çürüyen FKÖ içinde bir kanat işbirlikçi zemine savrulurken Hamas dik duruşunu sürdürerek Filistin halkı içinde derinlemesine
yerleşti. Son seçimleri kazanan Hamas, İsrail gizli servisi Mossad’ın direnişi bölmek amacıyla önünü açtığı bir hareket olarak
başladığı politik serüveninde şimdi direnişin en güçlü kanadı olma noktasına geldi. Ve o yüzdendir ki, Filistin halkı seçimlerde
Hamas’ı destekledi.

ABD ve İsrail’in hesabı tutmadı

Hamas seçim zaferiyle birlikte yeni yönelimlerini de belirleyecek.

ALP AYDIN

B
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BD’nin Irak Bü yü kel çi si

ve Bush’un Irak plan la -

rı nın mi mar la rın dan

olan ye ni mu ha fa za kâr (neo-

con) Zal may Ha lil zad, Şi ile rin

kut sal me kâ nı As ke ri ye Tür be -

si’nin bom ba lan ma sıy la baş

gös te ren iç sa vaş teh li ke si nin

şim di lik at la tıl dı ğı nı be lir te rek

“An cak ben zer bir olay da, ka -

nım ca Irak’ı kur tar mak bu kez

ger çek ten zor olur” di ye ko -

nuş tu. 

Bu nun bir iti raf ol du ğu açık.

Ama ay nı za man da, ABD as -

ker le ri nin böl ge de ki var lı ğı nı

meş ru laş tı ra cak ze mi nin doğ -

ma sı an la mın da bir te men ni dir

bu açık la ma. 

Ame ri kan iş ga li Irak’ta Pan -

do ra’nın ku tu su nu aç tı. Ba as

re ji mi nin ge le nek sel ve mo -

dern ka rı şı mı in ce den ge le rin

ya nı sı ra kan ve ba rut üze ri ne

otu ran po li ti ka sı sa ye sin de bir

ara da tu tu lan Irak’ın din sel ve

ulu sal top lu luk la rı, ABD’nin

giz li-açık teş vik le riy le hız la

par ça lan ma ya doğ ru gi di yor. 

Bombanın pimi
Samarra’da çekildi

Irak’ta ki Şi iler le Sün ni ler

ara sın da cid di bir ge ri li min ol -

du ğu bi li ni yor, bir kı vıl cı mın

yan gı na yol aça ca ğın dan kay gı

du yu lu yor du. Bom ba nın pi mi

22 Şu bat’ta Bağ dat’ın 90 ki lo -

met re ku ze yin de ki Sa mar ra

şeh rin de çe kil di. Kar mas ke li

ki şi ler, Şi iler için kut sal bir yer

olan, 12 İmam’dan iki si nin

tür be si nin bu lun du ğu As ke ri ye

Ca mii’ni ha va ya uçur du. 

Si lah lı Şi iler ola yı gös te ri ler le

pro tes to et mek le ye tin me yip

hınç la Sün ni hal ka sal dır dı lar.

İlk sal dı rı dal ga sın da on lar ca

Sün ni öl dü rül dü. Bu nu Sün ni -

le rin kar şı sal dı rı sı ve kar şı lık lı

kat li am lar iz le di. Zin ci rin den

bo şa nan din sel fa na tizm ve

yan lış yö ne sevk edil miş top -

lum sal-sı nıf sal tep ki le rin  pat -

la ma sıy la sırf Sün ni ve ya Şii

ol du ğu için in san lar ca mi ler de,

ev ler de, fab ri ka lar da, so kak -

lar da kat le dil di. 2 haf ta da

500’ü aş kın ki şi öl dü rül dü. 

Çok kı sa bir sü re de bun ca in -

sa nın öl dü ğü bir yer de her hal -

de iç sa vaş teh li ke si nin at la tıl -

dı ğın dan söz edi le mez. Irak’ta

iç sa vaş baş la mış tır. 

Her ne ka dar pat la ma ya ha -

zır bir or tam bu lun sa da, pi mi

ki min çek ti ği önem li dir. Şu ana

ka dar As ke ri ye Ca mii’ni ki min

bom ba la dı ğı ke sin ola rak or ta -

ya çık ma dı. Ama bu nu ya pan -

la rın bir iç sa vaş çı kar mak is -

te di ği açık ve or ta ya çı kan so -

nuç tan mem nun kal dık la rı nı

tah min et mek hiç de zor de ğil. 

El Ka ide’nin Irak ko lu öte den

be ri he de fi ne Şi ile ri ko yu yor -

du. Ez Zer ka vi’nin gru bu da ha

ön ce de Şi ile re yö ne lik sal dı rı -

lar da bu lun muş tu. Şii hal ka

yö ne lik bu sal dı rı lar için Şi ile -

rin iş gal ci ler le iş bir lik çi li ği ni

ge rek çe gös te ren El Ka ide, as -

lın da mez hep ler ara sı ta rih sel

düş man lı ğı sür dü rü yor. 

Böy le si bir Şii-Sün ni ça tış -

ma sı nın Or ta do ğu’nun Sün ni

ço ğun lu ğu nu ar ka la rı na al ma -

la rı nı sağ la ya bi le ce ği ni dü şü -

nü yor lar bel ki de. 

Bo ğaz laş ma ki min işi ne
ya rı yor?

Po li si ye ro man ve film ler de,

ci na yet ten en çok ki min çı ka rı 

ol du ğu nun or ta ya çı ka rıl ma sı,

ka ti lin kim li ği ni bul mak ta çok

ya rar lı bir yön tem ola rak ka -

bul edi lir. Gün cel ha yat ta da,

her za man de ğil se bile, ço ğu

kez bu ku ral ge çer li dir. Irak’ın

par ça lan ma sı en çok ki min işi -

ne ge lir? El bet te bir le şik ve

güç lü bir ül ke ye ri ne söz  ge li -

mi üçe bö lün müş, hiç ol maz sa

bir bi ri ne nef ret le ba kan üç fe -

de ra tif bi rim den oluş muş bir

Irak en çok ABD’nin işi ne ge lir.

Pet rol kay nak la rı nı da ha ra hat

kont rol et mek, böl ge de de va sa

as ke ri üs le ri ra hat lık la yer leş -

ti rip ko ru mak, Or ta do ğu’nun

or ta sı na bir ka ma sok mak için

din sel ve ulu sal ön yar gı la rın

kış kır tıl dı ğı, halk la rın bir bi ri ne

kor ku ve öf key le bak tı ğı bir

Irak coğ raf ya sı da ima da ha el -

ve riş li ol muş tur ege men güç -

ler için. 

Bu ya zı nın ya zıl dı ğı gün ler de

Şii-Sün ni bo ğaz laş ma sı -kıs -

men hız ke se rek- de vam edi -

yor du. Ar tık or ta da 500’ü aş -

kın ce set var. 

Sün niler ve Şi iler ara sın da

ta ri hi bir hu su met bu lu nu yor.

Bu gün kü Irak’ın bu lun du ğu

coğ raf ya da (geç miş te Irak di ye

bir ül ke yok tu, Os man lı’nın

Bas ra ve Mu sul eya let le ri var -

dı) da ima Şi iler ço ğun luk oluş -

tur muş, ama Sün ni ler (Ab ba si

ha li fe le rin den bu ya na) yö ne -

tim de ol muş tur. Os man lı dö -

ne min de de azın lık ta bu lu nan

Sün ni Arap lar ege men ko num -

da yer al dı lar. Bu ge le nek Ba as

yö ne ti min de de de vam et ti.

Şim di Sün ni Arap lar, Şi ile rin

sa yı ca çok lu ğu na da ya na rak

ik ti da rı ele ge çi rip Sün ni ler den

in ti kam al ma sın dan kor ku yor.

Ni te kim ağır lık lı bö lü mü iti ba -

riy le iş gal ci le re di ren me yip iş -

bir li ği ya pan Şi iler, ge nel oya

da ya lı son se çim ler de Irak

Par la men to su ’nun tar tış ma sız

en bü yük gü cü ha li ne gel di.

(Sandalye sayısının yarıya

yakınını kazandı.) Yüz ler ce yıl -

dır ezi len Şii halk, gü nü müz de

ken di gü cü nün far kı na va ra rak

Sün ni le re yö ne lik -gö rü nüş te

inanç sal, ger çek te si ya sal-

tep ki le ri ni açı ğa vu ru yor. Şi ile -

rin elin de bu lu nan İçiş le ri Ba -

kan lı ğı’na bağ lı güç le rin pek

çok Sün ni Arap’ı iş ken ce den

ge çi rip öl dür dü ğü, hat ta bu iş -

le rin ba kan lık bi na sın da ya pıl -

dı ğı ya kın za man da or ta ya çık -

tı.

Bir yö ne tim yön te mi ola rak

yüz yıl lar dır halk la rı bir bi ri ne

kır dır ma, en azın dan nef ret

için de tut ma po li ti ka sı nın da

bir so nu cu ola rak, sı nıf sal te -

mel de ve ül ke ça pın da ör güt -

len miş güç lü emek yan lı sı po li -

tik ör güt le rin bu lun ma yı şı,

halk la rın bo ğaz laş ma sı nın ze -

mi ni ni ha zır lı yor. 

Di re nen Şi ile rin li de ri
Sadr öne çı kı yor

Böy le si ne sı nıf sal çe liş ki le rin

(iş gal du ru mu nun da et ki siy le)

üs tü nün ör tül dü ğü bir or tam -

da, halk lar ara sın da ki bo ğaz -

laş ma yı ön le me ye yö ne lik

önem li bir adım Şii li der Muk -

te da es Sadr’dan gel di. Şii ço -

ğun lu ğun (Aye tul lah es Sis ta -

ni’nin ön cü lü ğün de) iş gal ci ler -

İŞGALİN SONUCU İÇ SAVAŞ

İ. HALİT ELÇİ

A

Elbette birleşik ve güçlü bir ülke yerine söz gelimi üçe bölünmüş, hiç olmazsa birbirine nefretle bakan üç federatif birimden
oluşmuş bir Irak en çok ABD’nin işine gelir. Petrol kaynaklarını daha rahat kontrol etmek, bölgede devasa askeri üsleri
rahatlıkla yerleştirip korumak, Ortadoğu’nun ortasına bir kama sokmak için dinsel ve ulusal önyargıların kışkırtıldığı, halkların
birbirine korku ve öfkeyle baktığı bir Irak coğrafyası daima daha elverişli olmuştur egemen güçler için.

Şii-Sünni boğazlaşması

İşgalin başladığı günden bu yana müttefiklerin huzur ve güven ortamı daha kurulamadı
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le uz la şıp ik ti da rı ele ge çir me

po li ti ka sı na kar şı lık, ta raf tar -

la rın dan olu şan Meh di Or du su

ile za man za man iş gal ci kuv -

vet ler le şid det li ça tış ma la ra

gi ren, Irak için öne ri len gev şek

fe de ras yo na kar şı çı kan, Sün ni

Arap lar la da ima di ya log ge liş -

tir me ye ça lı şan Sadr, As ke ri ye

Ca mii’nin bom ba lan ma sı nın

ar dın dan da so ğuk kan lı bir tu -

tum iz le di. Sadr, bo ğaz laş ma yı

en gel le mek için sem bo lik ola -

rak Sün ni ler le ay nı ca mi ler de

cu ma na ma zı kıl ma yı öner di.

Es Sadr, 12 Mart gü nü için de

ken di ta raf tar la rı nın ol du ğu 50

Şi inin ölü mü ne yol açan bom -

ba lı sal dı rı la rın ar dın dan da

hal ka so ğuk kan lı dav ran ma

çağ rı sın da bu lun du. Es Sadr,

Irak'ın bir iç sa vaş teh li ke si al -

tın da de ğil, iç sa vaş ha lin de

ol du ğu nu, an cak em rin de ki

Meh di Or du su adı ve ri len mi lis

kuv vet le re sal dı rı lar kar şı sın da

mi sil le me yap ma ma em ri ve -

re ce ği ni söy le di. Es Sadr, olay -

dan Sün ni top lu mu nun de ğil,

El Ka ide ile bağ lan tı lı Sün ni is -

yan cı la rın so rum lu ol du ğu nu

be lir te rek ABD’yi de bu sal dı rı -

la ra im kân ver mek le suç la dı.

Öte yan dan Sün ni Arap lar

için de de bo ğaz laş ma yı ve

Irak’ın par ça lan ma sı nı ön le -

mek için cid di ça ba har ca yan

ön der ler bu lu nu yor. Tabi ki bu

ça ba la rın ne ka dar ba şa rı lı

ola ca ğı ise şimdilik be lir siz. 

Hü kü met kur ma 
pa zar lık la rı sü rü yor

15 Ara lık 2005 ta ri hin de ya -

pı lan ge nel se çim ler de Irak

Par la men to su’nun  275 san -

dal ye sin den 128’ini Şi ile rin

oluş tur du ğu Bir le şik Irak İt ti -

fa kı ka zan mış tı. Sün ni ler den

olu şan iki ay rı it ti fak par la -

men to da 55 san dal ye el de

eder ken, Kürt le rin it ti fa kı da

53 üye lik ka zan mış tı. La ik le rin

oluş tur du ğu Irak Ulu sal Lis te -

si’nin ka zan dı ğı mil let ve ki li sa -

yı sı ise 25 ol muş tu.

Şi ile rin it ti fakı, par la men -

to’nun ya rı sı na ya kın üye siy le

en bü yük gru bu ha li ne gel miş

ol sa da tek ba şı na hü kü me ti

ku ra cak sa yı ya ula şa ma dı. Öte

yan dan bun dan ön ce ki ge çi ci

mec liste ku ru lan Şii-Kürt it ti -

fa kı nın so na er di ği gö rü lü yor.

Kürt grup la rın it ti fa kı şim di ta -

raf de ğiş ti re rek Sün ni lerin ya -

nın da yer alı yor. Irak Cum hur -

baş ka nı Ce lal Ta la ba ni 15 Ara -

lık se çim le ri nin he men ön ce -

sin de, Şii İt ti fak’ın Baş ba ka nı

İb ra him Ca fe ri’ye sert eleş ti ri -

ler yö nelt miş ve bir lik te ça lış -

mak is te me di ği ni ifa de et miş ti.

Ta la ba ni bu na ge rek çe ola rak

Ca fe ri’nin Kürt le re ve ri len söz -

le ri ye ri ne ge tir me me si ni gös -

ter miş ti. Ben zer bir kriz Ca fe -

ri’nin geç ti ği miz ay Tür ki ye’ye

yap tı ğı res mi zi ya ret sı ra sın da

çık tı. Ta la ba ni, Tür ki ye’yi Irak

Baş ba ka nı ola rak zi ya ret eden

Ca fe ri’nin Irak’ı tem si len im -

za/ta ah hüt yet ki si nin bu lun -

ma dı ğı nı açık la dı. 

Bu na kar şı lık Şii İt ti fak, uzun

tar tış ma lar dan son ra Ca fe ri’yi

baş ba kan ada yı ola rak be lir le -

di. Bu, hü kü met kur ma ça lış -

ma la rın da so run ya ra tan ko -

nu lar dan bi ri ni oluş tu ru yor.

Çün kü Kürt, Sün ni ve la ik par -

ti ler, Ca fe ri’nin baş ba kan lı ğı nı

is te mi yor. Şi iler ise Ca fe ri is mi

üze rin de ıs rar edi yor ve Kürt -

ler le Sün ni le rin cum hur baş ka -

nı ve mec lis baş ka nı se çi le bil -

me le ri için Şi ile rin oyu na muh -

taç ol du ğu nu ha tır la tı yor. Hü -

kü met kur ma ça lış ma la rı nın

bir so nu ca ulaş ma ma sı, Irak

Par la men to su’nun açı lı şı nın da

sü rek li ola rak er te len me si ne

yol açı yor. Çün kü par la men -

tonun açıl ma sı nı iz le yen 60

gün için de hü kü me tin ku rul -

ma sı ge re ki yor. Ak si hal de

par la men to fes ho lu yor. 

ABD, Şi ile rin yö ne tim de ağır -

lık lı bir ye re sa hip ol ma sın dan

kay gı du yu yor. Bu ne den le Kürt -

le rin Şi iler ye ri ne Sün ni ler le ve

la ik ler le it ti fak kur ma sı nı des -

tek li yor. ABD’nin res mi ağız la rı

ise bir ulu sal bir lik hü kü me ti

ku rul ma sı nı is ti yor. Söz  ge li mi

ABD Sa vun ma Ba ka nı Do nald

Rums feld, Irak lı la ra ül ke nin

tüm din sel, et nik ve po li tik

grup la rı nı içe ren bir hü kü met

kur ma yı tav si ye et ti. Rums feld,

“İyi bir hü kü met, işi nin eh li bir

hü kü met, kap sa yı cı ve mer kez -

den yö net ti ği gö rü len, Irak hal -

kı na hiz met et me gö re vi ni ye ri -

ne ge ti ren bir hü kü met… İna nı -

yo rum ki ül ke (Irak) için en iyi si

bu ola cak tır ve bu şid de ti azal -

ta cak tır” de di.

Ortadoğu halkları
dayanışmaya

Kuş ku suz her iş gal ci/sö mür -

ge ci dev let gö rü nüş te, iş gal et -

ti ği ül ke de sü kû net is ter. Hat ta

o ül ke ye ba rış ge tir di ği ni ile ri

sü rer. Ama iş gal ci/sö mür ge ci

dev let ler bu söy le dik le ri ne

inan maz lar. Çün kü onun baş -

ka la rı nın top rak la rı üze rin de ki

var lı ğı hak sız ve gay rimeş ru -

dur. Enin de so nun da ora nın

hal kı ta ra fın dan ko vu la cak tır.

Bu nun bi lin cin de olan iş gal ci,

iş gal al tın da ki top rak la rın hal -

kı nı et nik, din sel ve po li tik

yön den par ça la mak, fark lı lık la -

rı olan grup lar ara sın da nef ret

to hum la rı serp mek ve bun la rı

bir bi ri ne dü şür mek is ter…

Tıp kı Irak’ta kö rük le nen iç sa -

vaş ta ol du ğu gi bi.

İş gal edi len, sö mür ge leş ti ri -

len ül ke le rin halk la rı için ise

tek çö züm var: Fark lı mil li yet -

le rin ve mez hep le rin tüm de -

mok ra tik hak ve öz gür lük le rini

tanıyarak bir leş mek, iş gal ci le ri

ül ke le rin den kov mak. Irak lı la -

rın da yap ma sı ge re ken bu dur.

Tür ki ye ve di ğer Or ta do ğu

halk la rı nın emek çilerinin, dev -

rim ci ve ilerici güç lerinin göre-

vi ise em per yalizm le ve onun

ken di ül kelerin deki iş bir lik -

çileriy le mücadele ederek

kom şu Irak’ın maz lum halk -

larının yanın da yer al mak tır.

ABD ve müt te fik le ri nin gerçekdışı bahanelerle yaptıkları işgalin bilançosu ağır

Irak’ta çok şey de ğiş ti. 3 yıl da de ği şen ler ve hal kın
gün de lik ya şa mın dan not lar:

- Sa vaş, am bar go ve yağ ma la ma lar so nu cun da
Irak’ın altya pı sı he men he men tü müy le çök tü. Irak
hal kı elekt rik ve su hiz met le rin de ağır so run lar ya -
şı yor. Bir araş tır ma nın so nuç la rı na gö re Irak hal kı -
nın sa de ce ya rı sın dan bi raz faz la sı nın iç me su yu na
dü zen li eri şim im kâ nı bu lu nu yor. Elekt rik ke sin ti le ri
in san la rı ca nın dan bez di ri yor.

- ABD 2003 Ma yıs ayında sa va şın so na er di ği ni
ilan et miş ti. Oy sa o gün den bu ya na şid det gün de lik
ya şa mın bir par ça sı ol du. Özel lik le son haf ta lar da
gün de 50-60 ki şi ölü yor.

- İş gal den bu ya na Irak’ta ne ka dar si vi lin öl dü ğü
tam ola rak bi li ne mi yor, ancak konuyla ilgili
tahminler yapılabiliyor ki, bu sa yı 20 bin ile 100 bin
ki şi ara sın da de ği şmektedir. Yine tam rakamlar
saklanmakla birlikte ABD güçlerinin açıkladığı

rakamlar üzerinden, iş ga lin baş la ma sın dan be ri
ölen Ame ri ka lı as ker sa yı sı ise 2300.

- İş gal den ön ce Sad dam re ji mi nin El Ka ide ile
bağ lan tı sı ol du ğu na iliş kin ba zı bil gi ler iş ga lin ge -
rek çe si ola rak kul la nıl dı. Oy sa da ha son ra bu bil gi -
le rinde işgal öncesi öne sürülen birçok bilgi gibi
ger çe ği yan sıt ma dı ğı an la şıl dı. Sad dam dö ne min de
Irak’ta El Ka ide yok tu. Bu gün se hem de güç lü bi -
çim de var. El Ka ide’nin Irak ko lu nu oluş tu ran Ez
Zer ka vi’ye bağ lı grup Sün ni Arap lar ara sın da
önem li bir des tek bu lu yor.

- Irak dün ya nın en bü yük ham pet rol re zer vi ne sa -
hip. Za ten ABD ve müt te fik le ri de Irak’ı bu ne den le
iş gal et ti. Ancak pet rol kay nak la rı ala bil di ği ne ge niş
olan bu ül ke de bu gün halk ben zin bul mak ta zor la nı -
yor. Za man za man ben zin ala bil mek için pet rol is -
tas yon la rı nın önün de uzun sı ra lar oluş tur mak zo -
run da ka lı yor lar.

- 20-30 yıl ön ce Irak’ın sağ lık sis te mi böl ge nin en
iyi siy di. An cak 1990 yı lın dan iti ba ren sağ lı ğa da ir
gös ter ge ler hız la kö tü ye git ti. Bu zaman zarfına
bakıldığında ise beş yaş al tı ço cuk lar da ve ye ni do -
ğan be bek ler de ölüm ora nı çok yük sek. Beş yaş al tı
ço cuk la rın dört te bi ri, ye ter siz bes len me den kay -
nak la nan so run lar la kar şı kar şı ya. Bölgede anne
ölümünün en yüksek olduğu ülke de Irak. 

- Irak lı la rın he men ta ma mı kar ne ile sağ la nan gı -
da yar dım la rın dan fay da lanıyor. Bir leş miş Mil let ler,
Irak lıların yüz de 25'inin de bes lenebil mek için tek
kay nağının bu tayın lar ol duğunu belir tiyor. 

-Savaş ve ekonomideki sıkın tılar bir dönem böl -
genin ön cüsü sayılan eğitim sis temini tah rip et ti.
15-24 yaş grubun dakiler arasın da okuryazar lık
oranı 25-34 yaş grubuna göre daha düşük. Bu da
stan dart ların kötüye git tiğinin işareti.

İç çatışmalar giderek artıyor

IRAK İŞGALİNİN ÜÇ YILI

ÖZGÜRLÜKTOPLUMSAL
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vru pa’da 19. yüz yıl da

bir ör güt sel lik ola rak

par ti ye dam ga sı nı vu -

ran lar Al man sos yal de mok -

rat lar dı. 20. yüz yı lın son dö -

ne mi ve gü nü müz de, Av ru -

pa’ da ye ni ör güt sel lik le rin ya -

ra tı lı şı na dam ga vu ran lar ise

ön ce lik le Fran sız sos yal de -

mok rat lar, ar dın dan da İtal -

yan sos yal de mok rat lar dır. 

İtal ya’da ki solun son dö -

nem de göz ka maş tı ran ya nı

onun ye rel ci li ği dir. San ki bu

ye rel ci lik gü nü mü ze öz gü

yep ye ni bir şey gi bi dir. Ama,

tıp kı AT TAC ’in üs tü ör tü lü

mer kez ci li ği nin Fran sa’nın

19. yüz yıl dan iti ba ren akan

sı nıf lar mü ca de le si ta ri hin -

den bes le nip et ki len me si gi bi,

İtal yan so lu nun ye rel ci li ği de

il ha mı nı ve kay nak gü cü nü

ay nı za man da ta ri hin den al -

ma dan, onun la et ki leş me den

ede mez.

“Ba ku nin, ye rel oto no mi ve

fe de ras yo na vur gu ya pı yor,

ye rel oto no mi ye mak si mum

ola nak ta nı ya cak gev şek fe -

de ra list ya pı yı sa vu nan anar -

şist ler Ulus la ra ra sı İş çi Bir li -

ği’ne ka tı lı mı bel li pren sip le -

re gö re dü zen le me yi oto ri tar -

yen bu lu yor lar dı.” Av ru pa ül -

ke le ri için de “İtal ya en güç lü

ve en faz la ak tif anar şist ha -

re ke te sa hip ti. “Ye rel ci ge le -

nek, anar şist du yar lı lık lar la

ve sa na yi ve ya ti ca ret ten da -

ha çok coğ raf ya te mel li emek

ör güt len me le ri nin (cameredel
lavoro) ge liş me siy le yük sel til -

mek tey di.”

İlk ola rak 1891’de ku ru lan

iş çi sı nı fı nın eko no mik ör güt -

len me si ola rak ”cameredella-
voro” 20. yüz yı lın ba şın da

İtal ya’nın bü tün böl ge le ri ni

kap sa ya cak ka dar bü yü ye cek

ve yüz bin ler ce üye lik bir gü -

ce eri şe cek ti. “Anar şist,

Mark sist, sen di ka list, re for -

mist, ılım lı lar ve ra di kal le rin

iç ça tış ma ve tar tış ma la rı nın

te mel ala nı ‘cameredellavo -
ro’lar dı. 

Mark sizm, iş te bu or tam da

İtal ya’da “çok luk” ha li ne dö -

nü şü yor du. İtal ya’da 14 fark lı

tür de Mark sizm ta nım la nı -

yor du: Ta rih sel-di ya lek tik, or -

to doks, dog ma tik ol ma yan,

de mok ra tik, Le ni nist, açık,

sert, sko las tik, ha fif le til miş,

or to doks-sko las tik, açık-ge -

niş le me ci, açık-ha fif le til miş,

or to doks-sert ve sert-ge niş -

le me ci Mark sizm ler.”(1) 

İtal yan so lu nun bu gün kü ye -

rel ci de rin lik ve vur gu su sı ra -

la dı ğı mız ta rih sel kök le riy le

bu lu şa rak 21. yüz yıl da ye ni

ve yi ne ye rel ci vur gu lu ha re -

ket ve ör güt len me le re dö nü -

şü yor.

”CentriSociali” ola rak kı sal -

tı la bi le cek “Centrosocialeoc-
cupatoautogestito (iş gal edil -

miş ve ken di ni yö ne ten top -

lum sal mer kez ler) İtal ya’ da

1989’dan bu ya na adı nı du -

yu ru yor. Ka pi ta liz me kar şı bir

tür kül tür oluş tur ma ya ça lı -

şan “centrisociali”le rin sa yı sı

90’lı yıl la rın so nun da 120

iken gü nü müz de  300’ün üze -

ri ne çık mış bu lu nu yor. Bu ye -

rel lik ge le ne ği nin gü nü müz -

de ki uzan tı sı ola rak “Centri
Sociali”nin dı şa vu rum la rı nı

“tutebianche” ve “disobedien-
ti” ha re ket le rin de de gö re bi li -

yo ruz. Yi ne, Ce no va’da ki yük -

se liş ten son ra il ve böl ge ler

dü ze yin de ku rul ma ya baş la -

nan sos yal fo rum lar da

“centrisociale”nin bağ lı ge le -

ne ğin den  güç le ri ni alır lar. Kı -

sa sü re için de sa yı sı 100’e

ula san sos yal fo rum lar da ki

ak ti vist le rin sa yı sı 20 bi ne

ulaş tı. Ye rel lik do ku su nun bu

ye ni den örü lü sü fo rum lar,

top lum sal mer kez ler, sen di -

ka lar ve par ti ler ara sın da ve

yi ne fo rum lar da yer alan lar

ara sın da ki tar tış ma lar la bir

ara da yü rü yor. Ör ne ğin, “Fo -

rum lar da ki Hı ris ti yan lar ‘şid -

det’ te ma sı nı ge le ce ğin ey lem

bi çim le ri üze rin den tar tış ma -

ya açar lar ken, ta ban sen di ka -

la rı ile top lum sal mer kez ler

ara sın da da ge ri lim ler or ta ya

çık tı.” (2) 

21. yüz yıl da ken di si ni ye ni -

den üre ten ye rel ci lik di na -

mik le ri bir yan da amorf ve

yu mu şak çiz gi le ri or ta ya çı -

ka rır ken di ğer yan da bir

post mark sizm şe kil len me si

ola rak Neg ri´’nin im pa ra tor -

luk ve çok luk tez le riy le de et -

ki le şi yor. Ör nek ola rak ül ke -

nin ku ze yin de ki top lum sal

mer kez ler den do ğan ve da ha

son ra Di so be di en ti-Ita at si zik -

’e dö nü şen tutebianche (Tü -

müy le Be yaz), ör güt sel du ru -

şu nu Neg ri’nin im pa ra tor luk

kav ram sal laş tır ma sı üze rin -

den açık lı yor ve ra di kal ey -

lem ci tav rı nın ya rat tı ğı ön -

der lik et ki le ri ne rağ men, bir

ağ için de ki ha re ket ol du ğu nu

yi ne li ye rek bu ağın bir mer -

ke zi ve ön de ri nin bu lun ma dı -

ğı nı öne sü rü yor.

CentriSociale (top lum sal

mer kez ler), yu mu şak ve sert

ka rak ter, ya pı ve ele ment ler -

den olu şan ka rı şım la rıy la ço -

ğun luk la bir mer kez leş me,

bir mer kez-ye rel lik di ya lek ti -

ğin den mü ca de le ye ak ma ya

sı cak bak maz ken 2000´ler -

den iti ba ren ki mi böl ge ler de

ki mi Top lum sal Mer kez le rin

bir ara ya gel me ye baş la dık la -

rı da  göz le ni yor.

İtal yan Ko mü nist Par ti si’nin

1991’de ki bö lün me sin de or -

ta ya çı kan Ri fon da zi one Co -

mu nis ta ya ni Ko mü nist Ye ni -

den Ku ru luş Par ti si de

(KYKP) İtal yan so lu nun ye rel -

ci ka rak te ri ni stra te jik bu lu -

yor. Centrisociale’ler ara sın -

da ki et ki si ni, on la rı yön len -

dir me ye  kal kış ma dan yük -

selt me ye ça lı şan KYKP, ku ru -

lu şun dan uzun yıl lar son ra

2002’de aç tı ğı ama he nüz ta -

mam la ma dı ğı  tar tış ma ve

ya pı lan ma sü re cin de “ço ğul -

cu ha re ke ti”; fe mi niz mi, ırk çı -

lık kar şıt lı ğı nı ve eko lo jiz mi

içi ne alan bir ço ğul cu ha re ke -

ti sa vu nu yor. Par ti, “Ye ni İş çi

Ha re ke ti ”nin fab ri ka ko lek tif -

le ri mo de li ni aş ma sı nı ve ye -

ni ör güt len me si nin ko ope ra tif

ağ ve bir leş me yö nün de oluş -

ma sı nı öne ri yor. Ka pi ta liz min

aşıl ma sı nı sa vun sa da, ik ti -

da rın fet hi nin kit le le rin tem -

sil ci si ola rak bir “ön cü” ile

Avrupa’da Yeni Sol Arayışlar: İtalya

YERELCİ İTAATSİZLİK
MERKEZLİ İMPARATORLUĞA KARŞI

FARUK BESKİSİZ

İtalya’daki solun son
dönemde göz kamaştıran
yanı onun yerelciliğidir.

Sanki bu yerelcilik
günümüze özgü yepyeni

bir şey gibidir. Ama, tıpkı
ATTAC’in üstü örtülü

merkezciliğinin
Fransa’nın 19. yüzyıldan

itibaren akan sınıflar
mücadelesi tarihinden

beslenip etkilenmesi
gibi, İtalyan solunun

yerelciliği de ilhamını ve
kaynak gücünü aynı
zamanda tarihinden

almadan, onunla 
etkileşmeden edemez.

A

Centri sociale´ler arasındaki etkisini, onları yönlendirmeye kalkışmadan
yükseltmeye çalışan KYKP, kuruluşundan uzun yıllar sonra 2002´de açtığı
ama henüz tamamlamadığı  tartışma ve yapılanma sürecinde “çoğulcu
hareketi”; feminizmi, ırkçılık karşıtlığını ve ekolojizmi içine alan bir
çoğulcu hareketi savunuyor.

Disobedienti’nin bir eylemi

ÖZGÜRLÜKTOPLUMSAL
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Ri fon da zi one Co mu nis ta- Ko mü nist Ye ni den Ku ru luş Par ti si

RC- Ko mü nist Ye ni den Ku ru luş Par ti si (KYKP) yüz bin üye li ve seç men ler
ara sın da son dö nem de yüz de 10’a yak la şan gü cü ile bir se çe nek ala nı kur -
ma ya ça lı şı yor. Ço ğul cu ka rak ter de ha re ke ti öne çı ka ran KYKP ay nı za man -
da Av ru pa So lu nun Par ti si’ nin  olu şu mun da önem li rol oy na dı. Par ti nin Ge -
nel Sek re te ri ay nı za man da ASP´ nin de ge nel sek re te ri du ru mun da.

İçin de Tür ki ye´ den ÖDP´ nin de iz le yi ci sta tü sün de bu lun du ğu ASP’nin ku -
ru cu par ti le ri ise şun lar: PDS (Al man ya), Si nas pis mos (Yu na nis tan), Avus -
tur ya Ko mü nist Par ti si, Fran sız Ko mü nist Par ti si, Blo co de Es qu er da (Por te -
kiz), Iz qu ier da Uni da (İs pan ya), İs pan ya Ko mü nist Par ti si, Ka ta lon ya Bir le şik
Al ter na tif So lu (İs pan ya), Es ton ya Sol Par ti si, De mok ra tik Sos ya lizm Par ti si
(Çe kos lo vak ya), Sos ya list İt ti fak (Ro man ya), Ma car İş çi Par ti si, Ko mü nist Ye -
ni den Ku ru luş Par ti si (San Ma ri no), İs viç re İş çi Par ti si, Sol (Lük sem burg) ve
Ko mü nist Par ti-Wal lon ya (Bel çi ka). 

Tu te bi anc he ve di so be di ent – Tü müy le be yaz ve asi
Tu te Bi anc he ilk kez 1994’te İtal ya’da po li tika sah ne sine çık tı. İş çi hak la rı -

na ya pı lan sal dı rı la ra kar şı ve göç men le rin ha re ket et me öz gür lü ğü için mü -
ca de le ey lem le ri ne ka tıl dı lar. Ey lem ci ler te pe den tır na ğa ta şı dık la rı be yaz

giy si ler le ve üzer le rin de ta şı dık la rı ara ba las tik le riy le po li se kar şı gös ter dik -
le ri di renç le ad la rı nı dün ya ya du yur dular.1999’da Se at le’da Dün ya Ti ca ret
Ör gü tü’ne kar şı, 2000’de Prag’ da IMF’ye kar şı dü zen le nen ey lem le re ka tıl dı -
lar, Za pa tist le rin Me ksi ko şeh ri ne yap tık la rı 3000 ki lo met re lik yü rü yü şe eş lik
et ti ler. Ce no va’da ki G-8 Zir ve si pro tes to ey le min den son ra “si vil ita at siz lik -
ten” “top lum sal ita at siz li ğe”; tutebianche’den disobedienti ad li bir ya pı lan -
ma ya geç ti ler. Disobedienti´’nin söz cü sü Lu ca Ca sa ri ni’ nin söz le riy le “Tu te
Bi anc he bir öz nel de ne yim ve kü çük or duy du, Di so be di en ti ise bu na kar şın
çok luk ve ha re ket tir.”

Cent ri so ci ale-Top lum sal mer kez ler

Kö kü, 19. yüz yıl da ki cameredellavoro’la ra ka dar uza tı la bi le cek ye rel ci si ya -
se tin gü nü müz top lum sal bağ la mın da ki ör güt len me le ri. İş gal ev le ri ve bu ra -
lar da örü len  ha re ket le ka pi ta liz me kar şı ya ra tıl ma ya ça lı şı lan kül tür, top -
lum sal mer kez le rin te me li. Bu gün sa yı la rı 300’ü aşı yor ve son dö nem de sık
sık fa şist ler ta ra fın dan sal dı rı la ra uğ ru yor. Top lum sal mer kez ler iç le rin de,
oto nom kal mak ta ıs rar eden ler, böl ge dü ze yin de bir ara ya ge lip or tak ha re -
ket et me ye ça lı şan lar ve Ko mü nist Ye ni den Ku ru luş Par ti si ile et ki le şim de
olan lar dan olu şan fark lı mer kez le ri ba rın dırıyor.

ya pı la ma ya ca ğı nı sa vu nu yor.

KYKP’nin et ki si İtal ya ile sı -

nır lı de ğil. AB’nin ulusöte si

ya pı lan ma sı nın aç tı ğı si ya sal

ala na gi ren par ti bir Av ru pa

Par ti si ’nin olu şu mu na ka tıl dı.

8-9 Ma yıs 2004’te Ro ma’da

ku ru lu şu açık la nan Av ru pa

So lu nun Par ti si’n de -ASP

önem li et kin lik gös ter di. Par -

ti nin “ha re ket le rin ço ğul cu ka -

rak te ri” ta nı mı ASP’ nin prog -

ra mın da da yer al di ve par ti -

nin çer çe ve si “ko mü nist, sos -

ya list, de mok ra tik, eko lo jist

ve fe mi nist” ola rak çi zil di.

Gü nü müz top lum-ta rih sel

bağ la mın da ye ni den şe kil le -

nen İtal yan so lu nun, ka pi ta list

sis te min, İtal ya’da Ber lus co ni

hü kü me ti üze rin den yü rüt tü ğü

çıp lak sal dı rı lar kar şı sın da ki

du ru şu, gü nü mü zün ye ni ör -

güt sel ara yış la rı bağ la mın dan

bak tı ğı mız da, onun za yıf yan -

la rı nı da ele ve ri yor. Na sıl ki,

AT TAC “Baş ka bir dün ya

müm kün” öner me si ni ka pi ta -

liz mi aş ma pers pek ti fi ve

prog ra mıy la iler let me ye ça ba -

la mı yor sa, İtal yan so lu nun

özel lik le ye rel ci ka rak te ri de

onun ka pi ta liz me mey dan

oku ma gü cü nü za yıf la tı yor,

da ha sı ka pi ta liz mi aş ma uf ku -

nu yok edi yor. Ce no va’da ki G-

8 zir ve si ni pro tes to ey le mi ne

kar şı sah ne le nen tum tu rak lı

şid det, ge çen yıl centrisoci-
ale’ le re dü zen le nen fa şist sal -

dı rı lar ve yi ne ya kın za man da

top lum sal mer kez ler de ak tif

ola rak ça lı şan la ra kar şı dü -

zen le nen sal dı rı ey lem le ri, iş -

ler hal de ki bir de rin mer ke ze

kar şı İtal yan so lu nun tek

ayak lı sa kat ye rel ci li ği nin aç -

maz la rı nı gös te ri yor. On lar

post mark siz min et ki sin de ka -

la dur sun lar, Im pe ri um, mer -

kez siz bir ağa ta kıl mış gi bi

ha re ket siz dur mu yor. Ter sin -

den, de rin bir mer kez den ken -

di sis te mi nin tüm alan la rı na

ya yı la rak ve yük se le rek ko ru -

ma ve sal dı rı ref leks le ri ni

gös te rip du ru yor.  

KYKP ise, ge le nek sel Mark -

sist-Le ni nist par ti den uzak -

laş ma ça ba sı ile hü kü met le re

ka tıl ma ve ge ri çe kil me ler gi bi

re el po li tik dal ga lar la bo ğu şu -

yor. Par ti, ka pi ta lizm için de

dü zel ti ci lik ile ka pi ta lizm dı şı -

na çık ma ara sın da gelgit ya şı -

yor. Bun lar, ay nı za man da

KYKP’nin ku ru lu şun da et kin

rol oy na dı ğı Av ru pa So lu nun

Par ti si’nin tez le rin de de ken -

di si ni gös te ri yor. 29-30 Ekim

2005’te Ati na’a dü zen le nen ilk

kong rede üze rin de uz la şı lan

tez ler, pa rıl tı lı söz cük ler le do -

lu cüm le le ri ne al dan ma dı ğı -

mız da, sa vun ma ze mi nin de

ka lı na rak sos yal dev le tin ve

eme ğin Av ru pa sı ’nın mak si -

mum laş tı rıl ma sı nı ta lep et me -

nin ve prog ram laş tır ma ya ça -

lış ma nın öte si ne ge çe mi yor.

”(1) Gary P. Ste en son,

Marx’tanSonra,Lenin’denÖn-
ce-Avrupa’dakiMarksizmve
SosyalistİşçiSınıfıPartileri,
1884-1914, Uni ver sity of Pitts -

burgh Press, 1991, s.240,

234, 221, 214.

(2) And rea Fu ma gal li, Geç-
miştekiGelecek-Italya’daHare-
ketveHareketler-Jung le World

Nr. 46 Ka sım 2002.

Sivil itaatsizlikten toplumsal itaatsizliğe

İTALYA SOLUNDA KİMLER VAR?
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er de o es ki seb ze nin

mey ve nin ta dı, do ma tes

de ğil san ki nay lon yi -

yor sun” sö zü nü he men he men

he pi miz bir kez et mi şiz dir. Az -

man sa la ta lık lar, pat lı can lar, çi -

lek ler le sık sık kar şı la şı yo ruz.

Ha di bun lar en ma sum hal le -

ri… “Bi lim çev re le ri” şim di ta -

vuk gen li pa ta tes, ba lık gen li

do ma tes, ak rep gen li pa mu ğu

tar tı şı yor. Ya ni ge ne ti ği de ği şi -

tiril miş or ga niz ma la rı. GDO’lar,

bir baş ka adıy la da trans ge ne tik

or ga niz ma lar; bi yo lo jik yön tem -

ler le ken di tü rü dı şın da ki bir

tür den gen ak ta rı la rak be lir li

özel lik le ri de ğiş ti ri len bit ki, hay -

van ya da mik roor ga niz ma la ra

de ni li yor. Bu kap sam da ör ne ğin

do mu za ait gen do ma te se, bak -

te ri ve ya vi rü se ait gen de bit ki -

ye ak ta rı la bi li yor.

Ner den çık tı bu GDO’lar?

Son 30 yıl da iyi ce fü tur suz la -

şan ka pi ta liz min yol aç tı ğı

olum suz so nuç lar dan en faz la

ta rım sek tö rü za rar gör dü.

Dün ya yü ze yin de ge çim lik üre -

tim ya ni ta rım sal üre tim ya pan

ke sim ler te kel leş me ye bağ lı ola -

rak hız la yok sul la şır ken, ül ke ler

ara sı fark lar  da gi de rek de rin -

leş ti. Önem li bir nü fus aç lık la

pen çe le şir ha le gel di. İş te GDO

üre ti mi bu so run la ra bir çö züm

ola rak su nu lu yor. ABD Baş ka nı

G. Bush şöy le açık lı yor: “Dün ya -

nın çok bü yük bir kıs mı aç tır ve

ge ne tik ola rak de ğiş ti ril miş bit -

ki ler ve ri mi yük sek, has ta lık la ra

da ya nık lı üre tim do ğu rur lar. Do -

la yı sıy la dün ya nın aç lı ğı nı ön le -

me nin tek yo lu, ge ne tik ola rak

de ğiş ti ril miş or ga niz ma la rın

üre ti mi ni ger çek leş tir mek tir.”

Ka pi ta liz min kâr hır sı sı nır
ta nı mı yor

Ar tan yok sul laş ma ya ça re ola -

rak su nu lan GDO üre ti mi ka pi -

ta liz min aşı rı kâr hır sı nın bir

ürü nü. Eko lo jik den ge de yol aç -

tı ğı tah ri ba ta al dır ma dan yo ğun

üre tim yap mak yo luy la sö mü rü -

yü ar tır ma nın pe şin de olan te -

kel ler, ay nı za man da bi rer ah ta -

pot gi bi ta rım sal alan la rı ken di -

si ne ba ğım lı ha le ge ti ri yor.

Özel lik le to hum pi ya sa sı na ba -

kıl dı ğın da bu du rum da ha çar -

pı cı ola rak or ta ya çı kı yor: Dün -

ya da ge ne ti ği de ğiş ti ril miş ta -

rım ve yem ürün le ri nin to hum

pi ya sa sı 8-10 fir ma nın elin de

bu lu nu yor. Bu fir ma lar, dün ya -

da ki tüm ta rım ve hay van cı lık

ala nın da, to hum alı mı nı ken di -

le ri ne ba ğım lı ha le ge ti ri yor lar.

Ör ne ğin İs ra il to hu mu di ye bi li -

nen do ma tes to hu mu böy le. Bu

to hu mu ala rak do ma tes ye tiş ti -

ren bir çit çi, ge le cek yıl için eki -

len bu do ma tes ler den to hum

ala mı yor. Böy le ce bir son ra ki

se ne  de bu it hal to hu mu kul lan -

mak zo run da ka lı yor. 

Öte yan dan GDO üre ti mi, kü -

çük üre ti ci le ri hız la tas fi ye edi -

yor. Ge çen sa yı da yer ver di ği -

miz Car gill ör ne ği ha tır la nır sa;

mı sır ni şas ta sın dan tat lan dı rı cı

üre ti min de en bü yük te kel du ru -

mun da olan Car gill, Tür ki ye’de -

ki şe kerpan ca rı pi ya sa sı nı, da ha

dü şük ma li yet li olan mı sır ni -

şas ta sın dan el de edi len tat lan -

dı rı cı yo luy la ele ge çi ri yor. Yüz 

bin ler ce şe kerpan ca rı üre ti ci si

ise or ta dan kal dı rı lı yor. 

Genetik modifiye ürünler
insan sağlığını tehdit 
ediyor

GDO’la rın eko lo jik den ge yi

tah rip et me nin ya nı sı ra di rekt

in san sağ lı ğı üze rin de de önem -

li za rar la rı var. GDO’lar la il gi li

en sık di le ge ti ri len risk le rin ba -

şın da GDO’la rın an ti bi yo tik di -

renç sa hi bi ol duk la rı ge li yor.

Or ga niz ma la rın ya pı sı nı de ğiş ti -

re cek gen ler üre ti lir ken an ti bi -

yo tik di renç le ri ar tı rı lı yor. Bu

ne den le o ürün le ri tü ke ten in -

san la rın da an ti bi yo tik di renç le -

ri  güç le ni yor. Bu ise ile ri de an ti -

bi yo tik te da vi le rin den so nuç alı -

na ma ma sı ih ti ma li ni do ğu ru yor.

Bir baş ka ko nu  da, trans fer edi -

len gen le rin in san ve ya hay van

bün ye sin de ki bak te ri ler le bir leş -

me ih ti ma li. Bu ih ti mal ge ne tik

de ği şi min in san la ra sıç ra ma sı

teh li ke si an la mı na ge li yor. Ay rı -

ca ge ne tik mo di fi ye ürün le ri tü -

ke ten ler de gı da aler ji si gö rül me

ora nı nın nor mal den yük sek.

GDO tü rü seb ze tü ke ten ül ke -

ler de, in san lar da da ha ön ce

rast lan ma yan aler ji olay la rı na

rast la nı yor. Son yıl lar da hız la

ar tan kan ser va ka la rın da da bu

ürün le rin önem li bir pa yı var.

Dünya GDO üretiminde
ABD başı çekiyor

Dün ya da trans ge nik uy gu la -

ma lar 1986 yı lın da ger çek leş ti -

ril di. Trans ge nik uy gu la ma lar

en çok mı sır, pa ta tes, so ya, do -

ma tes gi bi ürün ler de görülü yor.

Gü nü müz de yak la şık alt mış se -

kiz mil yon hek tar alan da trans -

ge nik bit ki üre ti mi ya pı lı yor.

Tür ki ye’nin ta rım ala nı nın yak -

la şık yir mi dört mil yon hek tar

ol du ğu dü şü nü lür se, bu mik ta -

rın Tür ki ye’nin ta rım ala nı ge -

niş li ği nin yak la şık üç ka tı na ya -

ni ne re dey se yü zöl çü mü ne ya -

kın bir ala nı na kar şı lık gel di ği

ve trans ge nik bit ki ler üre til di ği

söy le ne bi lir. Alt mış se kiz mil yon

hek ta rın üç te iki si ya ni kırk mil -

yon hek ta rı ABD’de ger çek leş ti -

ri li yor. Onu on üç mil yon hek -

tar da Ar jan tin iz li yor, ar ka sın -

dan Ka na da ve Çin ge li yor. Bu

dört ül ke nin t rans ge nik üre tim -

de ki so rum lu lu ğu yüz de dok san

do kuz dur. Di ğer trans ge nik üre -

tim ya pan ül ke le ri sı ra la mak

ge re kir se bun lar Avust ral ya,

Mek si ka, Fran sa, İs pan ya, G.Af -

ri ka, Al man ya, Ro man ya, Bul ga -

ris tan ve Uru gu ay. Bu son ola -

rak say dı ğı mız ül ke ler çok kı sıt lı

bir sa ha olan yüz de bir lik bir

alan da üre tim yap mak ta lar. 

Dün ya da ise GDO üre ti mi ni ise

çokulus lu şir ket ler el le rin de bu -

lun du ru yor. Bun lar ara sın da

baş lı ca la rı Nest le, Car gill, Du-

Pont, Syngen ta, Mon san to ve

Dow Che mi cal.

Türkiye’de GDO üretimi
yasak ama…

Tür ki ye’de GDO’lu to hum üre -

ti mi ve eki mi yap mak ya sak.

Ta rım Ba kan lı ğı ka yıt la rı na gö re

de GDO’lu to hum eki mi ya pıl -

mış yer yok. Res mi ka yıt la ra

gö re, Ta rım sal Araş tır ma lar Ge -

nel Mü dür lü ğü’nün de ne me

amaç lı ekim sa ha la rı dı şın da

ge ne tik de ği şi me uğ ra mış bit ki

ve to hum lar Tür ki ye’de top rak -

lar la bu luş ma dı. GDO’ya Ha yır

Plat for mu ve bu alan da bi lim sel

ça lış ma ya pan ba zı aka de mis -

yen le rin id di ala rı ise, Ma ni sa,

Çu ku ro va, Sa kar ya, Bur sa, İz nik

gi bi böl ge ler de çift çi le re bil gi le -

ri dı şın da GDO’lu ürün to hum la -

rı nın üc ret siz da ğı tı lıp de nen di -

ği yö nün de. Bu nun dı şın da

GDO’lar Tür ki ye’ye it hal mal lar

yo luy la gi ri yor.

Tür ki ye GDO it hal edi yor

Tür ki ye’ye GDO 1996 yı lın dan

bu ya na hiç bir de ne ti me ta bi ol -

ma dan ra hat ça gi ri yor. Son on

yıl da 4 mil yar do lar lık, iş len miş

ve iş len me miş mı sır, so ya, so ya

küs pe si, mı sır ya ğı, so ya ya ğı it -

hal edil miş du rum da. 2003’te

ise 1.8 mil yon ton mı sır, 800

bin ton so ya it hal edil di. Mı sı rın

yüz de 81’i, so ya nın yüz de 88’i

ABD ve Ar jan tin’den gel di. İş -

len miş ürün le rin bü yük bö lü mü

GDO içe ri ğe sa hip. Mı sır ve so -

ya dan üre ti len yağ, un, ni şas ta,

gli koz şu ru bu, sa ka roz, fruk toz

içe ren gı da lar, bis kü vi, kra ker,

kap la ma lı çe rez ler, pu ding ler,

bit ki sel yağ lar, be bek ma ma la rı,

şe ker le me ler, çi ko la ta ve gof ret -

ler, ha zır çor ba lar, mı sır ve so -

ya yı yem ola rak tü ke ten ta vuk

ve ben ze ri hay van sal gı da lar,

GDO’lu ol ma ris ki ta şı yan gı da -

la rın ba şın da ge li yor. 

Kay nak:
GDO’ya Ha yır Pla tor mu (2004)
GDO Dek le ras yo nu (sa yı: 515, F.
Uğur lu A. Ad lı)
Gök han Gü nay dın’la söy le şi “Ge -
netik Yapısı Değiş tiril miş Tarım
Ürün leri”, söy leşiyi ger çek leş tiren
Fev ziye Öz berk, Bilim ve Ütop ya,
Kasım sayısı.

CANAVAR DOMATES
GDO’ların ekolojik dengeyi tahrip etmenin yanı sıra direkt insan sağlığı üzerinde de önemli zararları var   

NURAY ERGÜNEŞ

NArtan yoksullaşmaya 
çare olarak sunulan
GDO üretimi 
kapitalizmin aşırı
kâr hırsının bir
ürünü. Ekolojik
dengede yol açtığı
tahribata
aldırmadan yoğun
üretim yapmak
yoluyla sömürüyü
artırmanın peşinde
olan tekeller, aynı
zamanda birer
ahtapot gibi
tarımsal alanları
kendisine bağımlı
hale getiriyor.

GDO’lu ürünlerin en tanınanı canavar domates
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üre sel leş me kav ra -

mıy la ifa de edi len, ka -

pi ta liz min ge çir di ği

dö nü şüm sü re cin de tüm iliş ki

alan la rı ve ku rum sal laş ma -

lar da ol du ğu gi bi hu kuk da

dö nüş me ye baş la mış tır. Bu

alan da baş la yan dö nü şü mün

ni te li ği ve sı nır la rı ser ma ye

bi ri ki mi nin bu gün kü ge rek si -

nim le riy le bağ lı dır. Gi de rek

tüm dün ya ar tan bir bi çim de

tek bir hu kuk sal ku ral lar se ti

al tın da ya şa ma ya doğ ru git -

mek te dir. “Hu ku kun Kü re sel -

leş me si” ola rak kav ram laş tı -

rı lan bu du rum kü re sel ik ti sa -

di iliş ki ler de, Dün ya Ti ca ret

Ör gü tü çer çe ve sin de sür dü rü -

len gö rüş me ler de da ha açık

ve so mut ha li ni al mak ta dır.

Sü re ci ken di bü tün sel li ği için -

de ele al dı ğı mız da ger çek leş -

ti ril me ye ça lı şı lan dö nü şüm

el bet te şa şır tı cı de ğil dir. Wil li -

am E. Sche uer man’a gö re;

“Ka pi ta liz min iç kin öze li ği

olan ik ti sa di ye ni lik ve de ği şi -

min hız lan dı rıl ma sı di na mi ği ,

ik ti sa di kü re sel leş me nin di -

na mik le ri ne ce vap ve re me -

me si ne de niy le ni hai ola rak

açık, ge nel ve is tik rar lı ge le -

nek sel ya sa bi çim le ri ne et ki li

bir kar şı ko yuş la so nuç lan dı.

Eşan lı lık ve ani li ğin önem li

bir rol oy na dı ğı gü nü müz kü -

re sel eko no mi si kar şı sın da

ge le nek sel ya sal araç la rın et -

kin li ği so run lu ha le gel di”

Ka pi ta lizm le bir lik te 
hu kuk sis tem le ri de 
dö nü şü yor

Ka pi ta liz min ya şa dı ğı bu dö -

nü şü mün tüm alan lar da or ta -

ya çı kan or tak özel li ği nin

“hız” ol du ğu göz önü ne alın -

dı ğın da, hu ku kun bu hı za

uyum lu ha le gel me si de bir

zo run lu luk ola rak or ta ya çık -

mak ta dır. Hu kuk sal dü zey de

bu yön de de ği şen fark lı laş ma

bu ala na ye ni ni te lik ler at fet -

mek te ve ye ni özel ak tör le ri

de da hil et mek te dir. Sche ur -

man’a gö re ne oli be ral öne ri -

ler çer çe ve sin de ge le nek sel

hu kuk ile kü re sel leş me ara -

sın da ki uy gun suz luk ne de niy -

le dev le tin de net le di ği hu kuk -

sal ak ti vi te le rin en aza in di -

ril me si ge rek mek te ve kü re -

sel eko no mi nin dü zen len me -

sin den tü müy le vaz ge çil me si

öne ril mek te dir. Sche ur man

için, kü re sel ka pi ta lizm ko şul -

la rın da bu öne ri üto pik ve

etik ola rak sa vu nu la maz bir

du rum dur. 

“ ...ge nel, te miz, açık la yı cı

ve is tik rar lı norm la ra da ya -

nan hu kuk sis te mi nin ge le -

nek sel nor ma tif sa vu nu su her

za man ol du ğu gi bi ha li ha zır -

da ge çer li dir an cak ne oli be ral

eko no mik kü re sel leş me nin

hız la iler le yen has ta lık lı ya pı -

sı da ha hırs lı top lum sal ve

eko no mik dü zen le me ler ta lep

et mek te dir ve ben zer ne den le

mev cut glo bal hu kuk ye ter siz

kal mak ta dır. Mev cut sis te min

bir çok ya nı ge le nek sel li be ral

dü şü nür le rin özel lik le has ta -

lık ola rak ta nım la dık la rı şef -

faf ol ma yan, özel ve ad hoc

ka rar al ma bi çim le ri ne da ya -

nan hu kuk sis tem le rin den za -

rar gör mek te dir…”

Sü re cin ye ni ak tör le ri

Sche ur man’nın işa ret et ti ği

hu kuk sal alan da ki bu dö nü şü -

mün ulus la ra ra sı ku rum lar

açı sın dan ha ya ta geç me si

Bir leş miş Mil let le r’in, “Glo bal

Com pact” uy gu la ma sın da so -

mut lan mak ta dır. Sü re cin bü -

tün sel li ği göz önü ne alın dı -

ğın da So ğuk Sa vaş ko şul la rı -

nın ta nım la dı ğı ku rum sal laş -

ma la rın dö nü şü mü ne de ör -

nek sa yı la bi le cek olan BM’de

ki bu dö nü şüm, BM’nin il gi li

ku ru luş la rı, si vil top lum ör -

güt le ri ve Çok Ulus lu Şir ket le -

rin bir ara ya ge lip ta nım lan -

mış amaç lar için be ra ber

dav ran ma la rı ve çö züm üret -

me le ri te me lin de ger çek leş -

mek te dir. 

Ut ting’in ifa de siy le “Ye ni

Eko no mik Dü zen” öne ri si nin

öne çı ka rıl dı ğı 1970’li yıl la rın

ikin ci ya rı sın da az ge liş miş

ola rak ta nım la nan ül ke le rin

için de bu lun duk la rı du ru mun

bir bi çim de ÇUŞ’lar la il gi li ol -

du ğu ka bu lün den ha re ket le

ken di çı kar la rı için ÇUŞ’lar la

na sıl ve ne tür iliş ki ler ku rul -

ma sı ge rek ti ği ni araş tı ran ve

öne ren BM’nin dü zen le me ye

dö nük bu tav rı 1980’ler den

son ra de ğiş me ye baş la mış ve

doğ ru dan ya ban cı ya tım la rın

az ge liş miş ül ke le re gi riş le ri ni

ko lay laş tır ma nın önem ve

fay da la rın dan bah se dil me ye

baş lan mış tır. 1990’la ra ge lin -

di ğin de ise BM ken di pro je le -

rin de ÇUŞ’lar la or tak lık te -

me lin de bir iliş ki yi ön  gör me -

ye baş la mış tır; Pe ter Ut ting’e

gö re; “BM’nin iş dün ya sıy la

ya kın laş ma po li ti ka sı, kü re sel

dün ya bağ la mın da uy gun po -

li ti ka yap ma gü cü nü ye ni den

ka zan ma dü şün ce siy le mo ti -

ve ol muş tur… BM ken di mis -

yon ve ya pı sı nı, tar tış ma fo -

rum la rı na ve po li ti ka üret -

me ye dö nük ku rum la rı na

dev let dı şı ak tör le ri ka ta rak

güç len dir di ği iyi bir po zis yon -

da dur mak ta dır.” 

Çok ta raf lı bir yö ne ti şim
ya pı lan ma sı

BM’ye gö re bu çok ta raf lı

yö ne ti şim ya pı lan ma sı kü re -

sel dö ne min ko şul la rı na en

uy gun olan ya pı lan ma dır.

Böy le ce ge le nek sel güç iliş ki -

le ri de ğiş ip, komp leks bir çok

ta raf lı lık için de da ha ön ce

dev let le rin/hü kü met le rin so -

rum lu lu ğun da olan alan lar ve

prob lem ler si vil top lum ku ru -

luş la rı ve ÇUŞ’la rın yer al dı ğı

bir çok ta raf lı lık için de çö zü -

me ka vuş tu ru la cak tır. Bu ra da

dik kat edil me si ge re ken hu -

sus, ulus dev le tin ta raf ol ma

du ru mu nun ken di için, ken di

adı na bir po zis yon alış de ğil,

tem sil et ti ği sı nıf ya da sı nıf

frak si yon la rı nın ça tı şan çı kar -

la rı nın ta nım la dı ğı bir po zis -

yon alış ol ma sı dır. Bu an lam -

da ÇUŞ’la rın fark lı laş ma sı

ulu sal dev let le rin bir ak tör

ola rak yer al dı ğı “kü re sel leş -

me” için de an lam ka zan mak -

ta dır. An cak, ser ma ye bi ri ki -

mi nin dün ya öl çe ğin de dö nü -

şen ya pı sı çer çe ve sin de ulu -

sal dev let le rin de bu sü reç te

ye ni den ya pı lan ma sı, mev cut

iliş ki sis te mi nin dö nüş me si ni

de be ra be rin de ge tir miş tir.

Söz ko nu su ye ni den ya pı lan -

ma “mi ni mal dev let” an la yı -

şın da so mut laş mak ta dır. 

Ulus dev le tin 
ka rar sü reç le ri 
ye ni den ya pı la nı yor

Böy le bir pers pek tif ten ba -

kıl dı ğın da, ya şa nan “hız”ın

ta nım la dı ğı dö nü şü mün şe kil -

len di ği ni hai alan ola rak mev -

cut hu kuk sis te mi nin bu dö -

nü şü mü meş ru ve sü rek li kı -

la cak bir yön de fark lı laş ma sı -

dır. Bu sü reç te öne çı kan

ÇUŞ’lar, bir di ğer ifa dey le

“kü re sel oyun cu lar” açı sın dan

ye ni ve de net le nen tek no lo ji -

ler, ka rar al ma sü reç le ri ni

önem li öl çü de hız lan dı ra rak,

ye ter li bil giy le ani, ke sin ve

eş za man lı tep ki ver me ola -

nak la rı nı son der ce art tır mış -

tır. 

Sü re cin en te mel özel li ği

ulus dev let le rin ege men lik

hak la rı nı ve bu hak tan tü re -

yen dü zen le yi ci iş lev le ri ni

ulus la ra ra sı üst ku rum la ra,

ör ne ğin DTÖ, ya da

özerk/özel ku rul la ra trans fer

et me si ola rak ya şan mak ta dır.

Bu ra da kri tik olan nok ta, ulus

dev let le rin söz ko nu su ege -

men lik trans fe ri ni müm kün

kı lan an laş ma ya da iliş ki ler -

de bir ta raf ola rak ken di si nin

yer al ma sı dır. Bu du rum, ka -

pi ta list ser ma ye bi ri kim sü re -

cin de dev le tin ken di adı na bir

iş lev yük len me di ği ni ve ye ri -

ne ge tir di ği iş lev le rin esa sı nı

sı nıf sal ni te li ği nin be lir le di ği -

ni be lir gin leş tir mek te dir.

Söz ko nu su sı nıf sal iliş ki yi

“or tak iyi” ima jıy la ör ten ulu -

sal dev let, ka pi ta liz min gel di -

ği ol gun laş ma saf ha sın da ön -

ce lik le ulus la ra ra sı laş mış

“yer li” ser ma ye ve ulus la ra -

ra sı “ya ban cı” ser ma yenin

ça kı şan ve ça tı şan ge rek si -

nim le ri ne gö re ye ni den ya pı -

lan mak ta ve iş lev le ri ni bü yük

öl çü de bu sü reç tanım lamak -

tadır.

DÜNYA EKONOMİSİNİ ANLAMAK

MEHMET TÜRKAY

Kapitalizmin yaşadığı dönüşümün tüm alanlarda ortaya çıkan ortak özelliği “hız”dır.

K

Ulus devletler kapitalizmin geldiği aşamaya bağlı olarak öncelikle uluslararasılaşmış “yerli” sermaye ve uluslararası
“yabancı” sermayenin çakışan ve çatışan gereksinimlerine göre yeniden yapılanmakta ve işlevlerini büyük ölçüde bu

süreç tanımlamaktadır.
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api ta liz me kar şı mü ca -

de le, sis te min ve kar şı tı

güç le rin kav ram sal dü -

zey de bir te orik ana li zi ne ve

bu ze min den yo la çı ka rak, iş çi

sı nı fı nın çı kar la rı nı esas alan

bir ide olo jik kim li ğe ve o kim li -

ğin ken di ni so mut laş tır dı ğı bir

prog ram ve stra te ji ye da ya nır -

sa, meş ru ve ka lı cı bir kim lik

ka za na bi lir.

An cak, ni ha ye tin de bü tün

bun lar söz dür. O söz ler, sırf

ken di le ri ola rak, en doğ ru yu

bi le dil len dir miş ol sa lar, sis te -

me yı kı cı za rar lar ve re mez ler

ve hat ta uçup gi de bi lir ler de.

On la rı mad di ve yı kı cı bir güç

ha li ne ge ti re cek olan, bir ör -

güt le bu luş tuk la rı an dır. Ör güt,

baş ta sı nıf bi linç li iş çi ler ol -

mak üze re, dev rim ci mü ca de -

le yi yü rü ten bü tün güç le rin

top lan ma me kâ nı dır. Ser ma ye -

nin dev let ve onun ku rum la -

rın dan baş la ya rak bü tün top -

lu ma ya yı lan ör güt le ri ne kar şı,

sı nı fın ve dev rim ci le rin tek da -

ya na ğı ör güt tür.

Ör güt, sis tem kar şı tı mü ca -

de le ye or tak bir stra te ji ve

tak tik ka zan dı ra rak, dö vüş gü -

cü nü ve ye te ne ği ni yük sel tir.

Ve de vam la, baş ka bir di zi sis -

tem kar şı tı ör güt le iliş ki le ne -

rek, sis tem kar şı tı bir ala nı fi -

ilen oluş tu rup sis te me da ya tır.

An cak ör güt ya da ör güt len -

me ala nı, sırf ken di si ola rak,

dev rim ci mü ca de le nin ke mik -

le ri ve kas la rıy la vü cu du ol ma -

nın öte si ne de gi de mez. 

O ör gü tün bir ru ha ih ti ya cı

var dır ve o ruh onun ör güt len -

me me to du dur. Ör güt ve ör -

güt len me me to du, bir bir le ri ni

des tek le yen kim lik te ol ma lı ve

dev rim ci bir ze min de uyum

ha lin de kay naş ma lı dır lar. O

kay naş ma, bir dev rim ci bü tün -

sel lik ola rak, hem sis tem kar -

şı tı yı kı cı bir kim li ği hem de

ken di ne ait bir sis tem oluş tur -

ma yö nün de ya pı cı bir kim li ği

ken di için de ba rın dı ra bil me li -

dir.

Evet, ör güt sırf ken di si ola -

rak sis tem kar şı tı mü ca de le nin

vü cu duy sa, ör güt len me me to -

du da onun ru hu dur. Ör güt le,

ör güt tak tik le ri nin ve do la yı -

sıy la te ori ve ide olo ji si nin ça -

kış ma nok ta sı, ör gü tün ör güt -

len me me to du dur. Sis tem den

hoş nut suz fark lı sı nıf ve ya

züm re ler de, sis tem kar şı tı

söy le me sa hip ör güt ler ku ra bi -

lir. İş çi sı nı fı nın sis tem le uz -

laş ma yan çe liş ki sin den güç

alan bir ör güt le di ğer le ri ara -

sın da ki ay rım, ör güt len me me -

to dun da or ta ya çı ka cak tır.Ve

ni ha ye tin de, bir adım da ha

ata rak ve vur gu yu be lir tik kıl -

mak ama cıy la, di ye bi li riz ki,

sis tem ve kar şı tı güç le rin dev -

rim ci bir te orik-ide olo jik yo ru -

mu na da ya nı la rak ku rul muş

da ol sa ve ken di si ni uy gun tek -

nik ler le ku rup bü yü te bil miş de

ol sa; şa yet bir ör güt dev rim ci

bir ör güt len me me to du na sa -

hip de ğil se, sis tem içi ve re -

for mist bir ze mi ne doğ ru sü -

rük len me ye zor la na cak tır.

İş çi sı nı fı nın ör güt len me me -

to du, mi li tan bir kim li ğe sa -

hip tir ve gi ri şim ci lik, ya ra tı cı -

lık ve dö nüş tü rü cü lük öge le -

rin den olu şur. Mi li tan me tot,

akıl ve den ge fe ti şis ti bur ju va

sos ya liz mi nin ras yo na list bi -

çim ci/tek nik çi, ira de fe ti şis ti

öf ke li kü çük bur ju va sos ya liz -

mi nin üto pist-ma ce ra cı, kor -

ku la rı nın esi ri çap sız kü çük

es naf tar zı sos ya lizm le rin me -

ta fi zik-tek ke ci ör güt len me me -

totla rın dan ka lın çiz gi ler le ay -

rı lır ve ni te lik ola rak fark lı bir

ze mi ne yer le şir.

Mi li tan me tot, sis te min ken -

di si ne mu ha le fet eden ler için

aç tı ğı ica zet ala nı nın dı şı na

doğ ru ya pı lan sü rek li ham le -

ler de ken di as ga ri hat tı nı ku -

rar ve ora dan baş la yıp doğ ru -

dan sis tem dı şın dan sis te me

ya pı lan vu ruş la ra dek uza nan

bir dev rim ci ala na yer leşen

bü tün sel li ğe-ken di li ğe sa hip tir. 

O ken di lik, “Ben şu im kân la -

ra sa hi bim, top lum sal ger çek -

li ğin şart la rı da bu, öy ley se ya -

pa bi le ce ğim de şu dur” bi çi -

min de ça lış maz. Ken di si ni ku -

rar ken şöy le dü şü nür: “İm kân -

la rı mı şöy le zor la ya bi li rim, ka -

pa si te min şu öge le ri ni dö nüş -

tü re rek ken di mi aşa bi li rim” ya

da, “İm kân sı zın için de şu ra da

bir im ka nın ipu cu var” ve ya,

“Ken di li ğin den akı şıy la be ni

bas kı la yan ve önü mü sü rek li

tı ka yan ve be ni içi ne hap set -

me ye ça lı şan sis te min top lum -

sal ger çek li ği nin dö nü şü mü

için, onun için de ki şu di re niş çi

di na mi ği ya ka lar şu ra ya doğ ru

yön len di rir sem bir dev rim ci

güç ala nı ya ra ta bi li rim ve o

güç ala nıy la şöy le bir ham le

ya par sam sis te mi şu ka dar

zor la ya bi li rim!”

Mi li tan me tot, ken di si ni ifa de

edi şin de top lum sal meş ru iye ti

esas alan bir ze min de tu tu nur

ve bu ra da den ge le ne rek, sis te -

me kar şı sa va şı den ge siz ve

key fi sav rul ma lar dan ko rur.

Ka pi ta list sis tem, bir sö mü rü

ve ege men lik sis te mi ola rak,

ken di ni sü rek li ola rak ko ru -

mak zo run da dır. Bu ko ru ma

ise, sa nı la nın ak si ne, sa de ce

po li se ve or du ya da ya nı la rak

ya pı la maz. Sö mü rü len ve ezi -

len ge niş yı ğın la rın sis te mi ka -

bul le ni ci ve rı za ve ri ci bir du -

ru ma so kul ma sı ge re kir. 

O nok ta da, top lum sal ve si -

ya sal alan da akan çok sa yı da

sü reç, bi linç li ce in şa edi lir ve

sü rek li iş le ti le rek alış kan lık ve

ken di li ğin den lik se vi ye si ne çı -

ka rı lır.

Sis te min gün lük akı şı, eği -

tim den kül tü re, sağ lık tan spo -

ra, eğ len ce den cins ler ara sın -

da ki iliş ki ye.... vd., ol duk ça ge -

niş bir ala na ya yı lır ve ol duk ça

zen gin top lum sal po li tik sü reç -

le ri içe rir. O gün lük akış, sü -

rek li ola rak sis te mi ye ni den

üre tir.

ÖRGÜTLENME METODU

OĞUZHAN KAYSERİLİOĞLU

K

Bir ör gü tün ör güt len me me to du, ya ni pra ti ğe mü da ha le ediş tar zı, onun dev rim ci li ği nin sı nıf sal ni te li ği ni be lir ler. Ve bu nun ter -
si de doğ ru dur: Ör gü tün dev rim ci li ği nin sı nıf sal ni te li ği, onun ör güt len me me to du nu be lir ler. Ör gü tün bir ru ha ih ti ya cı var dır ve

o ruh onun ör güt len me me to du dur.

Küçük bur ju va dev rim ci li ği nin ör güt len me me to du, gi ri şim ci dir ve sis te min
ken di li ğin den akı şı nın önü ne at tı ğı fır sat lar la ye tin mez. Yük sek bir ener ji ve ki mi
za man kah ra man lık dü ze yi ne va ran bi çim ler de sis te me kar şı ham le ya par.

An cak, o ham le ler, top lum sal ger çek li ğin için de ki ger çek ol gu la ra ya da ola sı -
lık la ra da yan maz lar. İra de fe ti şiz mi için de ve sis te me öf ke ze mi nin de olu şur lar.
Ha va da uçu şan bir ira de ve rast ge le ham le ler, o ze mi nin ka çı nıl maz so nu cu dur.

Ya ya ka la nı lan bir öf ke kri zi için de kö şe ye sı kış mış ke di gi bi sü rek li hır la nır ve
pen çe atı lır, ama, bü tün bun lar sis te ma tik bir kim li ğe sa hip ol ma dı ğı için boş luk -
ta kay bo lup gi der ler ya da bir den par la yan bir kah ra man lık gös te ri siy le var olan
bü tün gü cüy le sis te me vu rur ve ha sar ve rir, ama ken di si ne da ha faz la ha sar ver -
mek pa ha sı na. Isın mak için evi ni ya kar.

O, gü cü nü tut ma ya da sı nır la ma gi bi, me sa fe duy gu su ve soğuk kan lı lık ge rek -

si nen tu tum la ra ka pa lı dır. Sis tem li, se çil miş he de fe gi den ve gü cü nü bu sü re ce
gö re ayar la yan bir tarz, ona ya ban cı dır. İra de si ya da gü cü nü so mut top lum sal
kay nak lar la sü rek li bes le ne cek tarz da iliş ki len dir me, ona önem siz ge le bi lir.

Bur ju va sos ya liz mi nin ras yo nel he sap la rı nın bo ğu cu lu ğu na, ir ras yo nel ham le le -
rin uçu cu lu ğuy la tep ki gös te rir.

Kü çük bur ju va ör güt len me me to du, sis te min gü cü nü önem se mez. Öf ke kri zi ne
tu tul muş tur ve se rin kan lı dü şü ne cek den ge yi kay bet miş tir. Ye nil mek, ka çı nıl maz
ka de ri dir. 

Ge le ne ği ve ge le ce ği, par la ma ve tas fi ye iki le mi için de gi dip gel mek tir. So nuç -
suz çı kış la rıy la hal kın sis te me kar şı tep ki si nin za yıf la ma sı na yol açar lar ve sis -
tem on la rı on ca kah ra man lı ğa rağ men her se fe rin de yen dik çe, sis te min ye ni le -
me ye ce ği ne da ir bir bi lin cin oluş masına da hiz met eder ler.

KÜÇÜK BUR JU VA SOS YA LİZ Mİ NİN ME TO DU

Örgütlenme cesaret ve yaratıcılık gerektirir

ÖZGÜRLÜKTOPLUMSAL



21ÖRGÜTLENMENİSAN 2006

İş te, mi li tan me tot gi ri şim ci -

dir ve ini si ya tif ken di sin de ola -

cak bi çim ve tarz lar da sis te me

mü da ha le eder.

O, sis te min tam da mer ke zi -

ne müda ha le et mek ten çe kin -

mez. Ve de vam la, sis te min

gün lük dü zey de ken di li ğin den

akı şı na kar şı, iş çi sı nı fı nın

dev rim ci ira de si nin di le ge li şi

ve mü da ha le si dir. Ken di li ğin -

den akı şa pa sif çe uyum gös te -

ren ler den ve ya ak tif tep ki gös -

ter se de ken di li ğin den akış tan

ko pu ş ma an lar dan fark lı dır.

Mi li tan me tot, fark lı bir dü ze -

nin gün cel ta şı yı cı sı ola rak,

ken di de vi ni mi ni ken di si oluş -

tu rur. Sis te min ve onun kont -

ro lün de ki gün lük ha ya tın sun -

du ğu im kân lar la ye tin mez ve

ken di si nin be lir le di ği he def le re

yö ne lir. 

Sis tem le iliş ki sin de, ini si ya ti -

fi hep ken din de tu tar ve o tu -

tu şun özel bir uya nık lı ğı ve sü -

rek li leş miş bir dev rim ci prak -

si sin son suz sa yı da ve fark lı

kim lik te gi ri şi mi ni ge rek sin di -

ği nin de bi lin cin de dir.

Sü rek li leş miş son suz gi ri şim,

bir dev rim ci pra tik için de bi r

a ra ya ge lin ce, ken di ne öz gü

bir ze min ve de vi nim ya ra tır.

İş te, o ze min ve de vi ni min gü -

cü ve ya yı lı mı, sis tem kar şı tı

ala nın meş ru bir fi ili du rum

ola rak ken di si ni var et me si ni

sağ la ya cak tır.

Ha ya tın her ala nın da ve her

an sü rek li ola rak dav ran mak

ge re kir. Evet, sis te min ken di li -

ğin den akı şı na kar şı akan, ne -

re ye, na sıl ve ne za man va ra -

ca ğı na ken di si ka rar ve ren bir

dev rim ci akış. O akış bir kez

olu şun ca, ken di si ni oluş tu ran

dev rim ci pra tik ge re ği, sa de ce

sis tem den ko puş muş ol mak la

ye tin me ye cek ve ay nı za man -

da, bin  bir bi çi me bü rü ne rek,

sü rek li ola rak sis te me sal dı ran

ve onun akı şı nı bo zan ya da

hı zı nı ke sen bir ken di li ğe sa hip

ola cak tır.

Öy le bir ör güt len me me to du -

na sa hip olun ma lı dır ki, o ör -

gü tün at tı ğı her adım dü ze nin

ken di li ğin den akı şı nı boz ma lı

ve boz du ğu oran da ken di si ol -

ma lı ve ken di si ne ait meş ru

bir top lum sal-si ya sal ze mi -

ni/ala nı sis te me da yat ma lı dır.

Militan metot, yaratıcıdır
ve o yaratıcılık iki
düzeyde işler

İlk ola rak, dar an la mıy la ya -

ra tı cı dır. Kar şı çık tı ğı sis te min

ken di li ğin den akı şı nın dev rim -

ci ör gü tün üze ri ne her an ve

sü rek li ola rak yığ dı ğı bin  bir

so ru nun al tın da ezil mez. Çö -

züm gü cü dür. So run lar kar şı -

sın da apı şıp kal maz, so run la rı

aşa ca ğı ham le le ri ya ra tı cı bir

bi çim de bu lur ve hız la uy gu -

lar.

İkin ci si, ken di de vi ni mi nin

güç kay nak la rı nı bu lup çı kar -

ma an la mın da, ya ra tı cı dır. Da -

yan dı ğı güç ler den al dı ğı des te -

ğin gü cü nü, bi çi mi ni ve ka li te -

si ni her an ye ni den üre tir. Ve

hat ta, dü ze nin çat lak la rı nın

ara sın da olu şan fır sat la rı da

kul lan mak tan çe kin mez, o fır -

sat la rın oluş ma sı na yar dım

ede cek ham le le ri ya par. İm kân

ya ra tı cı dır.

Ger çek li ğin gö rü nen yü zü ya

da hâ kim güç den ge le ri ço ğun -

luk la dev rim ci bir fa ali ye te izin

ver mez, en faz la sıy la re form cu

bir tar zı des tek ler. 

Mi li tan me tot, ger çe ğin gö -

rün me yen ya da alt ta ka lan di -

na mik le ri ni de kap sa yan bü -

tün sel bir yak la şım la, ken di

ba ğım sız dev rim ci yo lu nun

önü nü aça cak ve hız lan dı ra cak

ol gu la rı ve ya hat ta ola sı lık la rı

ya ka lar. 

Mi li tan me to dun ger çe ğe

yak la şı mı, ev rim ci pra ti ğin ve

sis tem kar şı tı ala nın güç len -

me si ni sağ la ya cak ger çek top -

lum sal di na mik le ri, ol gu sal ve

hat ta ola sı lık hal le riy le sap ta -

ya cak bir ya ra tı cı lık la yük lü -

dür.

Militan metot,
dönüştürücüdür

Evet, ini si ya ti fi ele al dı nız,

sü rek li ola rak sis te me kar şı

ham le ler ya pı yor su nuz, sis te -

min önü nü ze yığ dı ğı bin  bir

so ru na bin  bir çö züm le ce vap

üre ti yor ve hat ta, top lum sal

ger çe ğin bü tü nü nü gö re bi le cek

bir de rin bir ba kı şa sa hip ola -

rak on da ki en giz li kal mış dev -

rim ci po tan si yel le rin da hi bir

dev rim ci fır sat ve im kân ha li -

ne ge le bi le ce ği ni ya ra tı cı bi -

çim de gö rü yor su nuz.

İş te, bü tün bu gi ri şim ler ve

ham le ler di zi si nin ve ya ra tı cı

bi çim de dev rim ci pra ti ği güç -

len di re cek fır sat lar ve im kan -

lar bul ma ye te ne ği ni zin bir

so nuç al ma sı ve o so nu cun da

sis tem kar şı tı bir alan da ken -

di ni ko num lan dı ra rak sağ la ma

alın ma sı ve ay nı za man da o

ala nın gü cü nü de ar tır ma sı

ge re kir.

Bu du rum da, sis te me rağ -

men ve sis tem kar şı tı bir güç

ala nı, ken di hal le ri nin on la rı

da ğı nık ve sis tem içi ka nal lar -

da sü rük le ye ce ği bir di zi top -

lum sal ve si ya sal ol gu ve ola -

sı lık tan, on la rı bir di zi dev rim -

ci iliş ki ye so ka rak dö nüş tü rüp,

ken di li ğin den va ro luş la rın dan

baş ka ve dev rim ci bir dü ze ye

sıç ra ta rak, ya ra tıl mış ola cak -

tır.

Görmek ve davranmak
yetmez 

Gö rü len ler, dev rim ci ve sis -

tem kar şı tı bir tarz la bir bir le -

riy le iliş ki len di ri le cek ler ve

dav ra nış lar, sis te min ica zet

ala nı nın dı şın da bir ala nı in şa

ede cek bir kim li ği ta şı ya cak -

lar.

Şey ler bir bir le riy le o şe kil de

iliş ki len di ri le cek ve öy le dav -

ran dı rı la cak lar ki, o iliş ki ve

pra tik için de dö nü şe cek ler ve

bir dev rim ci al ter na ti fin oluş -

tu ru cu öge le ri ha li ne ge le cek -

ler dir.

Sa de ce gi ri şim ci lik ve ya ra tı -

cı lık la ye ti ni lir ve ör güt len me

me to du dö nüş tü rü cü lük le zen -

gin leş ti ril mez se, so nuç al ma

ko nu sun da, baş ka tür lü de ğil

ama, sis tem kar şı tı ve dev rim -

ci bir so nuç al ma ko nu sun da,

tı kan ma ya şa na cak tır.

Dö nüş tü rü cü öge de, or ta da

bir amaç ve bu amaç doğ rul -

tu sun da top lum sal ger çek li ği

dev rim ci yön de dö nüş me ye

zor la yan ve o ya da bu dü zey -

de dö nüş tür me yi ba şa ran bir

ira de var dır. İra de yi ha va da

uçuş mak tan kur ta ran, onun

ken di gü cü nü top lum sal ger -

çek lik le kur du ğu dev rim ci iliş -

ki den al ma sı, ora da ki dev rim ci

ol gu ya da ola sı lık la ra da yan -

ma sı dır. O ira de ye ru hu nu ve -

ren de rin te orik ba kış tır, ren gi -

ni ve re rek onu kan lan dı ran

inanç tır, bi çi me so kan be ce ri -

dir ve so nuç al dı ran ka rar lı lık,

güç ve cü ret tir.

Baş ta ki sö zü mü zü tek rar

ede lim. Bir ör gü tün ör güt len -

me me to du, ya ni pra ti ğe mü -

da ha le ediş tar zı, onun dev -

rim ci li ği nin sı nıf sal ni te li ği ni

be lir ler. Ve bu nun ter si de doğ -

ru dur: Ör gü tün dev rim ci li ği nin

sı nıf sal ni te li ği, onun ör güt len -

me me to du nu be lir ler. 

El bet te, ger çek ha yat si yah

ve be yaz dan iba ret de ğil. Olu -

şum sü reç le rin de iki yön bir bi -

ri ni bes le ye rek ge liş ti rir ve

net li ğe ulaş tı rır. Net li ğin ka lı cı -

lı ğı ve gü cü ise, ör gü tün ül ke

ça pın da ve top lum sal-po li tik

ha ya tın önem li alan la rın da ka -

zan dı ğı po li tik ini si ya tif ve

pra tik güç ta ra fın dan be lir le -

nir. Şu böl ge ye ya da bu ala na

sı kış mış ve ül ke ça pı na

yayılamayan bir ör gü tün, ger -

çek bir po li tik güç ola ma ya ca -

ğı da açık tır. 

Her du rum, her ka za nım, bir

de bu eşi ğin aşı lıp aşı la ma ma -

sı kri te ri ta ra fın dan be lir le ne -

cek, za yıf ya da güç lü

olacaktır.

BUR JU VA SOS YA LİZ Mİ NİN ME TO DU

Bur ju va sos ya liz mi, akıl sap lan tı lı bir ör güt len me me to du na sa hip tir. O, ak lı nı,
dev rim ci he def le rin eleş ti rel ve ya ra tı cı ener ji siy le eğit mez ve sis tem ta ra fın dan
oluş tu rul muş ve onun içi ne hap sol muş ken di li ğin den kim li ğiy le ça lış tı rır. Var
olan den ge ler de tu tun mak onun için esas tır. Den ge le ri gö ren ama aşan bir tarz
onun uf ku na gi re mez. O, “akıl cı” ve “den ge li” dav ra nır ve “ço cukça” ham le ler le
var olan den ge le ri zor la maz. Bu tu tu mun pra tik te ki kar şı lı ğı, onun, dü ze nin ken -
di li ğin den akı şı nın önü ne at tı ğı im kân lar la ye ti nen ve ken di ni bu ra da sı nır la yan
ica zet çi bir kim li ğe sa hip ol ma sı dır.
Bur ju va sos ya list ör güt len me me to du, sö züm ona “akıl lı” ve “den ge li” kim li ği
ta ra fın dan pra tik te sü rek li bas kı la na rak, sis tem den ko pu şa ma yan re el po li ti ker
bir hat iz ler. O, sis tem içi ça tış ma la rı esas alan bir ör güt len medir ve bu yüz den
de ne re ye doğ ru na sıl gi de ce ği esas ola rak sis tem ta ra fın dan be lir le ne cek tir.

Bur ju va sos ya list bir ör güt, sis te min ya rat tı ğı hak sız lık la ra kar şı olu şan top lum -
sal tep ki le ri ör güt le se de, son tah lil de, o ra hat sız lık la rın gi de ril di ği bir sis tem
içi or ta mı öz ler. Eğer top lum sal tep ki ye te rin ce güç lüy se, sis tem ken di ni res to re
ede rek ve ya re form yo luy la dü zel te cek tir. 
Ama, ay nı an da bir di zi ye ni top lum sal ra hat sız lık da ha yaşan mak ta dır ve ye ni -
le ri de gün de me gi re cek tir. İş te, olu şan fa sit da ire de bur ju va sos ya liz mi so nuç -
suz ca dö ner du rur. Bü tün fa ali ye ti, sis te min ken di li ğin den akı şı nın dur ma dan
üret ti ği so run la rı te miz le me ye yö ne lik tir. Sis te min te miz lik çi si dir ler. 
To par la ya cak olur sak, bur ju va sos ya list ör güt len me me to du, var olan top lum sal
ger çek lik te ki hâ kim den ge ler le ken di ni bağ lar, o den ge le rin fır sat ver di ği alan
üze rin de ya yıl ma ya ça lı şır. Güç den ge le ri nin ras yo nel ana li zi nin kı sır ve sis tem
içi pra ti ği nin için de bo ğulur.

Örgütlenme sabır ve irade gerektirir
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stan bul bu yıl 8 Mart’ı
dört fark lı ey lem le ge -
çir di... Da ha en ba şın -

dan bu na yö ne lik ki mi or tak -
laş tır ma ya da en azın dan ay nı
gü ne mi ting dü zen le me me gi bi
ça ba lar ol sa da, bunlar za yıf
kal dı ve pek de kar şı lık bul ma -
dı.. So nuçta da bu sü re cin öz -
ne si ola rak yer alan ya pı lar
ken di ka dın ha re ke ti/ka dın
kur tu luş ha re ke ti pers pek ti fi ne
uy gun bul du ğu mi tin gin ör güt -
le yi ci si ve ka tı lım cı sı ol du...
Ya ni “ide olo jik ay rış ma lar”
net leş miş, her kes yer i ni al mış
ol du... Man tı ki so nuç la rı açı -
sın dan dü şü nül dü ğün de ço ğu -
muza “nor mal” ge le bi le cek
olan bu ay rış ma, bu ka dar ko -
lay ve müm kün mü? Şim di
otu rup bu nu dü şün me miz, ka -
dın ha re ke ti nin/ka dın kur tu luş
ha re ke ti nin ge nel çı kar la rı açı -
sın dan bu nun so nuç la rı nı de -
ğer len dir me miz ge re ki yor. 

İde olo ji me se le si

İde olo jik ay rış ma me se le si ne
iliş kin ilk el den söy le ni le bi le -
cek şey, “Tür ki ye ka dın ha re -
ke ti nin” ta raf la rı nın bir ide olo -
jik ay rış ma ya şa ya cak ka dar
ol gun laş ma sın dan söz et me nin
pek de müm kün ol ma dı ğı dır.
El bet te Tür ki ye ka dın ha re ke ti
1980’le bir lik te fe mi nist ha re -
ket le bu lu şa rak ken di ide olo ji -
si ne ka vuş muş tur. Za ten sö zü -
müz bu ra ya de ğil, bir bü tün
ola rak ka dın ha re ke ti ne ve
ken di si ni bö lün me ler le ifa de
eden du ru ma dır. Bu ol gun laş -
ma nın he nüz ya şan ma dı ğı nı, 8
Mart dı şın da  ya pı la bi len or tak
ey lem ler den göz lem le mek
müm kün dür. Bu ey lem ler de
er kek siz ka tı lım bir so run
oluş tur maz ken 8 Mart’ ta er -
kek le rin ka tı lı mı bir den il ke
ka ra rı ola rak kar şı mı za çı kı ve -
re bil me kte dir. Bu nun dı şın da
“fe mi niz mi bö lü cü bir ha re ket”
ola rak gö ren ya pı la rın de ğer -
len dir me le rin de de fe mi nizm le
“bir ide olo jik ay rış ma” ya şaya -
cak dü zey de po le mik ku ru la -
bil di ğin den söz et mek de pek

müm kün gö rün me mek te dir.
Do la yı sıy la or ta da bir ide olo jik
ay rış ma de ğil, -fe mi niz min
kap sa yı cı lı ğı nın da ral ma sı na
bağ lı ola rak- öz nel lik ler le bes -
le nen ide olo jik ay rış ma ya nıl -
sa ma sı var dır. 

Bu nun la ne yi kas tet ti ği mi
Atılım ga ze te sin de ya yım la nan
“Ge le ce ği Han gi Çiz gi Ka za na -
cak?” baş lık lı ya zı dan alın tı lar
ya pa rak ifa de et me ye ça lı şa -
yım. İlk söz ka dın so ru nu na
iliş kin: “Fe mi nist/re for mist ler
ce na hı; ek lek tik fe mi nist/re -
for mist çiz gi… Bu ra da her çe -
şit fe mi nist akım var, ‘ka dın
so ru nu’ bun la rın var lık ne de ni
ve baş lı ca uğ raş ala nı” di yen
bir gö rü şün “ka dın so ru nu”
der ken ha di bu nu da ge çe lim
“8 Mart Emek çi Ka dın lar Gü -
nü” der ken ne yin kas te dil di ği
ken di dur du ğu yer açı sın dan
bir o ka dar muğ lak tır.

“Fe mi nist ler ide olo jik ola rak
bu ce na hın mer ke zin de du ru -
yor lar, ama po li tik ola rak
dam ga sı nı vu ran yurt se ver ka -
dın ha re ke ti olu yor” de ğer len -
dir me sin de ol du ğu gi bi ge çer -
ken de yurt se ver ka dın ha re -
ke tin den bah set mek bel ki “za -
ten ba şa rı sız lar” de mek için
bir ze min sağ la ya bi lir ve bel ki
ken di mi zi iyi his set ti re bi lir
ama yurt se ver ka dın ha re ke ti -
nin geldiği dü ze ye ve yi ne bu
ha re ke tin ka dın lar la bu luş ma
be ce ri si ne göz le ri ni ka pa mak -
tır. Bu nun bi zi gö tü re ce ği yer
ise ken di kü çük gü zel dün ya la -
rı mız dır. 

Ve son bir ör nek ola rak; “‘Er -
kek siz mi ting’ ta le bi, ka dın
kur tu luş mü ca de le si ni er kek
ege men ka pi ta list dü ze ne de ğil
de er kek cin si ne yö nel ten
prog ra ma tik yak la şı mın uzan -
tı sı dır. Fe mi nist prog ram ve
ide olo ji, ka dın la rın da uz laş -
maz sı nıf la ra bö lün müş ol du -
ğu nu, ka dın la rın kur tu luş mü -
ca de le si nin iş çi, emek çi ka dın -
la rın so ru nu ol du ğu nu red de -
di yor” di ye rek fe mi nizm için de
or tak pay da sa yı la bi le cek iki
nok ta yı, ya ni fe mi niz min er kek

ege men sis te me kar şı ol du ğu
ve tüm ka dın la rın kur tu lu şu nu
ör güt le di ği sap ta ma sı nı at la -
mak, açık bir ifa dey le ol sa ol -
sa bir dü şün ce yi ken di is te di -
ği niz ye re ko num lan dır ma ça -
ba sı nın bir ürü nü dür. Böy le bir
lük se ise en mi ni mum etik ku -
ra lı ola rak hiç kim se sa hip de -
ğil dir. “Mev cut fe mi niz min or -
ta sı nıf ni te li ği ka zan dı ğı ya da
dü zen içi leş ti ği” eleş ti ri si ya pı -
la bi lir, bu baş ka bir şey dir
ama bir dü şün ce ken di gö rü -
şü nü zü des tek le me/güç len dir -
me ye yö ne lik tah rif edi le mez,
ol ma yan an lam lar yük le ne -
mez. Sa hi ci bir po le mik kur -
mak için “sap la sa ma nı bir bi -
rin den ayır mak” ge re kir. 

Son bir kez da ha ifa de eder -
sek; di ğer ha re ket ler de ol du ğu
gi bi ka dın ha re ke ti açı sın dan
ide olo jik fark lı laş ma lar ola sı
ve ay nı za man da meş ru dur. Ve
her fark lı lı ğın ken di ni ifa de et -
me ve ör güt le me öz gür lü ğü
var dır. An cak bu ra da önem li
olan; ide olo jik ay rış ma baş lı ğı
al tı na ken di öz nel lik le ri mi zi,
ken di gün lük po li tik du ruş la rı -
mız da yap mak is te di ği miz
fark lı laş ma la rı, top la ma ma lı,
bu nu bir da yat ma ha li ne dö -
nüş tür me me li yiz. Ken di sin den
ay rı gör dü ğü dü şün ce nin ne
ol du ğu nu an la ma dan ve an la -
ma ya ça lış ma dan, sis te min
ya rat tı ğı ma ni pü las yon la rın
içe ri sin de ka la rak bir ay rış ma
ya şa na maz/ya şa ya ma yız. 

Bu nun öte si fark lı lık la rın ka -
ba iki lik ler ve kar şıt lık lar ha li -
ne dö nüş me si dir. Bu sü reç te
yü rüt tü ğü müz tar tış ma la rı bir
kez da ha ha tır la ya lım; Er kek li
mi/er kek siz mi?, Ön ko şul lu -
mu/ön ko şul suz mu? Ve da ha
da va him ola nı dev le tin yö nelt -
ti ği şid de tin ne de ni  mi? De ğil
mi?

Ken di ha re ke ti mi zin/ha re ket -
li li ği mi zin dev rim ci li ği ni er kek -
siz ya da er kek li ol mak ile mi
sı na ya ca ğız, bu nu  mu öl çüt
ala ca ğız? Ya da “da yak” ye -
mişsek  mi ey le mi miz dev rim -
ci le şe cek, ye me diy sek re for -

mist mi ola ca ğız? As lın da ya -
şa dı ğı mız ta rih ten çok iyi bi li -
yo ruz ki bu ze min le sı nır lan -
mış bir ay rış ma bi zim de ğil,
ege men sis tem le rin işi ne ya -
rar... Er kek ege men li ği nin de,
ka pi ta liz min de... 

Çu val dı zı ken di mi ze

Ger çek ze min de ol ma yan,
öz nel sü reç ler le bes le nen ay rı -
lık la rın ka dın ha re ke ti nin/ka -
dın kur tu luş ha re ke ti nin ge nel
çı kar la rı açı sın dan ola bi le cek
ye ga ne so nu cu ger çek çi ol ma -
yan/ger çek di na mik le ri ne da -
yan ma yan bö lün me ler dir. Bu
bö lün me le re ba kıp, ya şan dı
bit ti di ye rek “ide olo jik ay rış -
ma lar dı” ra hat lı ğı na gir me me -
li yiz. Çün kü bu “he pi miz fark lı -
yız bir ara da ola ma yı z”ın po li -
ti ka sı na dö nü şe bi lir. Her ke si
ik na et mek gi bi bir şey za ten
söz ko nu su ola maz, ama mev -
cut ay rı lık la rı mız dan mut lu luk
duy ma ma lı yız, ka dın lar ara sı
ya şa nan bö lün me ler den ken di -
mi ze da ha faz la pay çı kar ma lı
ve da ha faz la so rum luk  yük le -
me li yiz. Bu bi zim id di amız dan
ge lir. Ve yi ne bir kez da ha söy -
le mek ge re kir se “iki lik ler” üze -
rin den tar tış ma yü rüt mek ya
da ya ra tı lan böy le ze min ler
üze rin de oy na mak sö zü mü zü
bu la nık laş tı rır, et ki si ni azal tır.
Fe mi nizm bir ön ka bul ola rak
ken di ni meş ru ola rak gö rü yor
ve top lum sal dö nü şüm me se -

le si ni önü ne ko yu yor sa et ki
ala nı nı ala bil di ği ne yay ma lı,
dö nüş tü rü cü bir ha re ket ola -
rak baş ka ha re ket le re ve ör -
güt len me le re “sı za bil me” ye te -
ne ği ni gös ter me li dir. Fe mi niz -
min ula şa ca ğı ilk yer, ken di ni
fe mi niz me uzak gör se de mev -
cut dü ze ne baş kal dı ran dev -
rim ci ya pı lar ve bu ya pı lar da ki
ka dın lar dır. 

Fe mi nizm ör güt lü lük tür,
ör güt len me dir

Şu nu bir kez da ha ha tır la mak
ve bi lin ce çı kar mak zo run da -
yız. Fe mi nizm sa de ce bir fik ri
akım de ğil, ör güt le me ve ör -
güt len me işi dir. Bu gün “ka dın
hak la rı” dev le tin bi le gün de mi -
ne gir miş se, ken di yer al dı ğı -
mız ya pı lar da, ku rum lar da er -
kek ege men li ği ni sor gu lu yor -
sak, ka dın la rın ha ya tı nı bir
neb ze ol sun iyi leş ti re cek ka za -
nım la rı mız var sa, bu ka dın ha -
re ke ti nin verdiği mü ca de le nin
so nu cu, ka dın la rın yaz dı ğı ta -
ri hin so nu cu dur. 

Ve yi ne fe mi nizm di yor sak ve
ka dın lar ola rak ka de ri mi zi bir -
bi ri mi ze bağ la dı ğı mı zı söy lü -
yor sak, yıl ma dan yo rul ma dan
bir lik te ola bil me nin yol la rı nı,
araç la rı nı ya rat ma lı yız… “Kar -
şıt lık lar kur ma dan 8  Mar t”a
sı kış tır ma dan. Bir bi ri mi ze yü -
rü ye cek ve bir lik te kat ede cek
da ha çok yolumuz    var...

8 MART’IN ARDINDAN

NURAY ERGÜNEŞ

İdeolojik ayrışma meselesine ilişkin ilk elden söylenilebilecek şey, “Türkiye kadın hareketinin” taraflarının bir ideolojik
ayrışma yaşayacak kadar olgunlaşmasından söz etmenin pek de mümkün olmadığıdır. Elbette Türkiye kadın hareketi, 1980’le
birlikte feminist hareketle buluşarak kendi ideolojisine kavuşmuştur. Zaten sözümüz buraya değil, bir bütün olarak kadın
hareketine ve kendisini bölünmelerle ifade eden durumadır.

İ

ÖZGÜRLÜKTOPLUMSAL



23KADINNİSAN 2006

Baş lar ken ver di ği miz ka dın

kur tu luş mü ca de le si nin ko lay

ol ma ya ca ğı nı bi li yor duk. Bi le

bi le bu yo la baş koy duk. Yo lu -

mu zun uzun so luk lu bir yol ol -

du ğu nu da bi li yor duk. Ola bi le -

cek bü tün tep ki le ri an la ma ya

ve ken di mi zi an lat ma ya ha zır -

dık. Çün kü hiç bir şey ez ber de

de ğil di. 

Ya şa nı lan her şey bu ül ke nin

top rak la rı üze rin de ku ru lan

bi na lar da, so kak lar da, her ke -

sin gö re bi le ce ği, du ya bi le ce ği

bir şe kil de ya şa nı yor du. Ka -

dın lar ola rak bir far kı mız var -

dı. Bu ya şan mış lık la rın bir bo -

yu tu bi zi çok ama da ha çok

bi zi il gi len dir me si ge re ki yor du.

Çün kü ka dın lar ya şa mın her

ala nın da er kek ler den fark lı

ola rak bir kez- iki kez da ha

faz la ve çok ça is tis ma ra ma -

ruz ka lı yor du. Bu ne den le dün -

ya da ol du ğu gi bi, ül ke miz de de

bu na ta vır al mak ge re ki yor du.

Tür ki ye’de ka dın lar son 30 yıl -

da bu du ru mu or ta ya koy ma -

nın ve ve ri oluş tur ma nın mü -

ca de le si ni ver di. Ser pil Ça kır,

Sa det Öz kal, Şu le Ay taç, Gül -

nur Sav ran ve da ha birçok ka -

dın. Ay nı za man da bu ka dın lar

çe şit li kam pan ya lar la da ral tı -

lan ya şam alan la rı mı zın önü nü

aç ma nın da mü ca de le si ni ver -

di ler. Şim di bir lik te yap ma ya

ça lı şı yo ruz ço ğa la rak.

Ar tık bi zim de kur tu lu şu mu -

za iliş kin oluş tur ma ya ça lış tı -

ğı mız bir bi ri ki mi miz var. Bu -

nu ya şam de ne yim le ri miz den

bi rik tir dik. Bi zim di yo rum,

çün kü biz ler  ya şa dık la rı mı zı,

bir bi ri mi zin ya şan mış lık la rı na

do ku na rak so run la rı mı zı or -

tak laş tır ma mü ca de le sine gir -

dik. Bu nu en an lam lı ifa de si ni

“öz gür de ği lim” ki ta bın da bir -

leş tir dik. Bun la rı an lat ma mın

el bet te bir ne de ni var. Gü -

ney’de ya şa yan ka dın lar ola -

rak, dü ne ka dar si ya se tin be -

lir li mer kez ler de yü rü tül dü ğü -

nü  be lir te rek ya kın ma dık.

“Her yer po li tik leş me li” şi arı nı

edi ne rek, bu ra da ki bü tün ka ba

al gı la yış la ra rağ men, ka dın

kur tu luş ta ri hi ne kat kı sun ma -

yı mü ca de le ye inan dı ğı mız için

gö rev bil dik bü tün ka dın la rın

kur tu lu şu için. 

Bu ne den le 2003 yı lı nın Mart

ayın da Amar gi’li ka dın lar ola -

rak ya pı la cak 8 Mart et kin lik -

le rin de ka dın ar ka daş lar dan

ay rı düş tük. Bu nu da kur ma ya

ça lış tı ğı mız ka dın ta ri hi miz le

çe liş me mek adı na yap tık. Da -

ha son ra bu du ru mu (Amar gi,

De hap’lı ka dın lar, SDP’li ka -

dın lar, İş çi Mü ca de le si’n den

ka dın lar, vb) bir lik te de ğer len -

dir dik. 2004 yı lı 8 Mart’nda

Gü ney’de bir il ki ger çek leş ti -

re rek ka dın ren gi miz le, ira de -

miz le, ve ken di söy lem le ri miz -

le sa de ce ka dın la rın ka tıl dı ğı

bir yü rü yüş lü mi ting dü zen le -

dik. 2005 yı lı 8 Mart’ın da bü -

tün en gel le me le re rağ men da -

ha da güç lüy dük: ÖDP’li ka -

dın lar da bi zim ley di. Ka dın

top lan tı la rı na “er kek” tem sil -

ci le rin ka tıl dı ğı gün le ri ge ri de

bı rak mış tık. Ama yi ne de ka -

dın kur tu luş mü ca de le si nin ay -

rı bir kul var dan yü rü tül me si ,

bu plat form da yer alan bi le -

şen ler açı sın dan ay nı de re ce de

önemli de ğil di. Ka dın mü ca de -

le si ne fark lı ba kış açı la rı mı za

rağ men, KESK ve EMEP de

salt ka dın ka tı lım la rıy la ara -

mız day dı. Bu ara da An tak ya

ve Mer sin’de ka dın mü ca de le -

sin de ya şa nan ge liş me ler böl -

ge açı sın dan da ha fark lı bir

nok ta ya ge le bi le ce ği mi zin işa -

ret le ri ni ve ri yor du. Tüm bun -

lar dan al dı ğı mız güç ile 2006 8

Mart’ını böl ge sel ka dın mi tin -

gi ne dö nüş tü re bi lir mi yiz üze -

ri ne tar tış ma lar yap ma ya baş -

la mış tık bi le. An cak 2006

Ocak ayın da baş la tı lan tar tış -

ma lar ge çen yıl la rın ka za nım -

la rın dan da ha ge ri bir nok ta ya

ta şın mak is ten di.  

Ada na’da 2006 yı lı nın 8 Mart

kut la ma sü re ci nin baş lan gı cın -

da, 8 Mart’ın kar ma ka tı lım la

kut lan ma sı nı is te yen ku rum -

lar  ile ka tı lı mın salt ka dın lar -

dan olu şa ca ğı bir “ka dın mi tin -

gi” yap ma yı sa vu nan ku rum lar

(Amar gi, ÖDP, DTP,

Demokratik Özgür Kadın

Hareketi, Kır Çi çe ği Ka dın

Der ne ği, İş çi Mü ca de le si, YDİ

Çağ rı) ola rak ay rış tık. Bu ay -

rış ma dan son ra ken di mi zi,

“Ada na 8 Mart Ka dın Plat for -

mu” ola rak ta nım la dık ve ça -

lış ma la rı mı za bu çer çe ve de

baş la dık. Baş lan gıç ta KESK

tem sil ci si nin, sen di ka nın öz nel

du ru mu ne de niy le, ken di le ri -

nin ira de si dı şın da kor tej le ri ne

bir kaç er ke ğin ge le bi le ce ği ni

be lirt me le ri üze ri ne, KESK’in

bu mi tin ge ka tı lı mı na ver di ği -

miz önem ve iyi ni yet inan cıy -

la, ken di le ri nin sa de ce ka dın -

la ra yö ne lik “Ka dın Mi tin gi”ne

çağ rı yap ma la rı ko şu luy la, bu

çağ rı la rı na rağ men ira de le ri

dı şın da mi ting ala nı na sen di ka

üye si az sa yı da er ke ğin gel -

me si ha lin de mü da ha le edil -

me ye bi le ce ği  ka rar laş tı rıl dı.

An cak, da ha son ra ki sü reç te,

KESK tem sil ci si Sev gi Ser ta -

şar’ın sü rek li ola rak ka dın mi -

tin gi ni, kar ma mi tin ge çe vir -

me ye ça lı şa rak di ğer bi le şen -

le rin iyi ni ye ti ni sui is ti mal et -

me ye ça lış ma sı üze ri ne, baş ta

ta nı nan bu es nek lik ten açık ça

vaz ge çi le rek, ka tı lı mın salt ka -

dın lar dan olu şa ca ğı ve kim se -

ye bir es nek lik ta nın ma ya ca ğı

bir “ka dın mi tin gi” yap ma yı

sa vu nan ku rum lar ola rak ke -

sin bir bi çim de ay rış tık. Da ha

son ra KESK’in bu plat form da

yer al ma ta le bi, açık ça, bu ka -

ra ra uy ma la rı ko şu luy la ka bul

edil di.

Top lan tı lar sü re sin ce de, ili -

miz de 5 Mart gü nü kar ma ya -

pı la cak bir 8 Mart kut la ma sı

ol du ğu, kar ma ka tı lı mın o gün

ger çek le şe ce ği ni be lirt tik. Za -

man za man plat form top lan tı -

la rın da KESK’in kar ma ka tı la -

ca ğı na yö ne lik en di şe le ri miz

di le ge ti ril di ğin de, ge çen yı lın

de ne yi mi ha tır la tı la rak, KESK

ve Eği tim-Sen mer ke zi nin be -

yan la rı ile ri sü rü le rek, KESK

için de 8 Mart çağ rı la rı nın ka -

dı na yö ne lik ya pıl dı ğı ifa de

edi le rek ce vap lan mış, bu ko -

nu nun tar tı şıl ma sı nın ge rek -

siz li ği, im za lı se net ye ri ne,

kul la nı lan söz le rin gü ven ce ol -

du ğu be lir til miş tir. 

Plat for mun 8 Mart ön ce si

son top lan tı sın da da “Ala na

er kek ge lir se yü rü me ye ce ğiz”

ka ra rı plat form üye si bi le şen -

ler ta ra fın dan KESK tem sil ci -

si nin de bu lun du ğu or tam da

bir kez da ha be lir til miş tir.

Mi ting gü nü yü rü yüş es na -

sın da KESK’in kor te jin de er -

kek le rin bu lun du ğu nun fark

edil me si nin ar dın dan, ön de

bu lu nan Amar gi kor te ji, mi tin -

gi de ğil, plat for mun al dı ğı ka -

rar çer çe ve sin de “yü rü yü şü”

dur du ra rak, di ğer plat form bi -

le şen le ri nin du rum dan ha ber -

dar ol ma sı nı ve or tak bir ta vır

alın ma sı nı sağ la ma ya ça lış -

mış tır. Bu na rağ men, KESK

kor te jin de bu lu nan Eği tim-Sen

Şu be Baş ka nı Gü ven BO ĞA,

hem kor tej den çık ma mak ko -

nu sun da ıs rar cı dav ran mış,

hem de ön de bu lu nan Amar gi

kor te ji ne ve üye le ri ne söz lü

sal dı rı da bu lun du.

Bu ya şa nan du ru mun

KESK’in ek sik li ği ola rak de -

ğer len dir mi yo ruz. Çün kü

KESK Ge nel Mer kez den ge len

çağ rı yı da gör dük. Eğitim-Sen

Ge nel Mer ke zi’n den ge len çağ -

rı da ay nı şe kil dey di. Bu lu nu -

lan il de “ka dın ka tı lım lı” mi -

tin ge ka tıl ma ka rar la rı var.

Ay nı za man da Ada na Eği tim-

Sen Yö ne tim Ku ru lu ’nun ka ra -

rı da buy du. Ne hik met se bu

yö ne tim ku ru lu nun baş ka nı

olan Gü ven Bo ğa mi tin ge ka -

tıl mak is te di ği gi bi, bu du ru -

ma mü da ha le eden ka dın la ra

da söz lü sal dı rı da bu lun muş -

tur. Mi tin ge ka tıl mak is te yen

er kek le rin, olu şan ka dın ira de -

si ni yok say dı kla rı nı ve hiç de

da ya nış ma ama cı ta şı ma dık la -

rı nı ka tı lış bi çim le rin den an lı -

yo ruz. Çün kü bu er kek le rin

eş le ri mi ting ala nın da yok tu.

Bin yıl lar dır var lı ğı mız hep

yok sa yıl dı. Ka dın lar ken di ta -

rih le ri ne sa hip çık ma mü ca de -

le si ne baş la dı ğın dan be ri, bi ri -

le ri nin ken di le ri nin adı na söz

söy le me si ni hep en gel le me ye

ça lış tı. Bu yıl Ada na öz ne lin de

açı ğa çı kan “ira de yi  yok say -

ma sal dı rı la rı na” kar şı, ka dın -

la rın or tak ta vır alı şı, bun dan

son ra ki ka dın mü ca de le si nin

ka dın la rın ken di söz le ri ve

renk le riy le, ken di ira de le riy le

bü yü ye ce ğinin gös ter gesidir.

İRADEMİZLE SÜPÜRÜYORUZ

AYNUR - ŞÜKRAN - LEYLA - NECLA

Bin yıllardır varlığımız hep yok sayıldı. Kadınlar kendi tarihlerine sahip çıkma mücadelesine başladığından beri, birilerinin
kendilerinin adına söz söylemesini hep engellemeye çalıştı. Bu yıl Adana öznelinde açığa çıkan “iradeyi  yok sayma
saldırılarına” karşı, kadınların ortak tavır alışı, bundan sonraki kadın mücadelesinin kadınların kendi sözleri ve renkleriyle,
kendi iradeleriyle büyüyeceğinin göstergesidir.
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e mi niz min ku ru cu ana -
la rın dan bi ri ola rak ka -
bul edi len Ame ri ka lı fe -

mi nist ya zar ve ak ti vist Betty
Fri edan, do ğum gü nü olan 4
Şu bat’ta, 85 ya şın da, kalp ye -
ter siz li ğin den ya şa ma ve da et -
ti.

Fri edan’ı bir fe mi nist ola rak
dün ya ça pın da ta nı nır kı lan;
“Yir min ci yüz yı lın en önem li ki -
ta bı” ola rak; “ta ri hin te ti ği ni
çe ken, ye ni bir dö nem açan”
bir ki tap ola rak ad de di len Fe-
minineMystique’in (Ka dın lı ğın
Gi ze mi) ya za rı ol ma sı dır. İlk
bas kı sı 1963’te ya pı lan, beş
yıl lık bir ça lış ma nın ürü nü olan
bu ki tap için Fri edan, “... yaz -
mak ta ol du ğum ki tap, Kadınlı-
ğınGizemi adıy la, ka dın dün ya -
sı nın ta nı mı na bi le kar şı çı kı -
yor du. Ki ta ba bu adı ko yar ken,
bu dün ya nın ka dın lar için
müm kün olan tek dün ya ol ma -
dı ğı nı, fa kat biz le rin ener ji ve
ha yal gü cü nü do ğa ya ay kı rı bi -
çim de sı nır la yan bir dün ya ol -
du ğu nu bi li yor dum ... Ve ka dın -
lar bir kez ka dın lı ğın gi ze min -
den kur tu lup ken di le ri ni bi rer
in san ola rak cid di ye al ma ya
baş la dık la rın da, yer le ri nin yan -
lış bir te mel üze rin de ol du ğu nu
gö re cek ler di,” di yor du.

Fri edan, 1921 yı lın da Ya hu di
bir ai le nin ço cu ğu ola rak Pe -
oria, Il li no is’te Betty Na omi
Golds te in ola rak dün ya ya ge lir.
Smith Col le ge’ta psi ko lo ji eği -

tim gö rür ken edi tör ola rak ça -
lış tı ğı haf ta lık okul ga ze te sin de
ga ze te ci lik le ta nı şır. Psi ko lo ji
ala nın da dok to ra eği ti mi için
Ka li for ni ya Ber ke ley Üni ver si -
te si’ne de vam eder ken ve ol -
duk ça par lak bir öğ ren ciy ken
aka de mik ka ri yer yap mak is te -
me di ği ne ka rar ve re rek okul -
dan ay rı lır. New York’a gi de rek
ga ze te ci lik yap ma ya baş lar.
1947’de ev len di ği Carl Fri -
edan’dan 1969’da bo şa nır, bu
ev li lik ten üç ço cu ğu olur. Ço -
cuk la rı nın do ğu muy la bir lik te,
ha ya tı nın bü yük bir bö lü mün -
de, mes le ği ola rak gör dü ğü ev
ka dın lı ğı ve an ne li ği nin ya nı sı -
ra ser best ya zar lık ve ga ze te ci -
lik ya par. Fri edan, li be ral ka dın
ha re ke ti nin tem sil ci si olan Na-
tional OrganizationofWomen’ın
(NOW; Ulu sal Ka dın Ör gü tü) 27
ku ru cu üye sin den bi ri dir ve
1966-1970 ara sın da ör gü tün
ilk baş kan lı ğı nı yap mış tır.

“Re viz yo nist” psi ko te ra pi
ve Fre ud cu luk

Ges talt ve Fre ud cu ruh bi lim
da lın da eği tim alan Betty Fri -
edan KadınlığınGizemi’nde,
“Ka dın lar eş ve an ne ola rak
an cak ruh çö züm le me den ge -
çip erkeklikkomplekslerinden ve
peniseimrenmeden kur tul duk -
tan son ra mut lu ola bi lir ler,”
ku ra mı na da ya nan Fre ud cu an -
la yı şı de rin le me si ne eleş tir -
mek te dir. 1940 ve 50’ler Ame -

ri kası’n da, her şe yi içe ren bir
Ame ri kan ide olo ji si, ye ni bir
“din” ha li ne ge len “re vis yo nist
Ame ri kan psi ko te ra pi oku lu nun
ve “pop” Fre ud cu lu ğun, “ka dın -
lı ğın gi ze mi ni” ya şa tan fel se fi
te me li sağ la dı ğı nı id dia eder.
Fre ud cu ruh bi li min, bü yük
buh ran ve sa vaş tan son ra, bir
in san dav ra nı şı bi li mi, bir te -
da vi yön te mi ol mak tan öte bir
an lam ka zan dı ğı nı vur gu la yan
Fri edan; “Bi zim dün ya so run la -
rıy la uğ raş ma yıp ken di bi rey sel
zevk le ri mi zin pe şin den koş ma -
mı za izin ver di. Cin sel li ği bir
er dem ha li ne ge ti ren, bi rey sel

ah lak sız lık lar dan ayı bı kal dı -
ran, zi hin ve ru hun yü ce is tek -
le ri ne kuş kuy la ba kıl ma sı na yol
açan bu ye ni ruh bi lim sel di nin
yı kı cı ni te li ği, ka dın la rı er kek -
ler den da ha çok et ki le di,” de -
mek te dir. “(Fre ud’un) İz le yi ci le -
ri, ka dın la rı yal nız ca Fre ud’un
ta nım la dı ğı açı dan –ge ri, ço -
cuk su, ça re siz, er ke ğin edil gen
nes ne si ol ma yı ka bul len me dik -
çe hiç bir mut lu luk ola na ğı bu -
la ma yan bir ya ra tık- gör dük le -
rin den, on la rı nev ro tik eşit lik
is tek le rin den, bas tı rıl mış kıs -
kanç lık la rın dan kur tar mak, do -
ğal ge ri lik le ri ni ka bu le zor la ya -
rak ka dın ca (cin sel) do yu ma
ulaş ma la rı nı sağ la mak is ti yor -
lar dı.” Fri edan’a gö re, Fre ud cu
ku ram ta ra fın dan bi lim sel bir
din ker te si ne yük sel ti len ka dın -
lık gi ze mi ka dın lar için tek bir
an lam ta şı yor du: Ka dın lar için
her han gi bir ge le ce ğin yad sın -
ma sı.  

Ra di kal geç miş, 
li be ral söy lem

Li be ral fe mi niz min ku ru cu la -
rın dan bi ri ola rak ka bul edi len
Fri edan’ın Ka dın lı ğın Gi ze -
mi’nden iti ba ren müm kün ol -
du ğun ca giz le di ği ve söy le mi ne
yan sıt ma dı ğı ra di kal sol geç mi -
şi, Da ni el Ho ro witz’in 1998’de
ya yım la nan BettyFriedanand
theMakingoftheFeminine

Mystique:TheAmericanLeft,
theColdWarandModernFemi-
nism (Betty Fri edan ve Ka dın lı -
ğın Gi ze mi’ni An la mak; Ame ri -
kan So lu, So ğuk Sa vaş ve Mo -
dern Fe mi nizm) isim li bi yog ra -
fik ki ta bıy la or ta ya çık tı ve cid -
di tar tış ma la ra yol aç tı. Fri -
edan ise bu ra di kal geç mi şin -
den sa de ce, oto bi yog ra fi olan
son ki ta bı LifeSoFar’da söz et -
miş tir.

Ho ro witz’in be lirt ti ği ne gö re;
Betty, Smith Col le ge’ta oku du -
ğu yıl lar da mi li tan bir sol cu dur
ve Ko mü nist Par ti’yle bağ lan tı -
la rı var dır. Okul ga ze te sin de

fa şizm ve sa vaş kar şı tı ya zı lar
yaz mış tır. Hat ta Ber ke ley Üni -
ver si te si’nde ki eği ti mi ni, sen di -
kal ça lış ma lar yap mak üze re
terk et miş tir. Ça lış ma ya baş la -
dı ğı ilk ga ze te den, o dö nem de
(1943-1946) Bir le şik Dev let -
ler’in ön de ge len sol ga ze te si
Fe de ra ted Press’ten, işe alı nan
bir er kek ne de niy le, ba zı id di -
ala ra gö re de faz la ra di kal bu -
lun du ğu için; da ha son ra ça lış -
tı ğı sen di ka ga ze te si EU
News’ten ise ha mi le li ği ne de -
niy le ko vu lur (1952). Federated
Press’te ça lış tı ğı sı ra da Af ri ka-
Ame ri kan la ra, Mek si ka-Ame ri -
kan la ra yö ne lik ay rım cı lı ğı,
sen di ka lı ka dın iş çi le rin so run -
la rı nı, atom bom ba sı üre ti mi -
nin as ker ler ta ra fın dan de ğil,
si vil ler ce de net len me si ge rek ti -
ği ni ko nu alan ya zı lar yaz mış -
tır. Ka dın hak la rı ve ça lı şan ka -
dın la rın so run la rı üze ri ne ya zı -
la rı EUNews’te de de vam et -
miş, hat ta ga ze te ye, ka dın hak -
la rı için sen di kal mü ca de le yi
ko nu alan, Af ri ka-Ame ri kan ka -
dın la rın çif te sö mü rü sü ne de
vur gu ya pan bir bro şür ha zır la -
mış tır. Fri edan, sen di ka lar da
ka dın la rın dış lan dı ğı na, iş çi sı -
nı fı nın top lum sal de ği şim den
zi ya de mad di ka za nım lar ta le -
biy le ile ri ci sen di ka cı lı ğın önü -
nü kes ti ği ne da ir cid di eleş ti ri -
ler yap mış tır. Hat ta NOW’ın

FRIEDAN VE LİBERAL FEMİNİZMİN
ARDINDAN
KADER AY

“Kitabı yazmaya
başlayana kadar
kadın sorunu diye bir
şeyin varlığından 
haberdar değildim.
O zamanlar hepimiz 
o gizemliliğin içine 
kilitlenmiş olarak 
hemcinslerimizden
ayrı, edilgen bir
durumda gerçek
sorunlarımızı ve
olanaklarımızı
göremeyecek
haldeydik; ben de
diğer kadınlar gibi
mutfak taşlarını
cilalarken orgazm
olamadım diye
kabahati kendimde
arıyordum. 
Bu kitabı yazmaya
kalkışmam
sapkınlıktı;  bu arada
kitabımı bitirmeye
çalıştığım 1963’ün o
zorlu günlerinde yer
falan cilalamadığımı
da itiraf edeyim.”

“Dünyanın bütün kadınları birleşin, 
elektrikli süpürgenizden başka 

kaybedecek bir şeyiniz yok”

F

Feminizm kurucu analarından birini kaybetti

Friedan kendini “kadınlığın gizemini” çözmeye adamştı.
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ku ru luş ve amaç bil dir ge le rin -
de, ça lı şan ka dın la ra, Af ri ka-
Ame ri kan ka dın la ra, mes lek
ve üc ret ay rım cı lı ğı na yö ne lik
cid di vur gu lar var dır.

Bu ra di kal geç miş, yal nız ca
or ta sı nıf, eği tim li, be yaz ev
ka dın la rı nın ya şa dı ğı kim lik
bu na lım la rı nı ko nu al mak la
eleş ti ri len Fri edan’ın fe mi nist
ve sol çev re de da ha faz la tar -
tış ma ko nu su ol ma sı na yol aç -
mış tır. 

Liberal feminizmin 
kökleri

Ço ğu ki şi yi şa şır tan şey, böy -
le bir geç mi şe rağ men, Fri -
edan’ın kı sa sü re için de ra di -

kal fe mi niz mi red de den, lez bi -
yen ha re ke te kar şı ho mo fo bik
bir ta vır ser gi le yen tep ki ler
gös ter me si dir. 1997 yı lın da
ya yım la nan BeyondGender
(Top lum sal Cin si ye tin Öte si)
isim li ki ta bın da, “ar tık fe mi -
niz min, cin si yet po li ti ka sı nın,
kim lik po li ti ka la rı nın öte si ne
geç mek ge rek ti ği ni” ifa de eder.
Ka dın la ra, er kek le re, Af ri ka-
Ame ri kan la ra, gay ve lez bi yen -
le re, fark lı lık la rı bir ke na ra ko -
yup “aç göz lü şir ket kül tü rü”ne
kar şı or tak mü ca de le çağ rı sın -
da bu lu nur. Te ca vüz, por nog -

ra fi, kür taj gi bi ko nu lar ye ri ne,
ai le dü ze ni ni ve eko no mik ya -
şa mı ge liş ti re cek, ye ni den şe -
kil len di re cek ça lış ma la ra
odak lan ma nın da ha iyi ola ca -
ğı nı söy ler.

Ho ro witz söz ko nu su ki ta bın -
da, KadınlığınGizemi’nin ilk
tas la ğın da yer alan Be au vo -
ir’ın İkin ci Cins ki ta bı ile En -
gels’in Ailenin,DevletinveÖzel
MülkiyetinKökeni ki ta bın dan
yap tı ğı alın tı la rı, Fri edan’ın da -
ha son ra ki tap tan çı kar dı ğı nı
id dia et mek te dir. Zil lah Ei -
sens te in da li be ral fe mi niz min,
John Stu art Mill gi bi ya zar la rı -
n ba kış açı sı na da yan dı ğı nı,
an cak Fri edan’ın açık ça

Mill’den zi ya de, En gels’ten et -
ki len di ği ni söy le mek te dir.  

Bun la rın an la mı ne dir? Mev -
zu nun bir yö nü ola rak, dö nem
iti ba riy le Fri edan’ın, sa de ce
Ame ri ka’nın de ğil, tüm dün ya -
nın po li tik gün de mi ni meş gul
eden, “McCarthy’ci lik tra je di -
si ne” kar şı “Sta linci lik tra je di -
si” ara sın da kal ma yıp her iki -
si ne de eşit me sa fe de dur mak
ol du ğu id dia edi li yor. Bu tar -
tış ma, o dö ne min Ame ri kan
Ko mü nist Par ti si’nin (CPU SA)
po li tik çiz gi si ve eği lim le ri ne
uza nı yor. 

Daniel Ho ro witz ki ta bın -
da,“1960’lar ve Es ki Sol’la
bağ lan tı lı ola rak Fri edan’ın ya -
şa mı nın ikin ci dal ga fe mi niz -
me, hem Fri edan’ın ken di si nin
hem de Ame ri ka lı fe mi nist le -
rin gu rur duy ma sı nı ge rek ti -
ren, da ha zen gin bir mi ras bı -
rak mış tır,” de mek te dir. Esa sen
Fri edan’ı po li tik geç mi şiy le
anan lar, fe mi nist ha re ket kro -
no lo ji si çer çe ve sin de li be ral
fe mi nizm ile sos ya list fe mi -
nizm ara sın da ki bağ lan tı ya ve
ko mü nist le rin ya rat tı ğı et ki ye
vur gu yap mak ta dır. İş te tar tış -
ma da bu ra da dü ğüm len mek -
te dir. Bu gö rüş kar şı sın da Fri -
edan, ya şa mı nın, eği ti mi nin ve

mes le ği nin ona tüm dog ma la -
ra kar şı tem kin li bir gü ven siz -
lik de ne yi mi ka zan dır dı ğı nı, in -
kâr, sa vu nu ve ka tı lık ar ka sı na
giz le nen ger çek le ri du ya cak
üçün cü bir ku lak ver di ği ni be -
lir tip ken di si ni ger çek ten “bu
gi ze mi” çöz me ye ada dı ğı nı
söy le mek te dir.

Ka dı nın de ğiş me yen 
sta tü sü

Bu tarz tar tış ma lar, fe mi nist
ha re ke ti bir ka lı ba sok ma gi ri -
şi mi ola rak da de ğer len di ri le -
bi lir. Sos ya list ve öz gür lük çü

ha re ket le rin ge nel ola rak güç lü
ol du ğu 1940-1960 dö ne mi, ay -
nı za man da ak ti vist ka dın lar
açı sın dan ka dın ezil miş li ği ni
ve sö mü rü sü nü sos ya list ha re -
ket ler den ve ör güt ler den ko pu -
şa rak fark lı bir pers pek ti fe
oturt ma dö ne mi dir. Ki şi sel ter -
cih le rin öte sin de, baş ka her -
han gi bir po li tik gö rü şe özel
atıf ya pıl mak sı zın ka dın lık du -
ru mu nun ko nu edil me si, as lın -
da ka dın ha re ke ti açı sın dan
an la şı lır bir du rum dur. Ama
da ha da önem li si bu ra da bir
ta rih ten söz edi li yor ol ma sı.
Ka pi ta list sis tem, ai le ve ev li -
lik ku ru mu, an ne lik sta tü sü,
he te ro sek sü el kül tür vs gi bi
ko nu lar da, li be ral fe mi nist gö -
rüş le re kar şı ol mak, on la rı
eleş tir mek ay rı bir şey, bu ha -
re ke ti ken di ta rih sel li ği ve öz -
gül lü ğü için de de ğer len dir mek
ay rı bir şey dir. 
KadınlığınGizemi’nden bu

ya na or ta ya ko nan fe mi nist
tar tış ma lar, araş tır ma lar ve
de ne yim ler, biz le re o za man -
kin den çok da ha faz la ge niş
ola nak lar ve ba kış açı la rı ta nı -
yor. Hem ka dı nın gö rün me yen
eme ği nin po li tik, eko no mik ve
top lum sal de ğe ri ne, hem ka -
dın lar üze rin de ki bas kı ve sö -

mü rü bi çim le ri ve çe şit li li ği
üze ri ne, hem de ka dın la rın ki -
şi lik ve psi ko lo jik ya pı sı na da ir
da ha de rin ve kap sam lı tah lil -
ler da ha çok ka dı nın önü nü
açı yor.

Fa kat ne ya zık ki is ter üc ret -
li bir iş te ça lış sın is ter se ça lış -
ma sın, ka dın lar açı sın dan bık -
tı rı cı ve ki şi lik siz leş ti ri ci ev işi
yü kü hâ la de ğiş me di. Ka dın lar
hâ lâ ev li lik, an ne lik, ka ri yer
ve ya baş ka bir amaç, ide al
ara sın da se çim yap mak zo run -
da. Ka dın lar hâ lâ yi tir dik le ri
ben lik ve kim lik duy gu su nu
tek rar ka zan ma ça ba sı; hâ lâ
emek le ri, be den le ri ve cin sel -
lik le ri üze rin de ki de ne ti mi el -
le ri ne al ma mü ca de le si için de.
Fri edan’ın or ta ya koy du ğu, ka -
dın lık gi ze mi nin çe liş ki le ri hâ lâ
ay nı açık lık ta var lı ğı nı ko ru yor.

Dolayısıy la hâla bir ağız dan
söy leyebiliriz: “Dün yanın
bütün kadın ları bir leşin, elekt -
rik li süpür geniz den baş ka kay -
bedecek bir şeyiniz yok!”

Kaynaklar
-KadınlığınGizemi,BettyFriedan,e

yayınları.
-RadicalPastofLiberalFeminism:Betty
FriedanandTheMakingofFeminine
Mystique,Carol Anne Douglas, Off Our
Backs, July 2001.
-BettyFriedanandtheRadicalPastof
LiberalFeminism,Joanne Boucher, New
Politics, Summer 2003.

Betty Friedan, KadınlığınGizemi dışında şu kitapların da yazarıdır:
- ItChangedMyLife;WritingsontheWomen’sMovement(Hayatımı

Değiştirdi; Kadın Hareketi Üzerine Yazılar) 
- BeyondGender;TheNewPoliticsofWorkandFamily (Toplumsal

Cinsiyetin Ötesi; Yeni İş ve Aile Politikaları)
- TheFountainofAge (Yaşlılık Kaynağı) 
- LifesoFar (Uzaktaki Yaşam)
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YAŞASIN KADIN DAYANIŞMASI
Bayazıt Alanı’nda 8 Mart’ı kutlayan erkeklerin dövizlerinde şöyle yazıyordu: “Kadınlar kurtuluş ne şeriatta ne feminizmde,
kurtuluş sosyalizmde.” İmza: Kurtuluş Partisi. Belli ki okumuyorlar, belli ki korkuyorlar kadınlardan. Belli ki bizzat kendi tarih-
lerini dahi bilmiyorlar. Alanları kendine mesken etmiş bu adaların hayatlarındaki kadınlar nerdeydi onlar akıl satarken başka
kadınlara? Evde yemek mi pişiriyorlar az sonra eylemden dönecek olan yorgun argın “devrimci” kocalarına?

u yıl İs tan bul’da dört ay rı 8
Mart kut la ma sı ya pıl dı. 4
Mart’ta Ka dı köy’de Emek çi Ka -

dın lar Der ne ği (EKD), 5 Mart’ta yi ne Ka -
dı köy’de ka dın la rın ka tıl dı ğı kut la ma,
ay nı gün Ba ya zıt’ta er kek ağır lık lı, ka -
dın-er kek be ra ber yap tı ğı ve son ola rak
Be yoğ lu’nda İme ce’nin ka dın lar için
kreş, iş ta lep li kut la ma sı.

Bir ön ce ki sa yı da ay rı iki 8 Mart kut la -
ma sı nın meş ru, bu nun dı şın da ki kut la -
ma la rın meş ru ol ma dı ğı nı yaz mış tım.
As lın da bu dört ay rı ey lem bu fik ri doğ -
ru lu yor. Ne den mi?

8 Mart ey le mi ni er kek ler le ya da er -
kek siz kut la mak ta le bi fark lı iki ide olo ji -
ye denk dü şü yor. Ka dın la rın kur tu lu şu nu
fe mi niz mi hiç gör me den, hat ta fe mi niz -
mi sis te min bir oyu nu di ye de ğer len di -
ren ler, (ma ale sef bun lar dan hâlâ var ve
ney se ki her ge çen yıl sa yı la ra azal mak -
ta), ka dın la rı kur ta ra cak ola nın sa de ce

sos ya list dev rim ol du ğu nu ile ri sü ren ler.
Sos ya list dev rim ise ka dın er kek el ele,
ya ni iş çi sı nı fı bi le şen le riy le ya pı lır. Bun -
lar bir grup. Ve bir kıs mı Ba ya zıt’ta bir
ara day dı lar.

Di ğer bir pers pek tif ise ka dın la rın bi ri -
cik kur tu lu şu nun fe mi nizm de, ka dın
dev ri min de, sos ya list fe mi nizm de ol du -
ğu nu söy le yen ler ve bir de ken di si ne fe -
mi nist de me se  de 8 Mart’ın ka dın lar la
kut lan ma sı ge rek ti ği ni dü şü nen ler den
olu şu yor du. Ta bii fe mi nist le ri “dev rim -
ci leş tir me” biz ler le yü rü dük le ri ni söy le -
yen kar ma ku rum dan ka dı lar ol sa da
ha yat bu, kim ki mi dev rim ci leş ti rir bel li
ol maz.

8 Mart’ın ay rı ya pıl ma sı nın ar dın da ki
te mel ay rım lar bun lar. Bun la rın dı şın da
te mel ay rım lar yok. An cak bu iki ey lem
ha ri cin de iki ey lem da ha var dı. İme ce
ve EKD’nin ey lem le ri. İme ce bir sü re dir
yü rüt tüğü kreş ve iş kam pan ya sı nı ana

şi ar ya pa rak Be yoğ lu’nda yü rü dü. EKD
ise hem kar ma ka tı lı mı hem de po li tik
pers pek ti fi açı sın dan Ba ya zıt’ta yü rü yen
grup lar dan fark lı de ğil di, bi la kis ay nıy -
dı. İme ce ve EKD’nin ay rı ey lem ör güt -
le me le ri nin açık la ma sı yok. Si ya si kay -
gı la rı say maz sak. Kreş ta le bi, cin sel öz -
gür lük, gö rün me yen eme ği gö rü nür kıl -
mak, ge ce le ri ve so kak la rı is te mek, da -
ya ğa kar şı ol mak tan da ha ra di kal bir
ta lep ya da ta lep edil me yen bir ta lep
de ğil. Kreş ve iş, biz le ri yan ya na gel -
mek ten alı ko yan bir ta lep de de ğil. İme -
ce li ka dın la rın kreş, iş dı şın da biz ler le
or tak baş ka ta lep le ri ol du ğu nu da bi li -
yo rum.

İme ce’nin sa de ce ka dın lar la yü rü me si,
kreş ve iş ta le bi gi bi her ke sin or tak laş tı -
ğı nok ta la rı göz önü ne alır sak İme ce li
ka dın la rın ye ri 5 Mart Ka dı köy Ala nı,
EKD’nin ise Ba ya zıt Mey da nı idi. Böy le
yap ma dı lar. Si ya si kay gı la ra ye nil di ler.

Bun la rı ni ye mi ya zı yo rum?
Çün kü 8 Mart’ın ar dın dan her kes, git -

tiği yer de or tak ey lem yap mak tan bah -
se di yor . Or tak lık kü çük si ya si kay gı lar la
ka dın la rın 8 Mart la rı nı böl mek ten de ğil,
ben zer yan la rı nı bu lup, bun la rı öne çı -
kar a rak yan ya na dur mak tan ge çer.

Bun la rı ge çer sek, 5 Mart Ka dı köy Mi -
tin gi’nde ba ğım sız fe mi nist ka dın la rın
kor te ji nin ka la ba lık olu şu, slo gan lar da ki
ya ra tı cı lık, coş ku, ala na mor ren gin hâ -
ki mi ye ti her şey çok gü zel di. Fark lı kor -
tej ler de olan ka dın la rın na mus ci na yet -
le ri ne, şid de te kar şı, ka dı nın be de ni ne,
eme ği ne, kim li ği ne vur gu ya pan, ka dın
da ya nış ma sı nı öne çı ka ran slo gan lar da -
ki or tak lık la rı ve bu slo gan la rı atar ken
bir bir le ri ni gü lüm se ye rek se lam la ma la -
rı, ara la rın da uzun yıl lar sü re cek köp rü -
le rin in şa sı nı müj de li yor du.

Ya şa sın 8 Mart! 
Ya şa sın ka dın da yanış ması!

GÜLFER AKKAYA
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-11 Şu bat ta ri hin de

Tür ki ye İş ve ren ler

Sen di ka sı (TİSK),

ka dın is tih da mı se mi ner le ri

dü zen le di. İş ve ren le rin dü -

zen le di ği bu se mi ner de DİSK,

Türk İş, Hak İş, iş ve ren ler ve

dev let hep be ra ber “kar deş -

çe”  ka dın is tih da mı nı ko nuş -

tu lar. 

Re za let tab lo sun da iş ve ren -

ler sen di ka la rı, sen di ka lar iş -

ve ren le ri par la tıp du rur ken

olan ge ne ka dın la ra ol du. Çı -

ğı rın dan çık mış top lan tı da

DİSK Ge nel Baş ka nı Sü ley -

man Çe le bi ko nuş ma sı nın

so nun da Bur sa’da ya nan beş

ka dı nı da an dı, san ki o ka -

dın la rı ya kan lar o pat ron lar

ve sö mü rü sis tem le ri de ğil -

miş gi bi.

Ka dın is tih da mı (mad di kar -

şı lı ğı olan is tih dam) iç ler acı -

sı. Ça lı şa bi lir yaş ta ki her dört

ka dın dan üçü iş siz. Tür ki -

ye’de 15 yaş üs tün de ki nü -

fus ta cin si yet da ğı lı mın da ka -

dın la rın sa yı sı er kek ler den

da ha faz la. Ka dın la rın “ev

ka dın lı ğı” du ru mu ne de niy le,

iş gü cü ne da hil ol ma yan nü fu -

sun yüzde 75,7’si ka dın. Bu

de va sa bir “iş siz lik” de mek.

İş siz li ğin ne den le ri

Eği tim li ya da eği tim siz,

tüm ka dın lar pat ri ar ka ta ra -

fın dan asıl ola rak ev içi iş ler

ya ni, ai le içi iş bö lü mü için ye -

tiş ti ri lir ler ve ka dın la rın mes -

le ği ne olur sa ol sun te mel is -

tih dam alan la rı ev içi dir. Ka -

dın lar ev içi iş ler için ye tiş ti -

ri lip, ev len di ri le rek ai le de is -

tih dam edi lir ken, dı şa rı sı,

fab ri ka lar, atöl ye ler, ajans lar

er kek le re gö re kur gu la nır, ça -

lış ma ko şul la rı on la ra gö re

ya sa laş tı rı lır. Çok az sa yı da

ka dın, er kek ege men bu or -

ga ni zas yon için de yer ala bi lir. 

Bunun sebebi, ka dın la rın

asıl pat ron la rı olan ko ca -

nın/ai le nin ka dı nın dı şa rı da

ça lış ma sı na izin ver me me si -

dir.

Ka mu sal alan da ça lı şan ka -

dın lar için ko şul lar ol duk ça

ağır dır. Bu ka dın lar sü rek li

er kek ler le eşit ol ma yan şart -

lar da mes le ki açı dan ya rış -

mak zo run da dır lar. Er kek ler -

den da ha az üc ret ala rak ay nı

işi (ge nel lik le faz la sı nı) ya pan

ka dın lar, me se la ço cuk do -

ğur mak is te dik le rin de ka ri -

yer le rin den vaz geç mek zo -

run da ka lır lar. 

Ka dın la rın hâlâ üç te bi ri

oku ma yaz ma bil mi yor, ka -

dın lar oku la gön de ril mi yor lar.

Bu na rağ men ka mu sal alan -

da ça lı şan ka dın la rın eği tim

se vi ye si er ke ler den yük sek.

Ça lı şan ka dın la rın yüzde

80’den faz la sı üni ver si te ve

li se me zu nu iken, er kek ler de

eği tim or ta la ma sı il ko kul se -

vi ye le rin de dir. Oku ma sı yaz -

ma sı ol ma yan er kek ler da hi

dı şa rı da ça lış ma hak kı na sa -

hip ken ka dın la ra re va gö rü -

len ev içi dir.

Son ola rak, ye te rin ce işin

ol ma ma sı nı buna sebep

gösterebiliriz.

İş ve ren ler de cin si yet çi

Üc ret li ça lış mak is te yen ka -

dın lar ko ca/ai le gi bi en te mel

en gel le ri aşıp bir iş te ça lı şın -

ca bu ra da kar şı la rı na pat ri -

ar kay la iş bir li ği için de ki pat -

ron lar çı kar. TİSK’in ka dın is -

tih da mı se mi ne ri nin so nuç

met nin de ka dın iş çi is tih dam

et me nin zor luk la rı nı pat ron -

lar şöy le sı ra lı yor lar: 

Ka dın la ra yö ne lik ko ru ma

ya sa la rı iş ve re ni zor lu yor. Bu

ya sa lar; ka dın la rın ge ce ça -

lış tı rıl ma ya sa ğı, kreş hak kı,

em zir me hak kı, ha mi le lik ve

do ğum sü reç le ri ni kap sı yor.

Bir di ğer ne den olarak iş ve -

ren ler ver gi le rin yük sek li ği ni

gös ter miş, ka dın iş çi ler le il gi -

li ver gi yü küm lü lük le ri nin bir

kıs mı nı dev let yük le ne rek ka -

dın iş çi ça lış tır ma sı nı teş vik

et sin, biz de ka dın iş çi ça lış -

tı ra lım de miş.

Bir de iş pi ya sa sı nın re ka -

bet ko şul la rı na ka dın iş çi ler

uy mu yor di ye rek ka dın la rı is -

te me dik le ri ni açık ça söy le -

miş ler.

Kadınların çoğu ücretsiz
çalıştırılıyor

Tüm bun la rın an lat tı ğı şey

ka dın lar için üc ret li ça lış ma -

nın zor lu ğu, yay gın laş tı rı la -

ma mış ol du ğu ve yay gın laş tı -

rıl mak is ten me di ği dir. Ça lış -

ma ya şın da ki her dört ka dın -

dan an cak bi ri nin ça lı şa bil di -

ği ül ke miz de, ça lı şan ka dın -

la rın ço ğun lu ğu kır sal ke sim -

de ve ai le iş let me le rin de üc -

ret al ma dan (kar şı lık sız), be -

da va ya ça lı şı yor lar. Bu ka -

dın la rın iş güç le ri ne ko ca la -

rı/ai le le ri el ko yu yor. Bu ra sı

çok önem li. Bu de mek tir ki,

ça lı şan her ka dın pa ra ka za -

na mı yor. 

Son ola rak be lir til me si ge -

re ken, es nek üre tim ve ev ek -

sen li iş ler de ka dın la rın is tih -

dam la rı nın yo ğun laş tı ğı dır.

Tabii bu iş ler de ka dın lar sos -

yal gü ven lik le ri ve dü zen li

ma aş la rı ol ma dan, çok da ha

ucu za ça lış tı rı lı yor lar. Ev de ki

ço cuk la ra, ko ca la ra, yaş lı ve

sa kat la ra bak ma yü küm lü lük -

le ri ol du ğun dan ka dın lar bu

tür iş le ri ter cih et mek zo run -

da ka lı yor lar. 

Pa ra lı ve pa ra sız her tür lü

iş le, ka dın lar ev le re tı kı lıp,

göz ler den ırak laş tı rı la rak da -

ha çok yok sul laş tı rı lı yor lar.

Eğitimli ya da eğitimsiz,
tüm kadınlar patriarka
tarafından asıl olarak ev
içi işler yani, aile içi
işbölümü için yetiştirilirler
ve kadınların mesleği ne
olursa olsun temel
istihdam alanları ev içidir.
Kadınlar ev içi işler için
yetiştirilip, evlendirilerek
ailede istihdam edilirken,
dışarısı, fabrikalar, 
atölyeler, ajanslar 
erkeklere göre kurgulanır,
çalışma koşulları onlara
göre yasalaştırılır.

KADINLARIN İŞLİĞİ KOCA EVLERİ
GÜLFER AKKAYA

Çalışma yaşındaki kadınların dörtte üçü ücretli piyasada istihdam dışı

Ka dın la rın ça lış tı ğı alan lar
Tür ki ye İs ta tis tik Ku ru mu (TÜ İK) verilerine gö re Tür ki ye ge ne lin de 2005 yı lın da 22 mil yon 46 bin ki şi olan iş gü cü nün 5 mil yon 700 bi ni ni ka dın lar oluş tu rur -

ken, bu ka dın lar dan yüz de 41,7'si üc ret siz ai le iş çi le ri, yüz de 38,3'ü üc ret li iş çi ler, yüz de 13,6'sı ise ken di he sa bı na ça lı şan lar sta tü sün de bu lu nu yor. Ka dın la rın
yüz de 51,6'sı ta rım sek tö rün de, yüz de 33,3'ü hiz met ler sek tö rün de ça lı şı yor. Ka dın la rın iş gü cü ne ka tıl ma ora nı 2004 yı lın da yüz de 25,4 iken 2005 yı lın da yüz de
24,8'e ge ri le di. Tür ki ye ge ne lin de 2005 yı lın da 2 mil yon 520 bin ka dın ise iş siz. 2005 yı lın da yük sekokul me zu nu ka dın la rın iş gü cü ne ka tıl ma ora nı yüz de 70,
iş siz lik ora nı ise yüz de 14,2 se vi ye sin de bu lu nu yor.
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z mir’de 8 Mart tar tış ma la rı ol duk ça yo ru cu geç -
ti. İz mir’de de ka dın ku rum la rı, ba zı der nek ler
ve si ya si par ti le rin ka dın ko or di nas yon la rı, 8

Mart ey lem le ri ni ka dın la rın ör güt le me si ni ve ka dınların
söz söylemesini is ti yor du. İz mir Ka dın Plat for mu’ nun
çağ rı sıy la ya pı lan top lan tı lar sert tar tış ma lar la geç ti.

Der gi çev re le ri nin kar ma ey lem çağ rı sı var dı. Bu na
rağ men, KESK, EMEP ve KÖZ, Ka dın Plat for mu’ nun ya -
pa ca ğı ey le min de kar ma ol ma sı nı ta lep edi yor du. Kar -
ma ey le min or ga ni zas yo nunu ya pa cak bir ekip oluş ma -
sı na rağ men, bu ör güt le rin bi zi de böy le bir ey le mi ör -
güt le me ye zor la ma sı nın al tın da bilinmesi ge re ken çok
önem li nok ta lar var dı. 8 Mart’ın, er kek ege men ide olo ji -
nin et ki sin de ki ör güt sel ya pı lar açı sın dan tek rar ne ifa -
de et ti ği ni tar tış mak ge re ki yor. Ba zı ör güt ler yan ya na
dur mak is te me dik le ri için biz le ri er kek ler le öz gür le şe -
ce bi le ce ği mi ze inan dır ma ya ça lış tı lar ve bu bi le şe ni öy -
le si ne zor la dı lar ki, KESK ik na ola bil me miz için İz mir
Ka dın Plat for mu’ nun çağ rı sı na rağ men, ay nı bi le şe ne
ye ni den çağ rı yap tı. Ama Plat form bi le şen le ri (BKİ,
İKDD, İHD, ÖDP, DTP, SDP, ÖKH) bu yıl ka dın ey le mi
yap ma ya, ka dın sö zü söy le me ye ka rar lıy dı. Çağ rı so nuç
ver me yin ce KESK, EMEP, KÖZ Plat for mun mitingine
ka tıl ma ka ra rı al dı. As lın da önem li nok ta, KESK ve
Eğim-Sen ge nel mer kez le ri nin ka dın ka tı lım lı ey le me
ka tıl ma ka ra rı dır. 

Yıl lar dır İz mir’de bir lik adı na;  kar ma ey lem ler le ezi le -
rek, baş ka söz ler din le ye rek, “sos ya lizm si zi öz gür leş ti -
re cek” öğüt le riy le ge çi ri yor duk. Ama bu yıl, o  is yan ke -
li me si ni söy le dik: HA YIR. Ar tık  biz ler ken di ren gi miz le,
kor tej le ri miz le, söz le ri miz le 8 Mart mi ting le ri ne ka tı la -
ca ğız.

Tar tı şıl ma sı ge re ken, po li tik çiz gi le rin ne ler ol du ğu dur.
Ba zı ör güt ler için me se le nin tar tı şı la cak bir ya nı yok;
dev rim den son ra za ten ken di li ğin den çö zü le cek bir so -
run dur. Bu yüz den “8 Mart’ı kay bet me ye lim ye ter” ba -
kış açı sın da lar.

Di ğe ri ise EKD ve ESP’nin bah set ti ği çer çe ve dir. Bu yıl
EKD ve ESP İz mir Ka dın Plat for mu’n da yer al ma sı na
rağ men, kar ma ey le me ka tıl mış lar dır. Ba kış açı la rı as -
lın dan der gi çev re le rin den fark lı de ğil. Fark lı lık la rı,
EKD’nin ka dın ku ru mu ol ma sın dan do la yı, ken di le ri ka -
bul et me se ler de ka çı nıl maz ola rak fe mi ni ze ol ma la rı -
dır. 

“Ka dın lar el e le” di yen ler için bu, ço ğu il de önem li bir
yol ay rı mı nın ya şan dı ğı bir yıl ol du. Bu ay rı lık as lın da
ka dın la rın bir leş me si an la mı na da gel mek te dir. Bu bir -
lik te li ğin önü müz de ki sü reç te sağ lık lı yü rü ye bil me si ni,
ka dın la rın ön ce lik li ta lep le ri nin önü ne par ti le rin mer ke -
zi po li ti ka la rının ve kam pan ya la rı nın kon ma ma sı sağ la -
ya cak tır. Ak si tak dir de bu bir lik te lik te sa nal bir bir lik te -
lik ola cak tır.

Biz  fe minist le rin de so rum lu luk la rı mı zı al gı la ma mız
ge rek mek te dir. Ge rek kar ma ör güt ler ve sen di ka lar da,
ge rek se ka dın ör güt le rin de ça lı şan biz le rin or tak ça lış -
ma lar yap ma mız ge rek mek te dir. Ge ri ci ya sa la ra ve ka -
dı na yö ne lik şid de te kar şı mü ca de le, ba rış gi bi ge nel ta -
lep le ri mi zin mü ca de le si ni ve rir ken bir ta raf tan da ör -
güt len mek emek çi ka dın la rı, ev ek sen li ça lı şan ka dın la rı
ka dın mü cadelesine kat mak, yap mamız gereken lerin
başın da gel mek tedir.
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İZMİR’DE 8 MART8 MART EYLEMLERİ
İs tan bul: Ka dın lar Kur tu luş El le ri miz de

İs tan bul’da 4 Mart Cu mar te si gü nü Sa rı yer Top -

lum sal Da ya nış ma Der ne ği’nde el li ka dın la bu -

luş tuk. “Ev Ka dın lı ğı Bir Mes lek tir” ad lı soh bet te

tüm ka dın lar fi kir le ri ni söy le di ler, de ne yim le ri ni

ak tar dı lar, kim se bir di ğe ri ni yar gı la ma dan, onun

ne ya şa dı ğı nı ses siz ce din le di.

İş ara yan lar, kay na na sın dan şi ka âyet eden ler

var dı. Her kes ev de ki ko ca sı nın ken di si nin eme ği -

ne el koy du ğu nu söy lü yor du. Ne re dey se beş sa at

sü ren bu luş ma mız, bir da ha bu lu şa lım ta le biy le

so na er di.

5 Mart Pa zar gü nü sa at 12.00’de Ka dı köy’dey -

dik. El le ri miz de be ra ber dik ti ği miz mor ve fe mi -

na işa ret li bay rak la rı mız, ta lep le ri mi zin ya zı ol -

du ğu dö viz ler, el eme ği göz nu ru “Ka dın lar Kur -

tu luş El le ri miz de” ya zan pan kar tı mız la yü rü dük.

Coş ku luy duk. El le ri miz de içi pi rinç le dol du rul -

muş pet şi şe ler, dar bu ka, dü dük ler, hay kır dı ğı -

mız slo gan la rı mız la bir çok ka dın için çok ca zip

gö rün müş tü kor te ji miz. “Siz le re ka tı la bi lir mi -

yiz?” di ye rek biz ler le yü rü yen ka dın lar, der gi mi zi

oku yup be ğe nen ve alan da yü rü mek için biz le ri

ara yıp bu lan lar, hep si, her şey çok gü zel di.

Her 8 Mart ak şa mı ge le nek sel leş ti ri len “Fe mi nist

Yü rü yü şe” Top lum sal Öz gür lük’ten ka dın lar ola -

rak des tek ver dik. Ya ğan ka ra, uyuş tu ran aya za

rağ men ka tı lı mı çok, coş ku su yük sek bir ey lem -

di. Hep be ra ber “Ya şa sın fe mi nist baş kal dı rı”

de dik. 

An ka ra: Ge ce le ri ve so kak la rı is ti yo ruz

8 Mart 2006 An ka ra ey le mi sa at 12.00'de Yük sel

Cad de si'nde ABD Bü yü kel çi li ği’ne yü rü yüş le on

üç si ya set ten, yak la şık 1500 ka dı nın ka tı lı mıy la

baş la dı. ABD Bü yü kel çi li ği’ne ka dar slo gan lar

atı la rak yü rün dü. Bü yü kel çi li ğin önün de, ha zır la -

nan or tak bil di ri nin okun ma sıy la ve bu ra da atı -

lan slo gan lar la, çe ki len ha lay lar la de vam et ti ey -

le mi miz. Ar dın dan Yük sel Cad de si'ne slo gan lar

eş li ğin de dö nül dü. Bu ra da, ha zır la nan or tak bil -

di ri ye ni den okun du ve ha lay lar la et kin li ğe de -

vam edil di. Yü rü yüş ler son ra sın da her si ya set

ken di stan dı nı aça rak ya yın la rı nı stant lar da da -

ğıt tı. Yal nız ya ğan yağ mur ne de niy le stant lar kı -

sa bir sü re açık ka la bil di. Ay nı gü nün ge ce sin de

sa at 23:00'de ise An ka ra lı fe mi nist ler ve di ğer

si ya set ler den ka tıl mak is te yen ler, me şa le li yü rü -

yüş yap mak için yak la şık el li ka dın Mit hat pa şa

Pos ta ne si'nin önün de top lan dık. Çok yo ğun bir

med ya or du su ve çe vik kuv vet ne de niy le is te ni -

len is ti ka met te yü rü yüş ya pı la ma dı. Yal nız Sa -

kar ya Cad de si’nde kı sa bir yü rü yüş ger çek leş ti.

Ha tay: 8 Mart res mi ta til ol sun!

AMAR Gİ Ka dın Ko ope ra ti fi 8 Mart Dün ya Emek çi

Ka dın lar Gü nü’nü çe şit li et kin lik ler le kut la dı.

KırmızıLeke, DemirÇeneliMelekler ad lı film ler

gös te ri me su nul du. Et kin lik le il gi li AMAR Gİ ka -

dın lar adı na bil gi ve ren Di lek Dab lan, her yıl 8

Mart'ta si ne ma et kin li ği ger çek leş tir dik le ri ni be -

lir te rek, “Bu et kin lik le ri mi zi sür dür me ye de vam

ede ce ğiz. Sa de ce 8 Mart lar da de ğil, di ğer za -

man lar da da ka dın la rın so run la rı nı çe şit li et kin -

lik ler le di le ge tir me yi amaç lı yo ruz” de di. 19

Mart Pa zar sa ba hı Sa man dağ De niz Si te si'nde ki

An tik Ai le Ga zi no su'nda kah val tı dü zen len di.

AMAR Gİ ta ra fın dan Cu mar te si gü nü Ulus Ala -

nı’nda 8 Mart Dün ya Ka dın lar Gü nü ne de niy le

bir ba sın açık la ma sı ger çek leş ti ril di. Açık la ma da

yıl lar dır Tür ki ye'de de vam eden sa va şın bit me si

için ba rış ey le mi ger çek leş ti ren ba rış an ne le rin -

den 24'ünün tu tuk lan ma sı kı nan dı. 8 Mart’ın

res mi ta til ilan edil me si  ve ço cuk yaş ta ev len -

dir me le rin son bul ma sı is ten di. 2005 Kü re sel

Ka dın Yü rü yü şü’nün ta lep le ri olan eşit lik, ada let,

öz gür lük, ba rış, da ya nış ma sağ la nın ca ya ka dar

mü ca de le nin de vam ede ce ği söy len di.

Mer sin: Ka dın lar anıl dı

Bu yıl 8 Mart Mer sin’de uzun bir za man dan son -

ra ilk de fa er kek siz ola rak kut lan dı..Bir haf ta bo -

yun ca ya pı lan ey lem ler şun lar dı:

3 Mart’ta Teks til iş çi si ka dın lar zi ya ret edil di.4

Mart’ta İHD so ka ğın dan baş la yan AKP önün de

son bu lan ka dın yü rü yü şü ya pıl dı. Ba sın met ni

Türk çe, Kürt çe ve Arap ça  dil le rin de okun du. Ba -

ba sı ta ra fın dan kat le di len Sü hey la ve dev rim ci

ka dın şe hit le rin me zar la rı zi ya ret edil di.6

Mart’ta ad li ve si ya si tut sak la ra Mer kez Pos ta ne

önün de kart gön de ril di.7 Mart’ta  Tar sus’ta tren

çarp ma sı so nu cu ölen ta rım iş çi si ka dın la rın

me zar la rı ve ai le le ri zi ya ret edil di.12 Mart sa at

13.30’da ise YOL KSM’nde şu et kin lik ler ya pıl dı:

ti yat ro gös te ri mi, şi ir ve mü zik din le ti si, se mah

gös te ri si.

Sa va şa ve Ka dın Kat li amı na Ge çit Ver me ye ce ğiz

Plat for mu Bi le şen leri:

TÖP, SDP, DTP, EMEP, AKSM, BKiG, GÖÇ-DER,

ÖZ GÜR-YURT TAŞ, TUAD-DER
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ki ha ber göz le ri mi
ya şart tı, iki si nin de
me kâ nı Sa ban cı Mü -

ze si. Bi rin ci si ni bir te le viz -
yon ka na lın da “Pi cas so İs -
tan bul’da” bel ge se lin de sey -
ret tim. Pi cas so’nun Uza nan
Ka dın tab lo su, ser gi ön ce -
sin de, asıl mak için sa lo na
ge ti ri lir ken bu tab lo nun mü -
ze ye gi ri şi ni üst kat tan gö -
ren Gü ler Sa ban cı gözyaş la -
rı na bo ğu lu yor du. Mü ze mü -
dü rü Fi liz Çağ man’la bir bir -
le ri ne sa rıl dı lar, ağ la dı lar,
ağ la dı lar... Al la hım ne bü yük
bir an. İkin ci si ise 24 Mart
ta ri hin de bu ya zı ya baş la -
ma dan he men ön ce gör dü -
ğüm Ak şam ga ze te sinin sür -
man şe ti, “Pi cas so aş kı mız”,
ser gi yi 210 bin ki şi gez miş
ve ka lan üç gün lük sü re de
30 bin ki şi da ha bek le ni yor -
muş. İş te bu iki ha ber Tür ki -
ye sa nat al ma na ğın da ki yer -
le ri ni çok tan al dı lar. 

Sanat piyasası
oluşurken

2000’li yıl lar Tür ki yesi
90’lar dan ta şı dı ğı si ya si,
kül tü rel bi ri kim ler le bir lik te,
yük sek do zaj la sal dı ran kit le
en düst ri si norm la rı nın ege -
men ol du ğu bir or tam dı.
Gös te ri top lu mu hız lı ikon
ve imaj bom bar dı ma nıy la
ken di ni in şa edi yor du. Po pü -
ler kül tü rün ken di ni ger çek
an lam da kit le kül tü rü ne ev -
rilt ti ği bu dö nem de Tür ki ye,
plas tik sa nat lar da ku rum sal
ola rak ka buk de ğiş ti ri yor du.

Çağ daş sa nat lar da kit le sel -
li ği ve dü şün sel altya pı sı za -
yıf olan Tür ki ye, çağ daş sa -
na tın ken din de ikon lu ğuy la,
gös te ri top lu mu nun ikon la rı -
nı her han gi dü şün sel ar ka
pla na ta bi tut ma dan al ma ya
baş la dı. 80’ler den ge len ga -
le ri ci lik or ta mı en be lir gin
kar şı tı nı bi anel ler le ka zan dı. 

As lın da ak tör le ri otur muş
(avan gar dı da hil) bir ile ri ka -
pi ta list ül ke sa nat pi ya sa sın -
da bir bi ri ne alan açan bu
ku rum lar Tür ki ye’de iki ku -
tup ya rat tı. Bi rin ci si ga le ri ci -
le rin tem sil et ti ği yük sek
kül tü re ait bir alan ola rak
gö rü len sa nat ve ona bağ lı
uy gu la ma alan la rı, ikin ci si
bi anel ler, sa nat çı in isi ya tif le -
ri, kül tür mer kez le ri ile ken -
di ne ya şam ala nı bu lan gö -
re ce mu ha lif avan gard çağ -
daş sa nat.

Çağ daş sa nat git gi de sa nat
nes ne sin den sa nat ola yı na
dö ner ken Tür ki ye’de dü şün -
sel ve ku rum sal ya pı lan ma -
lar  da bul du lar yan la rın da;
kü ra tör ler, kül tür mer kez le -
ri, va kıf lar, ya yın lar gi bi...
Pi ya sa ka dans lı ga le ri ler le iç
içe olan bu ki şi ve ku rum lar,
her iki ya na doğ ru ha re ket
eden bu di na mik du rum da
ken di le ri ne ve or ta ma ni te lik
ola rak net leş me za ma nı ta -
nı dı lar. 

Tür ki ye de plas tik sa nat la -
rın önem ka zan ma sın da ga -
le ri uy gu la ma la rı nın pi ya sa
ya rat ma gay re ti ka dar post -
mo dern, li be ral ve ya Mark -
sist tan dans lı eleş tir men,
kü ra tör ve sa nat çı la rın pa yı 
da var dır. Sa nat bir ya şam
ala nı ha li ne gel miş tir bu
grup için, ör ne ğin bu sü reç -
te önem li kat kı la rı olan kü -
ra tör Va sıf Kor tun, Artist
dergisin de bir söy le şi sin de
“sa nat ala nı ka mu sal ala nın
son cep he si” di yor ve “İs tik -
lal Cad de si’nin dı şı na na sıl
çı kı la bi lir, ne ler ya pı la bi lir?”
di ye so ru yor. Komp leks bir
bil gi üze rin de olu şan gü nü -
müz sa na tı nın uy gu la ma

me kâ nı ola rak İs tik lal Cad -
de si kar şı sın da pi ya sa ga le -
ri le ri ala nı olan Ni şan ta şı
du ru yor.

Bir yan dan fi zik sel bir yan -
dan da sı nıf sal bir zıt lı ğın
gös ter ge si olu yor bu du rum.
Bu kar şıt lık ken di ni bel ki  de
en gü zel ga le ri ci cep he sin -
den Er han Er söz’ün söz le -
rin de bu lu yor; “ban ka ga le -
ri le ri ti ca ri pi ya sa dan çe kil -
miş ve da ha çok gün cel sa -
na ta pen ce re aç mış tır... ti ca -
ri sa tı şı ol ma yan ser gi ler
dü zen le mek te dir ler. An cak
bun la rın bes le di ği kü ra tör ler
or du su ise mo dern sa na ta
za rar ver mek için el le rin den
ge len her tür lü kö tü lü ğü
yap mak tan çe kin me mek -
te...” 

Müzeler rekabeti

80’le rin bi ri ki mi ni ko lek si -
yo ner li ğe çe vi re bi len ser ma -
ye sa hip le ri ise tam bu sü re -
cin or ta sın da du ru yor lar dı.
Da ha ön ce ge le nek sel sa nat -
lar la il gi le nen Koç ve Sa ban -
cı ai le le ri bu il gi le ri ni R. Koç
Mü ze si, Sad berk Ha nım Mü -
ze si, Sa ban cı Mü ze si’nde
me kân laş tır mış lar dı. Ama

çağ daş sa na ta sa hip ko lek -
si yon lar de ğil  di bun lar. Çağ -
daş sa nat an la mın da 1992
yı lın dan bu ya na mü ze leş me
aşa ma sı na ge len ai le Ec za -
cı ba şı ai le siy di. Ön ce ki le re
gö re kent li ima jı na sa hip bu
ai le 2000’li yıl la rı ha zır la yan
en önem li çağ daş sa nat ola -
yı nın  da ha mi si du ru mun -
day dı. İs tan bul Bi anel le ri
ken di le ri nin des te ğin de ki
İKSV’nın bir alt bi ri miy di. Yi -
ne 2000’li yıl lar da bu ai le
mü ze he de fi ni, güç lü bir
dev let ve ka mu oyu des te -
ğiyle ger çek leş ti re rek, 2004
yı lın da İs tan bul Mo dern Sa -
nat lar Mü ze si’ni kur du. Mü -
ze nin kü ra tör le ri, ilk iz le nim
ola cak kon sep ti de be lir le di -
ler, pi ya sa iliş ki le ri nin öte -
sin de bir mü ze ye ben zi yor du
bu mü ze.

İs tan bul Mo dern eşi ği yük -
selt miş ti, di ğer mü ze le rin
se yir ci sa yı sı ve pres tij gü cü
dü şük kal mış tı. Çağ daş sa -
nat ala nın da ge liş me ler
olur ken, ye ni ak tör ler  de bu
alan da mü ze aç ma ya so yun -
du. Koç Gru bu’ndan Kı raç lar
Pe ra Mü ze si’ni ku rar ken,
Sa ban cı Mü ze si ça re yi Pi -
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SEN AĞLAMA DAYANAMAM
M. POLAT

1980’li yıllarda Amerika’da  ve
İngiltere’de neoliberal 
politikalar ekseninde,

şahısların ve şirketlerin sanat
müzelerine eser bağışları 

ya da sponsorlukları, devlet
tarafından yüksek 

oranlarda sübvansiyonlar ve
vergi indirimleriyle 

desteklendi. Bu dönemde 
neoliberal ekonomi politika ile

şirketlerin sanatı 
desteklemesini Wu şu alıntıyla

pekiştiriyor; “Özel Sektör
Sanat Sponsorluğu Derneği’nin

yöneticisi Collin Tweedy,
1991’de sanat sponsorluğunun

Thatcherizmin temel
taşlarından biri olduğunu

söyleyecek kadar ileri
gitmişti.” Bu dönemde söz
konusu ülkelerde bu alana

destek veren şirketlerin 
vergilerinden yüzde 100

indirime gidilmesi uygulaması,
sanat kurumlarının kamusal

kurumlar olmaktan çıkmasına,
gitgide özel koleksiyonlardan
gelişen müzelerin açılmasına

olanak vermiştir.

İ
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cas so’da bul du. Son bü yük atak Açık Top lum
Fo nu’ndan bes le nen Bil gi Üni ver si te si’nden
ge le cek, Si lah ta ra ğa Kül tür Komp lek si ve
Çağ daş Sa nat lar Mü ze si...

Şirketlere koleksiyon teşviki

As lın da bu nok ta da so rul ma sı ge re ken so ru,
“Tür ki ye’de bu de ği şim ya pı sal mı? Ser ma ye
bi ri kimi nin ge tir di ği bir so nuç mu?”

Dün ya da çağ daş sa nat mü ze ci li ği ll. Dün ya
Sa va şı’nı ta kip eden dö nem de ki şi sel ko lek si -
yon la rın Ame ri ka’ya ta şın ma sı so nu cun da
esas ola rak bu ül ke de ku rul du. 1980’li yıl lar -
da Ame ri ka’da ve İn gil te re’de neoli be ral po li -
ti ka lar ek se nin de, şa hıs la rın ve şir ket le rin sa -
nat mü ze le ri ne eser ba ğış la rı ya da spon sor -
luk la rı, dev let ta ra fın dan yük sek oran lar da
süb van si yon lar ve ver gi in di rim le riy le des tek -
len di. Bu dö nem de neoli be ral eko no mi po li ti -
karla şir ket le rin sa na tı des tek le me si ni Wu şu
alın tıy la pe kiş ti ri yor, “Özel Sek tör Sa nat
Spon sor lu ğu Der ne ği’nin yö ne ti ci si Col lin
Twe edy, 1991’de sa nat spon sor lu ğu nun
Thatc he riz min te mel taş la rın dan biri ol du ğu -
nu söy le ye cek ka dar ile ri git miş ti.” Bu dö -
nem de söz ko nu su ül ke ler de bu ala na des tek
ve ren şir ket le rin ver gi le rin den yüz de yüz in -
dir ime gi dil me si uy gu la ma sı, sa nat ku rum la -
rı nın ka mu sal ku rum lar ol mak tan çık ma sı na,
git gi de özel ko lek si yon lar dan ge li şen mü ze le -
rin açıl ma sı na ola nak ver miş tir.

Tür ki ye’de dö nü şü mün böy le bir ge rek çe ye
sa hip olup ol ma dı ğı he nüz net ve ri ler le an la -
şıl mış de ğil ama yi ne de ya pı nın dö nü şü mü -
nün böy le bir te mel de ger çek leş ti ği su gö tür -
mez. Tür ki ye’nin de sa nat pi ya sa sı neoli be ral
uy gu la ma la rı ile pi ya sa cı lık açı sın dan can lan -
mış ama ben ze ri süb van si yon lar ve ver gi in -
di rim le ri 2004 yı lın da çı kan 5226 Sa yı lı Ya sa
ile sağ lan mış tır. İl gi li yö net me lik ler için he nüz
er ken bir ta rih ol ma sı na rağ men bu ala nın
ha re ket le ne ce ği aşi kâr dır. Ya sa ile Tür ki ye’de
de bu ala na des tek ve ba ğış ya pan la rın ba ğış
mik ta rı na gö re yüz de yüz ver gi in di rim le ri
gel di. Bu nun dı şın da bu alan lar da fa ali yet
gös te ren ku rum la rın çe şit li süb van si yon la ra
da sa hip ol duk la rı gö rü lü yor.

Neoli be ral po li ti ka la rın ti pik so nu cu ola rak
ka mu ya ait sa nat mü ze le ri de tör pü le ni yor.
He nüz mec lis te bek le yen ve geç me si an me -
se le si olan ye ni ya sa da Kül tür Ba kan lı ğı elin -
de ki mü ze sa yı sı 200’ler den 16’ya dü şe cek.
Ye rel yö ne tim le re dev re di le cek mü ze le rin ida -
ri mo del le ri iş let me tek nik le riy le be lir le ne cek.
Dev le tin ka mu adı na sa hip len di ği mü ze le ri
tas fi ye sü re ci böy le ce baş la mış olu yor.

Ha ra la gü re le, ken di mi ze ait dav ra nış la rı -
mız la çağ daş sa na tı gün de lik ya şa mı mı za al -
dık. Bu tür aşı rı po pü ler leş miş sa nat olay la rı,
bir yan dan nor mal ser gi le ri bin ki şi lik iz len -
me ra kam la rı ile kar şı laş tı rıl dı ğın da “ah bi -
zim aşa ğı lık komp lek si miz” de dirt se bi le “sel
gi der kum ka lır” de mek la zım. Şi kâ ye ti mi zi
be lirt sek de “ta pon sa nat or ta mı” renk len di,
kö şe baş la rı nı tut muş de re bey le ri sil ke len me -
ye baş la dı. Mu ha lif le rin ya pa cak la rı al ter na tif
sa nat et kin lik le riy le tar tış ma sı ge re ken bir
sü reç bu. Son ola rak baş ka bir gö rün tü...
Ders te ho cam can lan dırıyor; ser giye giden bir
an ne ve çocuk kameraya kar şı duruyor, an ne
çocuğuna çağ daş sanatı aşılamış soruyor;
“Kızım Picas so de bakim” “Piikas sooo.”
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ka nal la rı nı ya kın dan iz le yen ler, ye rel ba sı nı
ta kip eden ler bu sö zün ne an la ma gel di ği ni
iyi bi lir ler. Bil me yen ler için de biz açık la ya -

lım; özel lik le ik ti dar yan lı sı fi kir le rin sa vu nul ma sın da,
pro pa gan da sı nın ya pıl ma sın da top lu mun za yıf nok ta sı
ya ka la nır ve ora ya pres ya pı la rak olay lar la il gi li gün -
dem ya ra tı lır, ta raf tar top la nır. Bu gün ler de özel lik le
“sa nat ca mi asın da” sür dü rü len po li ti ka da yay gın ola -
rak bu şe kil de iş li yor. Sa nat adı kul la nı la rak as lın da
baş ka şey ler ya pı lı yor.

Teh li ke li sa nat lar!

En çok han gi sa nat dal la rıy la ha şır ne şir olu yo ruz?
Et ra fı mı za şöy le bir göz at tı ğı mız da gö rü yo ruz ki mü -
zik, si ne ma ve ede bi yat  bu so ru ya ve ri le cek en doğ ru
ya nıt olu yor. Çün kü bun lar ula şıl ma sı en ko lay olan sa -
nat ürün le ri. Bu ürün le re ulaş mak için de ğil özel uğ raş
sa de ce TV iz le me niz, met ro da se ya hat et me niz, iş lek
cad de ler de yü rü me niz bi le ye ti yor. Dük kân lar dan dı şa -
rı ya ta şan ban gır ban gır son mo da pop, ara besk par -
ça la rı, TV’ler de alt ya zı ola rak ge çen ve bil mem han gi
nu ma ra ya han gi har fi ya zar sak ce bi mi ze ine cek son
mo da şar kı la rın
me lo di le ri. 

Yi -
ne cad de ler -
de, so kak lar da
ko ca ko ca bill bord lar da gör dü ğü müz aşk ki tap la rı nın,
po li si ye ro man la rın, komp lo hi ka ye le ri nin unu tul maz
ya zar la rı nın han gi ki tap la rı nın çık tı ğı. Si ne ma da ise kir -
li Holly wood film le ri ve on la rın kö tü tak lit le ri olan Türk
film le riy le kar şı kar şı ya yız çok iz le nen ler ola rak.

Bu ko nuy la il gi li ya yın dün ya sın dan so mut bir ör nek
ve re lim. Ya zar Ca nar Par lar’ın SıfırBaskı ad lı bir ki ta bı
çık tı. SıfırBaskı’da hol ding le rin yö net ti ği bir ya yın en -
düst ri si viz yo nu su nu lu yor. Ro ma nın 254. say fa sın da
ya zı ve ya za rın gel di ği du rum na sıl an la tı lı yor: 

“...Şir ke tin özel eği tim li ça lı şan la rı, dün ya nın her ye -
rin de çı kan ki tap la rın ko nu su nu, di li ni, kur gu su nu ta ra -
ya rak dü zen li ra por lar oluş tu ra cak. Bu şir ket te ay rı ca
ma te ma ti ği güç lü bir kur gu eki bi bu lu na cak. Bu ekip,
eli nin al tın da ki ve ri le ri ta ra ya rak yüz ler ce kur gu oluş -
tu ra cak. Ya zar ön ce ken di ne en uy gun kur gu yu ala cak,
bil gi ve me kân lar ara sın da se çim ya pa cak. Bu yol la ya -
zar bir ro man için yıl lar ca uğ raş ma ya cak, en geç iki
ay da bir ki tap bi ti re bi le cek. Ve tam an la mıy la se yir ci -
nin ne is te di ği ni bi len bir eser or ta ya çı ka cak.

Ya yı nev le ri eser le ri sa tış ra kam la rı nı gö ze te rek ba -
sar ken  bu tarz bir ça lış ma nın ha yal ürü nü ol du ğu nu
kim söy le ye bi lir.

Pro pa gan da na sıl ya pı lır?

Ne den se yir ci ye oy na nır?  As lın da ya zı nın ba şın da bi -
raz bun dan bah set tik. Şim di ise ne den böy le bir yo la
gi dil di ğin den bah se de lim. İk ti dar la rı nın fi kir le ri ni yay -
ma la rı ar tık ka ba kuv vet le ol mu yor. Ma lum mo dern bir
dün ya da ya şı yo ruz. Bar bar lık ge ri de kal dı (!) 

Sa nat bir fik ri hal ka em po ze et me de en iyi pro pa gan -
da ara cı. Bu öy le si ne iyi bir şe kil de ya pı lı yor ki, olay la -
rı fark et me den iç sel leş ti ri yor su nuz. Ha ri ka bir ör nek
ve re yim; Holly wo od ya pı mı İskender ad lı bir film iz le -
dim ge çen ler de. Fil min bir ye rin de Pers ül ke si ni iş gal
eden Bü yük İs ken der, bi ri cik sev di ce ği ne şöy le di yor;
“Biz on la rı öz gür leş tir dik, on lar kö ley di ler, on la ra me -
de ni ye ti ge tir dik.” Ya ni baş ka bir ül ke yi iş gal edip, yağ -
ma lı yor ve içi son de re ce ra hat yap tı ğı ul vi gö re vi sa -
vu na rak bun la rı söy lü yor. Ta nı dık de ğil mi ? Ame ri ka
da Irak’ı iş gal eder ken tı pa tıp ay nı sı nı söy lü yor du. Aca -
ba bu yüz den mi ya nı ba şı mız da ya şa nan vah şe te göz -
le ri mi zi bu ka dar sı kı yu mup ra hat ça ev le ri miz de otu -
ra bil miş tik.

De vam ede lim; Çok se ve rek iz le di ği miz ka çır ma dı ğı -
mız di zi ler bi ze bir fi il ai le ya pı sı nı na sıl mu ha -

fa za et me miz ge rek ti ği ni an la tı yor. As -
lın da bu ra da tam bir da nı şık lı

dö vüş var. Ya ni bu ko -
nu lar de vam lı yi ne -

le ne rek

de ği şik sos lar la
önü mü ze su nu lur ken bir

ta raf tan da fe odal ai le ya pı mız
bes len di ğin den çok rağ bet gö rü yor. Ya ni

bir taş la iki kuş vu ru lu yor. Hem ai le fik ri ye ni den üre -
ti li yor,hem bu kul la nı la rak se yir ci ye oy na nı yor. Ki mi
za man ger çek le kur gu bir bi ri ne ka rı şı yor, ka rış tı rı lı yor. 

Hiç bir di zi fil min de ço cuk al dı ran bir ha tun ki şi gör -
dünüz mü? Ben gör medim. Çün kü bu Tür kiye’nin top -
lum yapısına tamam ile ay kırı bir durum. Bu hiç çekici
gel mez in san lara. Maazal lah halk ayak lanır. Bu arada
değin meden geçin meyeceğim; Ar tık özel lik le diziler de
sol culara oy nan mak tadır. “Çem berim de Gül Oya” dizisi
yayın lanır ken bu konuda pek çok tar tış ma ol muş tu.
Ay nı şey BabamveOğlum fil min de de oluyor. Bu film de
tamamen  seyir ciye hem de pekâlâ bize oy nan mış tır.

Ken dini ay dın, kül tür lü olarak tanım layan pek çok
kim se ar tık bu çukurun için dedir. Far kın da ol madan
pek çok şeyi iç sel leş tir dik. Şu durum da bize düşen;
durum tes piti yap mamız ve kar şı atak larımızı ger çek -
leş tir memiz dir. 

Daha da geç ol madan var olan ger çek sanat ürün -
lerini öne çıkar mamız ve bir taraf tan da daha yenisini
ör memiz gerekir. Var olan la yetin mek se, zaten sanatın
özüne ay kırı bir durum dur.

SEYİRCİYE OYNAMAK

BAHAR ÇELİK

Filmin bir yerinde Pers ülkesini işgal eden Büyük İskender, biricik sevdiceğine şöyle
diyor: “Biz onları özgürleştirdik, onlar köleydiler, onlara medeniyeti getirdik.” Yani
başka bir ülkeyi işgal edip, yağmalıyor ve içi son derece rahat yaptığı ulvi görevi
savunarak bunları söylüyor. Tanıdık değil mi ? Amerika da Irak’ı işgal ederken tıpatıp
aynısını söylüyordu.
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er no bil sant ra lın da

mey da na ge len sı zın tı

ile in san lık ve özel lik le

coğ raf ya ya ya kın  ül ke ler bir

ger çek le yüz  yü ze kal dı. Nük le -

er sant ral ay nı za man da nük le -

er bir fe la ket ti.  Herhan gi bir

ha ta nın yol aça ca ğı in san lı ğı ve

ekolo ji yi teh dit eden sı kın tı la -

rın ya nı sı ra, nük le er atık lar bir

o ka dar teh li ke ya rat mak tay dı.

Böl ge miz de ve özel lik le Ka ra -

de niz’de Çer no bi l’in ya rat tı ğı

tah ri bat da uzun sü re giz le ne -

me di. 

Gi ta rın asi ço cu ğu Ka zım Ko -

yun cu’nun kan se re ya ka lan ma -

sı, bu il let ten kur tu la ma ya rak

ve fa tı Çer no bi li ye ni den ha tır -

lat sa da, AKP ik ti da rı nük le er

sant ral ya pı mı nı gün de me ta şı -

mak tan çe kin me di.

Enerji tekeli yeni
emperyalist savaş
gerekçesi...

Nük le er sant ral, ato mu par ça -

la ya rak fiz yon oluş tur ma sı ve

bu yol la ener ji açı ğa çı kart ma sı

ba kı mın dan, atom bom ba sı nın

ener ji üre ten bir ver si yo nu gi bi

tanım la na bi lir. Ger çek ten de

nük le er sant ral ve nük le er si lah

üre ti mi bir bi ri nin kar de şi gi bi -

dir. Bu tek n o ji nin mev cut “ha -

kim pa ra sal sis te min” dı şın da

kul la nıl ma sı na ABD ve di ğer

güç mer kez le ri izin ver me ye -

cek tir. Ken di le ri nin dı şın da

nük le er sant ral ve ya si lah üret -

ilmesi ih ti ma li, güç mer kez le ri -

nin pa ra no ya sı dır. 

ABD’nin Sad dam yö ne ti min -

de ki Irak ’la olan sür tüş me si,

Irak’ta uran yum zen gin leş ti ril -

me si ça lış ma la rı konusunda

baş la mış, da ha son ra iş ga le

dö nüş müş tü. Bu sı ra lar ay nı

se ner yo İran üze rin de tek rar

edi li yor. Fon da gös te ri len ise

re ji min to tota li ter ta assu bu ve

böy le bir İran’ın, mi li ta rist is la -

mı des tek le me si dir. Her iki ül -

ke nin or tak bir baş ka özel li ği

ise, pet rol kay nak la rı na sa hip

ol ma la rı ve ABD ta ra fın dan da -

ya tı lan, si ya si an lam da ki “tek

dün ya sis te mi” nin dı şın da kal -

mak is te me le ri dir. Hem böl ge -

de hem de ABD’de, nük le er

sant ral ça lış ma la rıy la ba şat gi -

den nük le er si lah üret me gi ri -

şim le ri, şu so ru yu ak la ge ti ri -

yor. Dün ya so nun ba şın da mı?

So nun baş lan gı cı...

Nük le er sant ral le re hız la yö -

ne lin me si nin ge rek çe si ola rak,

dün ya da fo sil ya kıt re zer vi nin

tü ken mek üze re olu şu gös te ri -

li yor. Te mel fo sil ener ji kay na ğı

ola rak bi li nen pet rol de, en

uzun da ya na cak re zerv Or ta -

do ğu’da dır. Bu ra da ki top lam

mik tar an cak 87 yıl lık öm re sa -

hip tir. ABD’de ise sa de ce 14

yıl lık re zerv bu lun mak ta dır.

Re zerv le rin ya kın bir ta rih te

tü ken mek üze re olu şu, me ta

üre ti mi için ge rek li ener ji nin

bit me si, sa na yi nin dur ma sı an -

la mı na ge li yor.

Ka pi ta list kriz ve bü yü me ya -

sa sı, çev re ci ener ji kul la nımı

ye ri ne nük le er sant ral ların ya -

pıl ma sı na yö nel ti yor. Bu bağ -

lam da ya pı lan he sap la ra gö re;

nük le er sant ral ların ya tı rım ve

iş let me gir di le ri nin bü yük lü ğü

ka pi ta list bü yü me yi kış kır ta -

cak, sant ral ser ma ye si ni elin de

tu tan şir ketlerin ve ül ke le rin

pa ra la rı de ğer le ne cek, ar tı de -

ğe rin faz la ol ma sı ne de niy le de

“re el kâr lı lık” ora nı yük sek ola -

cak tır. 

Bu ya rış as lın da çok tan baş -

la mış ve dün ya ener ji tü ke ti -

min de, nük le er ener ji nin pa yı

(2000 yı lı) yüz de 5.9’la ra ulaş -

mış tır. En çok nük le er sant ral -

la ABD öne çık mış sa da, nük le -

er ener ji nin top lam ener ji üre -

ti mi ne ora nı nın en yük sek ol -

du ğu ül ke Fran sa’dır

Güç odaklarının yeni
mitosu; “nükleer enerji”

Bu tab lo dan or ta ya çı kan bir

baş ka ger çek ise; pet rol, si lah

ve sa na yi üre ti min de ana ser -

ma ye le ri faz la olan ül ke le rin,

nük le er sant ral ya pı mın da ki

ola nak la rı ve tek nik üs tün lük -

le ri dir. Nük le er sant ral tek ni ği

pa za rı nı ABD, Fran sa, Al man -

ya, Rus ya, ve Ja pon ya elin de

tut mak ta dır. Bu ül ke ler nük le er

po li ti ka la rı kap sa mın da, hem

pet rol re zerv le ri ni ele ge çir -

mek, hem de var olan re zerv -

le ri da ha uzun sü re ko ru mak

is te mek te dir ler.  Bü tün bun lar

ka pi ta list kri zin aşıl ma sın da

tek nik sıç ra ma ve  ye ni bir ya -

tı rım ala nı ola rak nük le er

ener ji pa za rı ya rat ma ça ba la rı -

nı ak la ge tir mek te dir. Ya ni her

şey da ha faz la kâr için dir. Bu

mo ment te ka pi ta list ya yıl ma cı -

lı ğın ye ni mi to su nük le er ener -

ji dir. 

Yeni nükleer pazarlar ve
Türkiye…

Ye ni sant ral ya pım la rı da ha

çok iş gü cü ne ve ri len üc re tin

dü şük ol du ğu ül ke ler de dir.

Bun lar dan Hin dis tan 9 tep kir

in şa atı ile ba şı çek mek te dir.

Rus ya (4), Ja pon ya (3), Uk ray -

na (2) onu iz le mek te; İran, Ar -

jan tin, K. Ko re ve Ro man ya’da

da bi rer tep kir in şa atı sür mek -

te dir. Bu tab lo da ABD’nin ol -

ma yı şı onun  du yar lı lı ğın dan

kay nak lan ma mak ta dır. Dün -

yada ya yı lan çev re ci akım la rın

fa ali yet le ri ve Çer no bil fa ci ası

nük le er sant ral le rin ya pı mı nı

ge ri let miş gi bi gö rül se de, asıl

ola rak ener ji ye yö ne lik ye ni po -

li ti ka la rı ha ya ta ge çir me de,

ABD kay nak lı ser ma ye nin ege -

men ol du ğu bü yük pet rol şir -

ket le ri nin bas kı sı rol oy na mış -

tır. Bu şir ket ler, pet rol kay nak -

la rı nı ar tır mak için, ABD’yi

“Bü yük Or ta do ğu Pro je si”ne

yö nelt mek te dir. Bu plan si lah

tröst le ri nin de işi ne gel mek te -

dir. Böy le ce ka pi ta lizm mi li ta -

ri ze olur ken, si lah üre ti mi de

art mak ta dır.

Ge liş mek te olan  ül ke ler ka pı -

la rı nı nük le er sant ral dev le ri ne

aç mak ta, bu dev ler de gö zü nü

As ya ve Or ta do ğu ül ke le ri ne

dik mek te, Tür ki ye de bu yo -

ğun laş ma dan na si bi ni al mak -

ta dır. Yıl lar dır tem cit pi la vı gi bi

gün de me ge ti ri len nük le er

sant ral ya pı mı için ye ni den

düğ me ye ba sıl mış tır. 

Pet rol re zer vi açı sın da güç -

süz olan Tür ki ye, ye ni le ne bi lir

ener ji yi seç mek ye ri ne nük le er

sant ral kur ma ya zor lan mak ta -

dır. İran üze rin de yü rü tü len po -

li ti ka lar bu sü re ci hız lan dır -

mak ta, ka mu oyu oluş tur ma ya

im kân sağ la mak ta dır.

Bü yük ener ji şir ket le ri nin her

bu na lım dö ne min de, Tür ki -

ye’de nük le er sant ral ya pı mı

gün de me gel mek te dir. As lın da

kö mür re zer vi ba kı mın dan

zen gin olan Tür ki ye’de al ter na -

tif ener ji, ye ni le ne bi lir ener ji

üre ti mi im kâ nı da çok faz la dır.

Ne var ki kü re sel ser ma ye nin

ya tı rım im kân la rı na ba ğım lı

olan Tür ki ye, çöp tek no lo ji le re

zor lan mak tadır.
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ENERJİ, SİLAH, ÖLÜM
METE GÖNÜLTAŞ

Kapitalist kriz ve
büyüme yasası, 
çevreci enerji
kullanımı yerine 
nükleer santralların
yapılmasına yöneltiyor.
Bu bağlamda yapılan
hesaplara göre;
nükleer santralların
yatırım ve işletme
girdilerinin büyüklüğü
kapitalist büyümeyi
kışkırtacak, santral
sermayesini elinde
tutan şirket ve
ülkelerin paraları
değerlenecek, artı
değerin fazla olması
nedeniyle de “reel
kârlılık” oranı yüksek
olacaktır.

Ç

Kapitalizmin nükleer gerçeği

Nükleer enerji, atom silahı üretimi için de özellikle isteniyor.

Kazım’ın
ölümünde de

nükleerin payı
yok mu?
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nce lik le bu say fay la il -

gi li bir kaç söz söy le -

ye lim. Si ya si bir der -

gi de fut bol say fa sı yap mak ka -

dar risk li bir iş ola maz. Ka la -

ba lık la rın il gi len di ği ve ik ti dar -

la rın ci rit at tı ğı bir alan da sol

bir söy lem ge liş tir mek için

çok yön lü bir mü ca de le ge re -

ki yor. Ege men söy le me kar şı

bir  şey ler söy le mek le bir lik te

ken di cep he niz den çı kan kar şı

çı kış la ra da gö ğüs ger mek zo -

run da ka la bi li yor su nuz. Ge nel

sol “Fut bol kit le le rin af yo nu -

dur” söy le mi ne kar şı “Fut bol

iş çi sı nı fı nın ba le si dir*” söy le -

mi ni sa vun mak za man za man

in sa nın si nir le ri ni boz mu yor

de ğil. Bu min val de oluş tur du -

ğu muz say fa, fut bo lun ege -

men, en düst ri yel yak la şı mı na

kar şı fark lı bir ba kış açı sı koy -

ma ya ça lı şan sa tır lar la dol du.

Ama cı mız fut bol bo ra zan lı ğı

ya pa rak ha ya tın her ala nı nı

bu ra dan gör mek de ğil di. Ak si -

ne ge nel lik le sağ cı ve fa şist

bi li nen fut bol ka mu oyu nun

için de fark lı odak lar ol du ğu nu

gös te re bil mek ve me rak lı la rı -

nın me ra kı nı gi de re rek yan lız

ol ma dık la rı nı his set tir mek ti.

Yal nız ol ma dı ğı nı bil mek yan -

ya na ge le bil me yi, yan ya na gel -

mek ise ka la ba lık laş mak de -

mek ti. Ya ni an lı ya ca ğı nız ha -

zır la dı ğı mız, hal kı bi linç len dir -

mek ten çok dol ma yı pi rinç len -

dir mek için bir say fa, me rak lı -

sı na.

Yi ne me rak lı sı nı il gi len di re ce -

ği ni dü şün dü ğüm ve önem li

gör dü ğüm gi ri şim le ri bu sa yı ya

ta şı ya ca ğım. Ta raf tar ör güt len -

me ve tar tış ma or tam la rı. Maç

sey ret mek için bi ra ra ya ge len

on bin ler ce in sa nın sa de ce ku -

ru ka la ba lık ola rak yan ya na gel -

me di ği ni, ay nı za man da ola yın

po li tik ve kül tü rel yan la rı nı açı -

ğa çı kart tık la rı bir ta kım or ga -

ni zas yon lar dan bah se de ce ğiz.

Tür ki ye’de bu tip gi ri şim ler çok

yay gın ve de rin de ğil. Ye ni ye ni

olu şan bu tip gi ri şim le rin na sıl

şe kil len di ği ni bu ra lar dan iz le -

mek müm kün. Ül ke de sol ne -

ka dar ör güt lüy se tri bün ler de

de o ka dar ör güt lü. Ne bir ek -

sik ne bir faz la. Ama tüm ör -

güt len me ve po li tik ha ya ta mü -

da ha le ça ba la rı stad yum lar dan

ba ğım sız de ğil. 

İçi miz de ki İtal yan lar
www.for za li vor no.gen.ms

Ge çen sa yı yı oku yan lar Li -

vor no’yu ha tır lar. Kalp le ri mi zi

fet he den ve İtal yan li gi ni ar tık

Li vor no maç la rı nın te le viz yon

gö rün tü le rin den iz le me mi zi

sağ la yan li man iş çi le ri nin ta kı -

mı. İş te bu Li vor no’nun Tür ki -

ye li fa na tik le ri hem ta kı mı iz -

le ye cek hem de sol cu fut bol -

se ver le rin top la şıp tar tı şa bi le -

ce ği bir or tam ya rat mış lar. Fo -

rum şek lin de oluş tur duk la rı

bu or tam da tar tış ma ko nu su

ön ce lik le fut bol. Ta bii tar tış -

ma la rın dü ze yi gün lük fut bol

soh bet le ri nin bi raz öte si ne ta -

şı nı yor. Ama or ta mın en

önem li özel li ği çe şit li ta kım -

lar dan sol cu la rın bi ra ra ya gel -

me ye baş la ma la rı. Ya ni tar tış -

mak tan bir adım öte si ne ge çe -

rek ör güt len me ye de hiz met

et me si. Şim di lik tek tük dal ga -

la nan Che re sim li pan kart lar,

bay rak lar ya kın da tri bün le rin

önem li bir ye ri ni iş gal eder se

şa şır ma yın.

Fut bol, Li vor no ve ge nel

isim li üç ana baş lık al tın da to -

par la nan tar tış ma, soh bet ko -

nu la rı nın alt baş lık la rı doğ ru -

dan ama ca hiz met edi yor. İş te

ba zı baş lık lar: Tür ki ye’de fut -

bol, dev rim ci tri bün ler, Li vor -

no hak kın da, tri bün fo toğ raf -

la rı, kül tür-sa nat, marş lar, vi -

de olar.

Fut bo la sol dan ba kıp bu ra da

bu lun ma mak ol maz gi bi. Ya ni

ör güt len me ye ka tıl mak la zım.

Bü tün tri bün ler bir le şin
ww w.tri bun der gi.org

Bun dan 4-5 yıl ön ce kü çük

bir der giy le tri bün le rin tam

or ta sı na ku rul muş lar dı. Der gi

ile ay nı za man di li min de üre ti -

len in ter net si te si bir an da

Tür ki ye’nin dört bir ya nın dan

ta kım la rı na gö nül ver miş in -

san la rın bu luş ma ye ri ol du.

Der gi çık maz ol du, ama si te -

nin fo rum bö lü mü in san la rın

ta nış tı ğı ve çe şit li or ga ni zas -

yon la ra öna yak ol du ğu bir me -

kan ola rak kal dı. For za li vor no

ka dar po li tik di li net ve uzun

ol ma sa da ta raf tar la rın bi ra -

ra ya ge lip ör güt len me sin de

önem li bir kö şe ta şı dır Tri bün -

der gi. Fo rum la rın ana ze mi ni

ta raf tar lık ve kül tü rü üze ri ne

in şa edil miş tir. Po li tik tar tış -

ma la rın ya pıl dı ğı bö lüm ler ise

da ha çok sağ cı lar  ile sol cu la -

rın bir bi ri ne gir di ği tar tış ma -

la ra ev  sa hip li ği yap mak ta dır.

(İler de tri bün ler de bu du ru ma

gel me sin de!)

Ma hal le maç la rın dan, Dün ya

Ku pa sı na, en kü çü ğün den en

bü yü ğü ne tüm ta raf tar grup la -

rı na, fut bol un ya nın da di ğer

spor la ra da ir her tür tar tış ma -

nın ya pıl dı ğı gü zel bir bu luş ma

ve ör güt len me me kânı. Fut bo -

lu tri bün den iz le me ye me rak lı -

la rın il gi si ni çe ke cek pek çok

tar tış ma ve soh bet mev cut.

Ta kım odak lı grup lar

Bun lar ge nel ola rak her ke sin

gi rip tar tış tı ğı, bi ra ra ya gel di ği

or tam lar. Da ha özel leş miş ta -

kım ba zın da ye ra lan si te le re

pek gir me dik. Be şik taş lı la rın

Çar şı, PenC he, Fe ner bah çe li le -

rin Fe ner bahC he, Genç ler bir li -

ği ta raf tar la rı nın kur du ğu Al -

ka ra’lar gi bi grup lar ve bun la -

rın tar tış ma me kan la rı nı öne

çı kart ma dık. Da ha ge nel ve

her ke sin için de ol du ğu or tam -

la rı ter cih et tik. İler de di ğer le -

ri ne de ba ka rız.

* Os car Wil de
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İNTERNETTE TARAFTAR ÖRGÜTLENMELERİ

HALUK KOŞAR

Ö

Taraftarlar tartışıyor, örgütleniyor, harekete geçiyor

NİSAN 2006

Genellikle sağcı ve faşist bilinen futbol kamuoyunun içinde farklı odaklar olduğunu gösterebilmek ve meraklılarının merakını
gidererek yalnız olmadıklarını hissettirmekti. Yalnız olmadığını bilmek yan yana gelebilmeyi, yanyana gelmek ise
alabalıklaşmak demekti. Yani anlıyacağınız hazırladığımız, halkı bilinçlendirmekten çok dolmayı pirinçlendirmek için bir sayfa,
meraklısına.
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ınar Selek adı, Mısır Çarşısı
Olayı’ndan sonra duyuldu. Bu
olaydan sonra devlet senin 

üzerine gitmeye başladı. Devlet, Pınar
Selek’le niye uğraşıyor?

Pı nar Se lek: Ak lı ma iki ya nıt ge li yor. Bi ri
Bi le me ye ce ğim”; di ğe ri de, ha ya tın da ha
çok ba şın da yım. Ken di adı ma teh li ke li bir
şey yap ma dım ama her hal de on lar o Pı nar
Se lek’i gör dü ler. Bi le mi yo rum, ken di min sü -
rek li ek sik gör dü ğü şey le ri ik ti dar her hal de
faz la bul du. Sem bol se çip, be nim üze rim -
den bir kim li ği, du ru şu yar gı la mak is te di ler.
Her ke se de bu me sa jı ver mek is te di ler.
Dev let geç miş te bun la rı çok yap mış tı 80
ön ce sin de, 80 son ra sın da or ta lı ğı te rö ri ze
ede rek bir çok ay dı nı tu tuk la dı. On lar üze -
rin de baş ka la rı na me saj ver di.

Tür ki ye li bir ka dın ola rak ken di ni fe mi nist,
an ti mi li ta rist di ye ta nım la yan, çev re sin de
ta nı nan bi riy dim. Et ki li bir çev rey di bu. İş te
böy le bir ka dı nın Kürt ler le ya kın te ma sı var
ve Kürt le ri an la ma ya ça lı şı yor. Ben, sa va şa
bir ol gu ola rak bak tım. PKK’nin ne den si -
lah lı mü ca de le ye baş la dı ğını an la ma ya ça lı -
şan bir araş tır ma yap tım. Ön ce oku dum,
araş tır dım, bel ge le ri oku dum.  

İki ne de ne bağ la dım bu nu. Bi rin ci si, Kürt
is yan la rı, Kürt le rin ken di ta rih le riy le il gi li
bel lek le ri. İkin ci si; Vi et nam ve Kü ba gi bi
dün ya da ki dev rim le rin et ki siy le, Türk so lun -
da si lah lı mü ca de le se çe ne ği nin 60’lar dan
son ra Tür ki ye’de güç len me si ve THKP-C,
THKO ge le nek le ri nin oluş ma sı. Türk dev le ti -
nin mi li ta rist po li ti ka la rı nın si lah lı mü ca de -
le yi ma ale sef meş ru ha le ge tir di. 

Bu araş tır mam o dö nem iti ba riy le risk li
gel di. Çün kü Kürt ler ateş kes ya pa cak lar dı,
dev let ile Kürt ha re ket ara sın da ya pı lan gö -
rüş me le re rağ men, dev le tin ba zı plan la rı
ol du ğu son ra or ta ya çık tı. Öca lan’ın Tür ki -
ye’ye ge ti ril me si, hep si bir kaç ay ön ce ol du
be nim ba şı ma ge len olay dan.  

Be nim tam o dö nem de ateş kes ön ce sin de
Kürt le rin ba rış is te di ği, si lah la rı bı rak mak
is te di ği ni söy le mem bi ri le ri ni ra hat sız et ti.
Or ta lı ğı te rö ri ze ede rek bun dan son ra söy -
le ye cek le ri mi et ki siz leş tir mek is te di ler. 

Barışamadık kitabında anlatmak
istediğin neydi?

Kü çük ken Ba rış Der ne ği ku ru cu la rı ara sın -
da bü yü müş tüm. Ba bam Ba rış Der ne ği ku -
ru cu la rıy la bir lik tey di, ce za evin de de bir lik -
te kal dı lar. Ben sü rek li zi ya re te gi di yor dum.
12 Ey lül’ü ben Ba rış çı la rın or ta mın da ge çir -
dim. On dan ön ce ki sü reç te Be hi ce Bo ran
sü rek li bi zim ev dey di, ma sal gi bi on la rı din -
ler dim. On la rı va tan ha ini di ye ad lan dı rı -
yor lar dı. 

Ba rış çı ol mak geç miş ten bu gü ne ge len bir
şey di be nim için. Fa kat da ha son ra ül ke min
ger çek li ğiy le ta nış tık ça, mağ du ri yet le ri ne
ta nık lık et ti ğim ba rış çı la rı da sor gu la dım.
Ba rış po li ti ka la rı nın ar ka sın da ki fel se fe yi,
ba rış ve sa vaş so ru nu na ba kı şı, Tür ki ye’de
sa vaş me ka niz ma sı nın na sıl ge liş ti ril di ğini
ve bi zim bu na kar şı na sıl mü ca de le et ti ği -
mi zi sor gu la dım. Bu sor gu la ma ken di ge le -
ne ğim le de he sap laş ma an la mı na ge li yor du. 

Türkiye’de ve dünyada savaşlar sürüy-
or. Onca insan öldürülüyor, kimse
sokağa çıkmıyor. Oysa çizilen
Muhammed karikatürleriyle yüz binler
sokağa döküldü. Bu topraklarda barış
tutmuyor mu?

Top lum lar da çe şit li kut sal lık lar var. Bu
kut sal lık lar üze rin den her tür lü şid det meş -
ru laş tı rı la bi lir. İk ti dar lar var lık la rı nı bu şe -
kil de sağ la ya bi li yor. Bu dö nem de de bu kut -
sal lık lar sü rü yor. Ör ne ğin, mo dern çağ da
mil li yet çi lik adıy la sa vaş lar do ğal laş tı.  Ama
in san ha ya tı kut sal de ğil. Eşit lik, öz gür lük
gi bi de ğer ler kut sal de ğil. İn san ha ya tı, öz -
gür lü ğü, in san hak la rı cid di bir de ğer ta şı -
mı yor. 

Her han gi bir in sa nın öl dü rül me si in san la rı
ha re ke te ge çi re mi yor. Bu, in san lı ğın du ru -
mu nu gös te ri yor ben ce. Can lı ha ya tı mer -
kez li bir şey yok. Ölüm da ha kut sal. Bir
şey ler adı na ken di ni ada mak da ha kut sal.
Çe şit li kut sal lık lar ya ra tı lı yor ve ba zı la rı
var lık la rı nı kut sal lı ğın bek çi li ği üze rin den
sağ lı yor. Pe ki ne ya pa ca ğız? Bu kut sal lık la rı
yok mu sa ya ca ğız? Bun la ra bo yun eğ mek
ye ri ne, ye ni de ğer yar gı la rı, ye ni bir ah lak
ya rat ma lı yız. ol ma lı. 

Barışamadık kitabının yazarına,
barışabilecek miyiz diye sorsam?

Şu dö nem de iyim ser de ği lim. Ka ram sar lı -
ğın da bir ah la ki du ruş ol du ğu nu dü şü nü yo -
rum. İyim ser li ği mi ko ru mak için çok ça ba
har ca dım. Uzak tan el sal la yıp, “Ben ba rış çı -
yım” de me dim. Ger çek ten ya ra la ra el sür -
me ye ça lış tım; çün kü ben sos yo log lu ğun
böy le bir şey ol du ğu nu dü şü nü yo rum. Sa -
de ce tes pit et me yi de ğil, de ğiş tir me yi de
öğ ren me ye ça lı şı yo rum. Ama şim di zor la nı -
yo rum. Sa de ce dev le tin kir li po li ti ka la rı ne -
de niy le de ğil. Tür ki ye mu ha le fe ti nin, Kürt
mu ha le fe ti nin po li ti ka la rı da umut ve ri ci
de ğil.  

Ba rı şı ye şert mek zor bir iş. Bu zor lu ğun
ön cü lü ğü nü yap mak da zor. Ba har ge li yor,
Kürt le ri de, an la ma ya ça lı şı yo rum ve an lı -
yo rum, im hay la kar şı kar şı ya ka lı yor lar ve
ken di le ri ni ko ru mak için di re ni yor lar. Dev let
za ten bi linç li ola rak sa va şı de rin leş ti ri yor.
En bü yük en di şe si de PKK’nin si ya sal laş -

ma sı. Kürt ha re ke ti ni hep şid det ek se nin de
tu ta rak fi kir le ri nin or ta ya çık ma sı nı en gel li -
yor. Kürt ha re ke ti de bu en ge li aşa mı yor. 

Ne ya pıl ma lı? De mok ra si güç le ri işe el at -
ma lı ve sa va şın üs tü ne git me li. Ba rış mü ca -
de le si eli si lah lı olan la ra bı ra kıl ma ya cak bir
iş tir. Çün kü sa vaş or ta mı sağ lık lı bir or tam
de ğil dir. Ora da akıl tu tu lur. Ken di ni ko ru -
mak, bu ne den le de kar şın da ki ni yok et mek
zo run da sın. Bu ne den le, ba rış çı la rın sa vaş -
çı lar dan da ha ak tif ol ma sı ge re ki yor. 

Ge nel ola rak ba rış pa sif bir şey ola rak bi -
li nir. Ka dın laş tı rı lır. Ka dın pa sif tir, kor kak tır,
ha re ket siz dir, ba rış da öy le dir. Do la yı sıy la
sa va şı ye ne mez. Sa vaş ta ne var? Ce sa ret,
et kin lik, atıl gan lık var. Sa vaş ve ba rış böy le
kar şı kar şı ya ge ti ri lir. Ba rış gü zel dir, tat lı dır,
ka dın da gü zel dir. Ama sa vaş ger çek tir, ba -
rış ha yal dir. 

İşin kö tü sü biz de bu na ina nı yo ruz. Oy sa,
sa va şın üze ri ne yü rü yen, sa vaş tan da ha ce -
sa ret li bir ba rış mü ca de le si ne ih ti ya cı mız
var.  Za man ge çir me den bir şey ler yap ma lı -
yız. Çok kö tü gün ler bi zi bek li yor.

Ki ta bı na mu ha tap la rın dan kar şı lık gel di
mi?

Ba rı şa iliş kin bir ki tap yaz dım, çok sa tıl dı,
her kes oku du me se le si de ğil. Ba rış için ya -
zı lan bir ki ta bın doğ ru dan doğ ru ya sa va şın
mu ha tap la rı na git me si ve on la rı et ki le di ği ni
gör mek be ni çok et ki le di. Bu ne den le de
Barışamadık’ı mah ke me de sa vun ma mın bir
par ça sı ola rak mah ke me he ye ti ne sun dum.
Elim den al dık la rı araş tır mam ye ri ne ye ni
bir araş tır ma yap tım, o da bir et ki ya rat tı,
de dim. 

Ta bii bir ki ta bın et ki si şim di ki sü re ci dur -
dur mu yor. Bir ba rış ha re ke ti ne ih tiyaç var...

GÜLFER AKKAYA

BARIŞMAK ZAMANI

“Barışın eli silahlı
olanlara 
bırakılmaması
gerektiğini
düşünüyorum,
silahlıların barış
yapmasını yanlış
buluyorum. 
Çünkü eli silahlı
olan savaş ortamı
içindedir. Sağlıklı
bir ortam değildir
bu. O ortamda
sadece kendini 
kurmak başlı başına
bir mücadeledir. 
Orda akıl tutulur.

P

“Ba rı şı ye şert mek zor bir iş. Bu zor lu ğun ön cü lü ğü nü yap mak da zor.”


