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DÜNYA EKONOMİSİNİ
ANLAMAK

ABD’nin Irak Büyükelçisi ve

Bush’un Irak planlarının mimarla-

rından olan yeni muhafazakâr

üreselleşme kavramıyla ifade edi-

(neo-con) Zalmay Halilzad, Şiile-

len, kapitalizmin geçirdiği dönü-

şüm sürecinde tüm ilişki alanları

rin kutsal mekânı Askeriye Türbe-

bi hukuk da dönüşmeye başlamış-

teren iç savaş tehlikesinin şimdi-

si’nin bombalanmasıyla baş gös-

ve kurumsallaşmalarda olduğu gi-

lik atlatıldığını belirterek “Ancak

tır. Bu alanda başlayan dönüşü-

benzer bir olayda, kanımca Irak’ı

mün niteliği ve sınırları sermaye

birikiminin bugünkü gereksinimle-

kurtarmak bu kez gerçekten zor

19. SAYFA Mehmet Türkay

14. SAYFA İ. Halit Elçi

olur” diye konuştu.

riyle bağlıdır.

BELGRAT, TİFLİS,
KİEV...
VE ANKARA MI?

GENEL KURMAY
HAMLE YAPTI

Cumhuriyet’in politik rejiminde bü-

tün yollar Ordu’ya ve oradan da pa-

şaların oligarşisinin somutlaştığı Ge-

nelkurmay’a çıkar.

Osmanlı’nın çöküşü sürecinde inisi-

yatif alarak devreye giren genç su-

baylar, 1900’lü yılların ilk çeyreğinde

epey deneyler yaptıktan sonra, Anadolu burjuvazisine dayanarak padişahlığı yıkmayı ve kendi çıkarlarına

göre şekillendirdikleri bir politik rejim kurmayı başardılar.
3. SAYFA Alp Aydın

DERVİŞ YİNE
SAHNEDE

Mart ayı başında yaşanan iki olay ve
ardından yaşanan gelişmeler, ulus-

lararası güçlerin Türkiye’nin denetimine yönelik girişimlerinin daha da

hızlandığını göstermektedir. Olaylardan biri, Şemdinli’de açığa çıkan

kontrgerilla faaliyetlerine yönelik Van
Savcısı Ferhat Sarıkaya’nın hazırla-

dığı iddianamenin içeriğiydi.

5. SAYFA Tarık Can

B

üyükanıt üzerinde yürütülen tartışmaya değişik bir benzetmeyi, Perinçek yaptı: “2. çuval hadisesi!” Tek
yanlı bir saptama. Ama, yanlış da değil...
Evet, gerçekten ABD, Türkiye Cumhuriyeti’nin statükosunun ve kendini sağlama aldığı “kırmızı çizgilerin” içine doğru
bir hamle daha yaptı. Irak’taki ABD işgali gerçekliğinin sonuçlarını yeterince görmeyen ve Barzani-Talabani üzerinden
Güney Kürtleriyle alışageldiği biçimde
ilişkilenmek isteyen TC’ye, fiili askeri
baskın yapılmış ve başına gerçek çuval
geçirilmişti. İkincisi, silahsız ve çuvalsız
oldu. Ama, bizzat TC’nin kurumları üzerinden yapıldı.

Statükoya ABD operasyonu

TC’nin mevcut statükosunun kendi bölgesel planlarına engel olduğunu düşünen
ABD içindeki güç odakları, TC içindeki
mevzilerini harekete geçirerek hamle
yaptı. Ve, iddianame biçimine giren çuval, Büyükanıt’ın başına geçiriliverdi.
Genelkurmay’ın karşı hamlesinden sonra ilk görevden alınan Emniyet Genel

Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı olduğuna göre, çuvalı geçirmeyi fiilen yürüten işbirlikçi şebekenin bir kolu polisin
içindedir ve önemli mevzileri tutmaktadır. Ordu içinde de belli oranda mevzilendikleri anlaşılan bu güçlerin, kuruluşunda doğrudan görev aldıkları ve uzun
müddet finanse ettikleri MİT’te güçlü bir
pozisyona sahip oldukları biliniyor. Nitekim, Büyükanıt’ın arkasında duran “ulusalcı” güçlerin gösterdikleri adresler
arasında MİT de vardır.
Sivil kanat ise, esas olarak Fethullah
Hoca ve onun bütün Anadolu’ya derinligine yayılmış tarikat ağına dayanıyor.
AKP’nin bütünü değil ama, içindeki
önemli bazı güçlerin de, aynı sürecin
içinde olduğu anlaşılıyor. Basındaki Amerikancı yazarlar da sivil kanadın içinde
sayılabilir. Sessiz kalmayı tercih eden
sermaye çevrelerinin içinden bazı grupların da, söz gelimi Sabancı ya da Doğuş
Grubu’nun, aynı saf ta bulunduklarını,
geçmişteki tavırlarına bakarak tahmin
edebiliriz.
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Elektrikli süpürgenizden başka kaybedecek bir şeyiniz yok

İTALYAN SOLU
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Siyasi bir dergide futbol sayfası
yapmak kadar riskli bir iş olamaz..
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19. yüzyılda Avrupa’da parti örgütselliğine damgasını vuranlar...
FARUK BESKİSİZ

HALUK KOŞAR

KÜRTLER VE
SİVİL İTAATSİZLİK

Her yıl olduğu gibi, 2006’da da, yüz
binlerce Kürt alanları doldurdu ve

Newroz’u coşkuyla kutladı. Devlet
güçlerinin, uzun yıllardan beri ilk

kez, bir iki ufak çaplı istisnayı say-

mazsak saldırmadığı ve açıkça yasa-

ları çiğneyen yüz binleri seyretmekle

yetindiği gözlendi. Öcalan’a ve

PKK’ye açıkça sahip çıkıldı ve Kürt
bayrakları alanlarda dalgalandı.
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Dayanışmanın Sesi’nin
4. sayısı çıktı... ÇEK-AL

Artan yoksullaşmaya GDO üretimiyle çözüm sağlanamaz.
NURAY ERGÜNEŞ

SEYİRCİYE OYNAMAK

Sanat diye bize sundukları
şeylerin ardında ne yatıyor?
29. SAYFA

BAHAR ÇELİK

ISSN: 1304-6519

TOPLUMSAL ÖZGÜRLÜK

2

GİRİŞ

TOPLUMSAL ÖZGÜRLÜK

BU SAYIDA
Genelkurmay hamle yaptı
Alp Aydın .............................................................. 3
Kürtler ve sivil itaatsizlik
Alp Aydın .............................................................. 4
Derviş yine sahnede
Tarık Can ............................................................... 5
Türkiye devriminin günümüzdeki anlamı
Müslüm Erdoğan .................................................. 6
Yükselen İslam
Yücel Demirer ....................................................... 8
Toplumsal Özgürlük Platformu’ndan haberler
Haz. Cem Çekil .................................................... 10
Filistin’de sıra Hamas’ta ................................... 13

Çözüm bağımsız demokratik Irak
İ. Halit Eçi ........................................................... 14
Yerelci itaatsizlik merkezli imparatorluğa karşı
Faruk Beskisiz ..................................................... 16
Canavar domates
Nuray Ergüneş .................................................... 18
Dünya ekonomisini anlamak
Mehmet Türkay ................................................... 19
Örgütlenme metodu
Oğuzhan Kayserilioğlu ........................................ 20
8 Mart’ın ardından
Nuray Ergüneş .................................................... 22
İrademizle süpürüyoruz
Aynur-Şükran-Leyla-Necla .................................. 23
Friedan ve liberal feminizmin ardından
Kader Ay ............................................................. 24
Yaşasın kadın dayanışması
Nuray Ergüneş .................................................... 25
Kadınların işliği koca evleri
Gülfer Akkaya ...................................................... 26
8 Mart değerlendirmesi
Özge Yolcu .......................................................... 27
Sen ağlama dayanamam
M. Polat .............................................................. 28
Seyirciye oynamak
Bahar Çelik .......................................................... 29
Enerji, silah, ölüm
Mete Gönültaş ..................................................... 30
İnternette taraftar örgütlenmeleri
Haluk Koşar ...................................................... 31
Pınar Selek’le röportaj
Gülfer Akkaya ...................................................... 32

NİSAN 2006

KAPAK YAZISININ DEVAMI

HEDEFLERİ NE?

Peki, Büyükanıt’ın başına çuval geçirenler, onun meşruluğunu gölge altına alanlar, neyi hedefliyorlar?
Paşa’nın şahsında, onun sahip çıktığı TC statükosu
zorlanmaktadır. Ordu egemenliğine dayalı bir politik sistem ve onun, özellikle Kürt sorunu, Kıbrıs ve İslam’a
yaklaşımı konularında kırmızı hatlarla oluşturduğu politik tutumlar, ABD’nin bölgesel hamlesine uyum sağlayamamakta ve güç alanı oluşturmasında kimi engeller çıkarmaktadır.
Ülkede kapitalizmin geldiği aşamanın da böyle bir dönüşümü zorladığı düşünülmektedir. Öyle ya, yatırılan
milyarlarca doların, daha güçlü ve hiçbir pazarlığı kabul
etmeyecek biçimde kontrole alınmış bir politik koruma
talep edeceği açıktır. Asker aradan çıkarılarak ve sıradan bir askeri koruma görevlisine indirgenerek, politik
sistem doğrudan ve bütünüyle küresel sermayenin ve
yerli ortaklarının kontrolüne alınacaktır.
Şemdinli’nin çıkış noktası olarak seçilmesi ise, başlatılan sürecin destekçisi sivil güçlerin arasına kuzey Kürtlerini, demokratları ve hatta sosyalistleri de çekmeyi hedefleyen bir bilince sahip olunduğunu gösteriyor. Esas
hedefin kürtlerin kazanılması olduğu açıktır da, demokratlara ve sosyalistlere yapılan üstü örtülü çağrının da
görülmesi gerekiyor.
Türkiye’nin demokrasi problemi, politik sistemin üstündeki ordu vesayeti ve o vesayetin güç kaynakları olarak Kıbrıs, Kürt ve İslam alanlarındaki bilinen demokrasi düşmanı tutumların çözümünde görünür ve simgesel
yüzünü gösterir. 80 yıllık Cumhuriyet rejiminin güncel
olarak gelip tıkandığı noktalar da aynı yerler değil mi?
İşte, çuvalı geçirenler kararlıdır ve sorun alanlarının
tümünde birden statükoyu sarsıyor ve özellikle Kürt halkına oynayarak statükonun en zayıf noktasını derinleştiriyorlar. Aynı alanlar, başka bazı alanlarla birlikte, devrimcilerin on yıllardır odaklandıkları politik süreçler değil midir? Elbette başka bir zeminden yola çıkarak ve
başka hedeflere sahip olarak; ama, özellikle Kürt halkı
söz konusu olduğunda, statükonun Kürt halkına sömürgeci zulmünü en çok devrimciler dillendirmedi mi?

Demokrasi bayrağı, en bayağı bir siniklik içinde tutulmaya, emekçilerin ve Kürt halkının statükoya tepkileri,
arkaya alınmaya çalışılmaktadır. O bayrak kullanılacak
ve iş bittikten sonra bir kenara atılıp, orduyu ve onun
sermaye birikiminin hızını düşüren avantaları ya da
bahşişlerini aradan çıkaran bir doğrudan sermaye rejimi
kurulacaktır.

RENKLİ DEVRİM SIRASI
ANKARA’DA MI?

Evet, sürece bütünlüğü içinde baktığımızda, Sırbistan’dan başlayıp Rusya’yı güneyinden sararak ilerleyen
ve şu günlerde Beyaz Rusya’da bayrak kaldıran CİA ve
Soros destekli “renkli sivil demokrasi devrimleri” serisinin bir ucunun da TC sınırları içine doğru yöneldiğini görüyoruz.
TC statükosunun içine yuvalanmış ve doğrudan ABD
denetimindeki güçlerle, Fethullah Hoca’nın ajanlaşmış
kişiliği etrafında toplanan zengin İslamcılar ve onların
tarikat ağlarının içine hapsettiği yoksul Müslümanlar,
usta bir manevrayla bir saf ta dizilişe yönlendiriliyorlar.
Kürt halkı ve ülkenin ilericileri de aynı safa davet ediliyor.
İşte, Şemdinli iddianamesi ve Büyükanıt’a darbe vurma cüreti, arkasındaki güçlerden destek alarak oluşuyor. Ve anlaşılan yeterli hazırlık yapılmış olacak ki, cesur
bir hamleyle statükonun merkezine yumruk atarak kendini gösteriyor.
Ankara’da bayrak açılır mı, açılırsa o bayrağın rengi ne
olur ve ne zaman açılır, bilemeyiz. Her şeyin, öncekilerde, söz gelimi Belgrad ya da Kiev’de olduğu biçimde aynen yaşanması gerekmiyor. Ancak, yeni bir politik sürecin başladığı açıktır.
Önceki sayılarımızda, Ağustos’a kadar Büyükanıt Paşa’nın başına bir “kaza” gelebileceğinden bahsetmiştik.
Eh, ilk kaza geldi ve olası Genelkurmay başkanının meşruiyet sorunu devreye sokuldu. Paşa, bir biçimde Genelkurmay Başkanı olsa bile, öyle anlaşılıyor ki, iki yıllık
döneminde oldukça baskılanacak.

EDİTÖRDEN

UMUT FİLİZ VERİYOR

Pek çok halkın efsanelerinde bahar, doğanın canlandığı,

yenilendiği, uyandığı mevsimdir. Kürtlerin ve diğer Orta-

doğu halklarının 21 Mart’ta kutladığı Newroz, yeni gün,

yani yılın ilk günü demektir ve doğanın yeniden doğması

efsanesiyle bağlantılıdır.

Bahar, doğanın canlandığı mevsimdir… ama yalnız do-

ğanın değil, insanların da. Tıpkı ağaçlar gibi, insanların

da bedenine ve ruhuna can suyu yürür baharda. Bu mev-

simde daha sevecen, daha iyimser, daha cesur oluruz.

Dünyanın emekçileri ve halkları bahar esintileriyle can-

lanıyor, kıpırdanıyor. Dünyanın tek ve ebedi hâkimi hava-

larındaki ABD, temsilcisi olduğu sermaye sınıfının gözü

kara kâr tutkusu uğruna yaptığı müdahaleleri nedeniyle

dünya halklarının muazzam ve kahredici nefretini kazanı-

yor; Latin Amerika halkları soldan güçlü rüzgârlar estiri-

yor; Ortadoğu halkları kendi tarzlarınca direnişi örüyor.

Bahar rüzgârları Türkiye halklarının/emekçilerinin üze-

rinde de esiyor. Kürt halkı Newroz’da yüz binleri bulan

kitlelerle meydanlara çıkıp, korkudan ve tereddütten aza-

de, “Savaşa da barışa da hazırız” diye haykırdı. Bu satır-

ların yazıldığı sıralarda da, barış elini reddeden, inkârcı-

İ. Halit Elçi / Sayı Editörü

lıkta ısrar eden egemenlere karşı Diyarbakır’da Serhıldan

bayrağını açtı. Şimdilik Kürt halkının çok gerisinden gelse

de Türkiyeli işçi ve emekçiler, kadınlar, sosyalist/devrimci

güçler de eylemleri, direnişleri, grevleri, örgütlenme çabalarıyla hareketleniyorlar.

Gazetemiz ToplumsalÖzgürlük de bir yenilenme, içerik

olarak zenginleşip teknik olarak daha ferah ve rahat oku-

nur olma gayreti içinde. Öncelikle politik bir gazete ola-

rak yayımlanma aralığını, içerik ve teknik kalitemizi dü-

şürmeden süreç içinde kısaltmayı, sonbahara girerken de

ayda bire düşürmeyi hedefliyoruz. Böylece haber ve yorumlarda günceli daha fazla yakalamayı, günlük politik

çalışma için daha yararlı bir araç olabilmeyi umuyoruz.
Son olarak bir uğurlama ve teşekkür: Bugüne kadar

Toplumsal Özgürlük gazetesinin yükünün çok büyük bölümünü sırtlanan ve de bunu sabırla ama yaptığı işe inan-

manın kararlılığıyla yapan ErkanGökber arkadaşımızı,

kendi isteği üzerine, yoğunlaşmak istediği başka bir alan-

da çalışmaya uğurladık. Gazetemize bugüne kadar yaptığı değerli katkılardan dolayı sevgili Erkan’a Yayın Kurulu

olarak teşekkür ediyoruz.
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GENELKURMAY HAMLE YAPTI
Ordu siyasetteki egemen konumunu korumakta ısrarlı

Van Savcısı’nın iddianamesinin açıklanmasıyla aniden darbe yemesine şaşırmış gözüken Büyükanıt, şimdi kendini toparlarken; şaşırma ve tedirginlik sırasının Erdoğan’a geldiği anlaşılıyor.
Genelkurmay’ın açıklamasında açık adres verilerek hedef gösterecek denli bir netlik var.

C

ALP AYDIN
umhuriyet’in politik rejiminde bütün yollar Ordu’ya ve oradan da paşaların oligarşisinin somutlaştığı Genelkurmay’a çıkar.
Osmanlı’nın çöküşü sürecinde
inisiyatif alarak devreye giren
genç subaylar, 1900’lü yılların
ilk çeyreğinde epey deneyler
yaptıktan sonra, Anadolu burjuvazisine dayanarak padişahlığı yıkmayı ve kendi çıkarlarına göre şekillendirdikleri bir
politik rejim kurmayı başardılar. Kurucu önder olarak Ordu,
kuruluşta ve sonrasında yaptığı özel düzenlemelerle, kendisine Cumhuriyet’in içinde özel
bir konum kazandırdı.
Padişahlık yıkıldı; ama, bir kurum olarak Ordu, onu şahsa
ya da sülaleye bağlı olmayan
bir tarza dönüştürerek, Osmanlı’nın despotik ve totaliter
devlet geleneğini sürdürdü. Elbette, bir “parlamento” var ve
elbette, yargı sistemi anayasal
olarak “bağımsız”. Eh, bütün
bunlara inanıyorsanız, bir
adım daha atalım, söylendiğine göre, ülkeyi de “hükümetler
yönetiyor”muş!
Ancak, artık neredeyse herkes
biliyor ki, parlamentonun da,
hükümetin de, yargı sisteminin
de Türkiye Cumhuriyeti içindeki oyun alanları bellidir. Ne yapabilecekleri ve yapamayacakları, derin devletin karanlık
odalarında tutulan “kırmızı kitap”ta yazılıdır. Ve o kitap da
Genelkurmay tarafından kaleme alınır.
Gerektiğinde düdük çalınır ve
yasalar, oluşan yeni şartlarda
Ordu’nun cumhuriyet içindeki
ayrıcalıklı konumunu devam
ettirebilecek biçimde yeniden
dizayn edilir.

Son Açıklama

Genelkurmay’ın son açıklaması, Cumhuriyet’in bu yapısal
gerçekliği içinde anlam kazanı-

yor.
Ülkedeki oligarşik egemenlik
konumunun tehlikeye düştüğünü gören Ordu, bütün yasal
süreçleri elinin tersiyle iterek
ve kendi içindeki görüş ayrılıklarını arkaya çekerek, fiili silahlı gücüne dayanıp, o gücün
şiddetini hissettirerek, kendisini politik ortama dayatıyor.
Genelkurmay’ın açıklaması,
var olan yasaları bile açıkça
ihlal ediyor ve yargı sistemini
ve hükümeti açıkça tehdit ederek “Kendinize gelin, güç bizde!” mesajını veriyor.
Van Savcısı’nın iddianamesinin
açıklanmasıyla yediği ani
darbeye şaşırmış gözüken Büyükanıt, şimdi kendini toparlarken; şaşırma ve tedirginlik
sırasının Erdoğan’a geldiği anlaşılıyor.
Açıklamada açık adres verilerek hedef gösterecek denli bir
netlik var. Hedeflerden biri, İstihbarat Daire Başkanı, bir
günde düştü. Ama, asıl hedefin Erdoğan’ın baştan beri yanı
başında duran Ömer Dinçer
olduğu söyleniyor. Ve eğer Dinçer düşerse, sürecin AKP içindeki ilişkili güç odağına, oradan da Fethullah Hoca’nın bütün tarikat yapılanmasına doğru uzatılmasının talep edileceği ve nihayetinde MİT’te bir reorganizasyonun devreye sokulmasının dayatılacağı tahmin
edilebilir.
Kararı, Erdoğan verecek. Nereye kadar geri çekileceğini ve
tahkimatını nerede yapacağını
birlikte izleyeceğiz. Şayet Dinçer harcanırsa, Erdoğan’ın paniğe düştüğünü ve AKP açısından sıkıntılı bir sürecin başladığını düşünebiliriz. Ayrıca
AKP içinde, Turhan Çömez’in
liderliğindeki bir başka güç
odağının da, açıklamadan güç
alarak, parti içinde hamle
yapabilir ya da MHP veya

Konumu tehlikeye düşen ordu, silahlı gücünün şiddetini estirip kendini politik ortama dayatıyor

DYP’ye doğru bir kopuş deneyebilirler.
CHP, ellerini oğuşturarak olanları izliyor ve sürekli ordu ve
paşa sevgisi üzerine ajitasyon
yaparak, demokrasi düşmanı
ve darbeci bir siyasi hat izliyor. Toplumsal gelişme tarafından gittikçe geriye itildiğini
hisseden Baykal, sivil toplumsal güçlere değil silahlı güçlere
dayanarak politik inisiyatif almaya çalışıyor. Zaten, gerçekten de başka yolu kalmamış
gözüküyor.
Ordu açısından ise, görüş ayrılıklarının geriye düştüğü ve
son tahlilde Ordu’nun egemenlik konumunun korunmasında bir konsensus oluştuğu
görülüyor. Önceden tahmin
edildiği gibi, ordu içindeki bilinen görüş ayrılığının, Ordu’nun konumunun kendisini
sorgulamaya dek uzanmadığı
ve sadece egemenliğin devamı
için hangi yolların kullanılacağı
konusunda olduğu da, yapılan
açıklamayla herkes tarafından

görülmüş oldu. Özkök’ten liberal demokrat paşa yaratmaya
çalışanlar, hüsrana uğramış
olmalılar. Ancak, Özkök ve Büyükanıt’ın kişiliğinde simgeleşen farklılaşma da, bir gerçek-

liktir ve süreç içinde kendini
yeniden gösterecektir. Özkök’ün çizgisi şahsına bağlı
değil ve onun emekliliğinden
sonra da yeni kişiliklerle Ordu
içinde kendini ifade edecektir.
Öte yandan, kendilerine
“ulusalcı” diyen güçlerin göklere çıkardığı “milli” ve “şahin”
Büyükanıt’a en büyük destek,
ABD’den geldi. Savunma Bakanı Rumsfeld’in en yakın adamı, WashingtonPost’a yazdığı
makalede AKP’yi “islamofaşist”likle suçladı ve Büyükanıt’a fiilen destek vermiş oldu.
Öyle anlaşılıyor ki, ABD oligarşisi içinde bazı güç odakları
“renkli-sivil” darbe peşinde
koşarken, bazıları da, Ordu
merkezli TC statüsünü kendi
güncel açılımlarına daha uygun görüyorlar.
Irak direnişi tarafından sıkıştırılan ve üstelik başlattıkları
BOP projesinin talepleri doğrultusunda savaşın alanını
İran ve Suriye’ye doğru genişletmek zorunda olan ABD için-

deki “şahin”ler, Ortadoğu coğrafyasında TC Ordusu’nun yardımına acil olarak muhtaçlar.
Şayet ABD’ye yeterli hizmet
verilirse, bu güçler tarafından,
TC’nin mevcut yapısının sor-

gulanmayacağı ve hatta şimdilik destekleneceği anlaşılıyor.
Büyükanıt’ın Aralık ayında
ABD’ye yaptığı ziyarette nelerin konuşulduğunu ve hangi
anlaşmaların yapıldığını, şimdi
ABD Savunma Bakanlığı’ndan
kendisine verilen desteğe bakarak tahmin edebiliriz.
Öyle anlaşılıyor ki, ABD içindeki bazı güçler, küresel sermayenin rahatça hareket edebilmesi için Ankara’daki statüyü engel olarak görüp tasfiye
etmeye çalışırken; Savunma
Bakanlığı’nda yuvalanmış ve
şimdiki savaşı yürüten bazı
güçler de, savaşın acil ihtiyaçları doğrultusunda, TC Ordusu’yla eskiden beri yürüttükleri ittifakı sürdürmekten yanalar. Her iki kanat da, Türkiye
içindeki güç ilişkilerinde çıkarlarına uygun gördüğü odakları
öne çıkarmaya çalışıyor.
İç politika ve dış politika ayrımı halen de devam etmekle
birlikte, eski ayrıcalığını açıkça
kaybediyor. İktidar güçleri ya

da sermaye fraksiyonları,
hesaplaşmalarını, küresel
düzeyde daha yoğun ilişkilendikleri yeni ve özgün bir
sürecin içinde yürütüyorlar.
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KÜRTLER VE SİVİL İTAATSİZLİK

Newroz’da yüz binlerce Kürt alanları doldurdu

ALP AYDIN

Kürtlerin istekleri,
artık tamamen toplumsal
meşruiyet alanı içindedir.
Egemen sermaye
gruplarının çoğunluğunun
da, savaşın durması
karşılığında ve kapitalizmin bölgeye rahat ve
derinden yayılımı
açısından, aynı talepleri
kabulleneceği anlaşılıyor.
Ve hatta Ordu’nun egemenlik statüsünün dahi,
yeterince ustalık
gösterirlerse, taleplerin
kabul edildiği bir
süreçten, fazla hasar
almadan çıkma olasılığı
da vardır.

H

er yıl olduğu gibi,
2006 da da, yüz bin-

lerce Kürt alanları
doldurdu ve Newroz’u coşkuyla kutladı. Devlet güçlerinin, uzun yıllardan beri ilk
kez, bir iki ufak çaplı istisnayı
saymazsak saldırmadığı ve
açıkça yasaları çiğneyen yüz
binleri seyretmekle yetindiği
gözlendi. Öcalan’a ve PKK’ye
açıkça sahip çıkıldı ve Kürt
bayrakları alanlarda dalgalandı.
Aslında, gerek Öcalan’ın üzerinde uygulanan tecritin koyulaştırılması ve gerekse Erdoğan’ın Diyarbakır konuşmasından sonra oluşan beklentinin
gerçekleşmemesinin sonucu
olarak, baharla birlikte askeri
çatışmaların daha yüksek bir
düzeye tırmandırılacağı tahmin ediliyordu. Şimdiye dek,
beklenen olmadı. Ateşkes kaldırılmış olmasına rağmen, taciz etme düzeyinden öteye
geçmeyen bir askeri çizgi PKK
tarafından uygulanıyor.
Ancak, M. Ali Birand’ın da sürekli dikkat çektiği gibi, yasal
alanda farklı bir tarz uygulanmaya başlandı. Artık, yasalar
değil, meşruiyet esas alınıyor.
Ve sadece halk eylemlilikleriyle değil, bilinen siyasi şahsiyetler, özellikle belediye baş-

Kürtlerin istekleri, artık tamamen toplumsal meşruiyet alanı içindedir

kanları tarafından da meşru
zeminde bir politika yürütülü-

yor.
Meşru politikanın, Öcalan tarafından çizilen yeni stratejinin açıkça savunulması olduğu görülüyor.
En başta, Öcalan, siyasi lider
olarak açıkça savunuluyor ve
PKK’ye sahip çıkılıyor. Genel
ve koşulsuz bir af isteniyor.
Ve tabii, kazanılmış hakların
hem uygulanması hem de
anayasal güvenceye kavuşturulması talep ediliyor.
Söylenenlerin, mevcut yasalara uymadığı, açık. Ve zaten,
istenen de, TC’nin siyasi statüsündeki ve bağlı olarak bütün yasalarındaki Kürtleri yok
sayan düzenlemelerin tümüyle tasfiyesi ve bir yeni sözleşmeyle, Kürtlerin Türkiye içindeki konumlarının özgürlük
ve eşitlik temelinde düzenlenmesi.
Şimdiye dek, silahlı çizgi yürüten Kürtler taleplerini açıkça dillendirir, sivil siyasetin
içinde olanlarsa, utangaç ve
gizli tutumlarla bir biçimde
ayakta kalmaya çalışırlardı.
Siyasi talepleri açıkça savunmak silahlı güçlerin işiydi. Sivil güçler, kültürel ya da yasal
sınırlar içindeki demokratik
haklarla ilgili tutumlar gelişti-

rirlerdi.
Silah kullanan gerillaya karşı

silah kullanmakta gözünü
kırpmayan devletin, aynı talepleri, sivil güçler, seçilmiş
belediye başkanları, yasal siyasi parti yöneticileri ve yüzbinlerce insan açıkça savununca, aynı rahatlıkla davranamayacağı açıktır.
Kürtlerin istekleri, artık tamamen toplumsal meşruiyet
alanı içindedir. Egemen sermaye gruplarının çoğunluğunun da, savaşın durması karşılığında ve kapitalizmin bölgeye rahat ve derinden yayılımı açısından, aynı talepleri
kabulleneceği anlaşılıyor. Ve
hatta, Ordu’nun egemenlik
statüsünün dahi, yeterince
ustalık gösterirlerse, taleplerin kabul edildiği bir süreçten, fazla hasar almadan çıkma olasılığı da vardır. Tabii,
ilerleyen Kürt halkının ve alınan sonuçtan cesaretlenen
Anadolu’nun emekçilerinin de
onlarla ortaklaşmasıyla başka
ve demokratik ya da devrimci
aşamalara dek yürüme olasılığı da vardır.
Evet, gerillaya karşı silah kullanan devletin, sivil Kürt güçlere karşı silah kullanmakta
tereddüt edeceği açıktır.
“Haydut devlet” olarak damgalanma ihtimali de vardır ve
ABD içindeki bazı güçlerin,
şayet böyle bir fırsat ellerine
geçerse, kullanmaktan kaçınmayacakları da açıktır.
Newroz gösterisi sırasında
taciz uçuşu yapan jetlerin,
başka bir zamanda, gösteri
yapan on binlere bomba atması, dağdaki gerillaya atmasından çok daha zordur. Öylesi bir durumda, halkın daha
kitleselleşerek sokağa döküleceği ve hatta bölgedeki devlet
kurumlarının fiili işgalinin bile
devreye girebileceği tahmin

edilebilir. Şemdinli’de başarısız kalan kontra faaliyetinin
sonrasında yaşananlar ortadadır. Üstelik, bir şehirde çıkan olayların, hızla bölgeye
yayılma eğiliminde olduğu da,
açıkça görüldü. O durumda,

bütün bölge mi bombalanacaktır?

Ya da, sırf demeç verdiler diye, bütün belediye başkanları
ve siyasi parti liderleri tutuklanırsa, onları seçen halkın
tepkisi ne olacaktır? Ve, hapse atılanların yerine gelecek
olanların da, aynı tutumu sürdürecekleri belli değil midir?
Yaşananlar, sivil itaatsizlik temelinde TC statüsünü değiştirme amaçlı bir halk hareketinin başladığını gösteriyor.
Devletin silahsız halka karşı
yapacağı her saldırı, hem hareketi daha da alevlendirecek
ve hem de dağdaki gerillanın
daha yüksek bir silahlı çizgi
uygulamasını zorlayacaktır.
Bir ucunda, halk hareketinin
genişleyerek güçlenmesiyle
devlete kendini reforme etmeyi dayatan, öteki ucunda
yine devletin, direnen Kürtleri, gerillası ve halk hareketiyle, ezip bastırmasını içeren
bir alan içinde, oldukça farklı
ve zengin olasılıklar, olayların
akışı içinde olgusallaşacak.
Öte yandan, sivil halk hareketinin önünü kesmeyi hedefleyen ve gerillaya karşı yüksek
askeri şiddet uygulanmasıyla
kendisini gösterecek bir devlet çizgisi de, olasılıklar içindedir. O durumda, gerillanın
dayanma ve savaşma gücü,
belirleyici olacaktır.
Bölgede gittikçe artan etkisiyle Barzani’nin ve elbette, arka
planda, ABD’nin, Kürt halkına
biçtiği bölge çapındaki işbirlikçi rolün, gelişmelerde güçlü
biçimde devrede olduğu açıktır. ABD açısından sorun, bir
biçimde Kürt halkını ve silahlı
güçlerini bölgedeki operasyonlarında kullanacağı pozisyonların yaratılmasıdır. Washington’da üst düzeyde kabul
gören Diyarbakır Belediye
Başkanı Baydemir’e, Bush

ekibinin beyin takımından
Dünya Bankası Başkanı Wolfowitz tarafından yüksek mali
destek sözü verilmesi de, elbette, belediyenin yerel hizmetlerine destek olmanın çok
ötesinde bir mesajla yüklüdür.
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DERVİŞ YİNE SAHNEDE
Statükocu CHP değişime zorlanıyor

TARIK CAN

Uluslararası 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.

M

art ayı başında yaşa-

nan iki olay ve ardından yaşanan geliş-

meler, uluslararası güçlerin

Türkiye’nin denetimine yöne-

lik girişimlerinin daha da hızlandığını göstermektedir.

Olaylardan biri, Şemdinli’de

açığa çıkan kontrgerilla faaliyetlerine yönelik Van Savcısı

Ferhat Sarıkaya’nın hazırladı-

ğı iddianamenin içeriğiydi. İddianamede, Türkiye tarihinde
ilk kez karşımıza çıkan bir

durum olarak, Ağustos’taki
atamalarda Genelkurmay

Başkanlığı için ismi geçen Kara Kuvvetleri Komutanı Yaşar
Büyükanıt’a yönelik olarak,

devletin yasal kurumları için-

de yasadışı örgütlenme yürüttüğü iddiası yer alıyordu.

Diğer olay ise aynı gün tele-

vizyonda karşımıza çıkan ve

2001 Şubat krizinde Türkiye

ekonomisinin teslim edildiği,

Dünya Bankası patentli Kemal
Der viş’in açıklamalarıydı.

Açıklamada Der viş, Türkiye
ekonomisindeki cari açığın

ciddi boyutlara ulaştığını söylüyor, döviz kurlarının yükselmesi gerekliliğinden söz ediyordu. Der viş’in açıklaması-

nın arkasındaki gerçeklere birazdan gireceğiz; fakat önce-

likle her iki olayın aynı tarihe
denk gelmesine ilişkin kısa

bir değerlendirme yapalım.

Statüko yine zorlanıyor
ABD’nin 1990’lı yılların başında giriştiği ve 11 Eylül

sonrasında kararlılıkla ve geri dönüşsüz biçimde uygulamaya çalıştığı imparatorlaşma sürecinden Türkiye de

nasibini almış; GOP (Genişletilmiş Büyük Ortadoğu Projesi) kapsamında Türkiye’ye de
önemli misyonlar verilmeye

tarındaki artıştan kaynaklı)

zorlanması vb) birinci dere-

du. Başta ABD olmak üzere

statükocu CHP’nin değişime

ceden aktörü olan Der viş’in,
bu açıklamaları aynı tarihte
yapması düşündürücüdür.

Bahsedilen ekonomik kriz

durumu birazdan da değine-

ceğimiz gibi yeni bir durum
değildi.

çalışılmıştı. Bu süreç devam

Derviş’in misyonu

engel oluşturma ihtimali bu-

krizinde Türkiye’ye geldiğin-

etmekle birlikte sürece ilişkin

Kemal Der viş 2001 Şubat

lunan Türkiye egemen sınıfla-

de Dünya Bankası’nda çalışı-

rının (özellikle ordu) pozisyonu da çeşitli zamanlarda

farklı taktiklerle zorlanmıştır.
Tamamen siyasal konumlanmalarla tanımlı görüş farklılıkları etrafında gelişen sü-

reç, son Şemdinli iddianamesiyle önemli bir aşamaya sıçratılmıştır. Yukarıda da be-

lirtmiştik, ilk kez karşımıza
çıkan bu durum pek öyle

basit bir şey değildir. Türki-

ye’deki savcıların ordu kurumuna ilişkin bu biçimde

iddialarda bulunabilmeleri

için arkalarında Türkiye egemen güçlerinin de ötesinde

güç odaklarının olması gere-

kir. Bunlardan ilk akla geleni,
tabii ki bölgede çıkar politikalarının mimarı olan ABD

olmalıdır. Başta Ordu mensupları olmak üzere bütün

ulusalcı cephenin şaşkınlıkla

yordu. Yapısal Uyum Prog-

ramları’nın (YUP) uluslararası denetleme ve yönlendirme
mekaânı olan bu kurum

önemlidir. Der viş’in bu ku-

rumdan Türkiye’ye gönderilişi de aynı şekilde tesadüf olmayıp bilinçli bir politikadır.
Der viş’in misyonuna ilişkin

yapacağımız tespitlerin ba-

şında “…Yapısal Uyum Programı olarak da bilinen yeni
liberal politikaların Türkiye’de kurumsallaşmasını

sağlayacak yasaların çıkarıl-

ması geliyordu. Bu bağlamda
Der viş, ‘15 günde 15 yasa’

sloganıyla, birçok alanın piyasa koşullarına göre yeni-

den düzenlenmesini sağladı.
Ayrıca, çalışma biçimlerini

esnekleştiren, emek sürecini

bütünüyle sermayenin insafına terk eden yasal düzenle-

karşıladığı bu durum ciddi

melerin temeli de yine onun

dır.

Neden Gelmiş?” Özgür Müf -

bir mesaj olarak algılanmalıTabii ki karşı tepkiler gecikmedi; fakat tutukluk ve dik-

döneminde atıldı. (“Der viş
tüoğlu, Evrensel, 10 Mart

2006) Açıklamanın ardından

katli hareket etme durumu,

piyasalarda hareketlenmeler

lendirmelerden kolaylıkla an-

dolardaki hafif artış vb)...

konuyla ilgili yapılan değer-

laşılıyordu. Çünkü aynı tarih-

gerçekleşti (borsanın düşüşü,
Açıklamada vurgulanan nok-

te Der viş bir açıklama yapı-

talardan biri cari açıktır (ra-

uluslararası güçlerce kontro-

ğu söyleniyor).

yordu. Türkiye’nin doğrudan

kamın 23 milyar dolar oldu-

lünü sağlayacak ekonomik

Cari açığın kaynağına baktı-

olarak ve politik altüstlerin

yılda ülkeye giren yabancı

yapının/politikaların mimarı
(üçlü koalisyonun dağılması
ve erken seçime gidiş,

Derviş uluslararsı güçlerin sözcüsü olarak, söyledikleri önemlidir

çıkmasına yönelik çalışmalar,

DSP’nin parçalanması, se-

çimlerden tek partinin iktidar

ğımızda ilk olarak son birkaç
para miktarındaki yüksek artış görülür. Yabancı para akı-

şı döviz kurlarını düşük seviyede tuttuğu gibi (döviz mik-

YTL’yi de değerli gösteriyorgelişmiş ülkelerdeki enflasyon beklentileri, buna bağlı
olarak ABD, AB ülkeleri ve

Japonya’nın akan sıcak parayı geriye çekmek üzere faiz

oranlarını artıracaklarına ilişkin yaptıkları açıklamalar sü-

reci tersine döndürmeye başladı. Der viş’in uluslararası

güçlerin adamı olduğunu vurgulamamız bu yüzden önemlidir ve bu yüzden yaptığı

açıklamalar özellikle Türkiye
açısından dikkatle değerlendirilmelidir. Aynı şekilde do-

lardaki hızlı bir artış Türkiye
ekonomisinin zaten var olan
krizini yeniden belirgin kılarak açık bir kriz tehlikesini
de gündeme getirebilir.

Önümüzdeki dönemin
anlamı

Uluslararası güçlerin Türkiye

üzerindeki yapısal dönüşüme
yönelik müdahaleleri için her
fırsat kollanmaktadır. Son

beş yıldır Türkiye’nin gündeminde yer tutan bu konuya

ilişkin Der viş’in yaptığı açık-

lamayı başka bir IMF görevlisi de yapabilir veya Der viş

bu açıklamayı başka bir tarihte yapabilirdi. Fırsatlar

kollanıyor ve en uygun zaman bekleniyor. Der viş’in

açıklamasıyla verilen mesaj,

ekonomik yapıya ilişkin belirleyici gücün kim olduğunun

hatırlatılmasıdır. Böylece si-

yasi güç de istenilen pozisyona zorlanmaktadır.

Van Savcısı’nın iddianamesi

ve Der viş’in açıklaması ara-

sındaki paralellik ile ulusalcı,
orducu güçlerin kontrollü

tepkileri bu minvalde değer-

lendirilmelidir. Süreç iyi takip
edilmelidir. Henüz güç odağı
oluşturamamış biz emek

güçleri açısından da uygun
fırsatlar ve hamleler için

tetikte bekleme zorunluluğu
vardır.
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TÜRKİYE DEVRİMİNİN
GÜNÜMÜZDEKİ ANLAMI
Her devrim bir altüst oluştur

G

MÜSLÜM ERDOĞAN
eçen sayıdaki yazımızda da değinildiği gibi,
Türkiye “demokratik
devrimin sosyalist (antikapitalist) devrimle iç içe girdiği, iki
devrim konağının etle tırnak
olduğu” (Kıvılcımlı, Halk
SavaşınınPlanları s.214) orijinallikte bir ülkedir. Türkiye’nin
genel bunalımlar ve ölüm çağında kapitalizme girmesi ve
kurması, kapitalist anavatanlara göre geriliği, bu durumu
değiştirmez.
Ayrıca, aşağı yukarı on bin
yıldır sınıflı toplumların eşitsiz
gelişim tasallutundaki yer yüzü, bir makastan çıkmış
tekdüze bir toplum bütünlüğü
göstermediğinden, devrimlerinde “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”
(Kıvılcımlı, keza). Dolayısıyla
her ülkenin devrim orijini/karakteri, ne kadar kaotik görünürse görünsün, genel dünya
şartları içinde, kendi özel sosyal sınıf ilişki ve çelişkilerince
belirlenir. Skolastik mantıkla
sınırları çizilemez.
Türkiye bu anlamda, alt/ekonomik temelde, bir yandan

Devrim süreçleri tüm ezberleri bozar

binlerce yıllık derebeyliğin
kastlığı ile maluldür. Diğer
yandan, 1920’den sonra tutturduğu Prusya tipi kapitalistlikte “gerilerin en ilerisi” durumundadır. Üstte/politikada ise,
“Filipin” tipi demokrasiciliğiyle
bırakalım devrimcileri, ilericileri, bütün halka kan kusturan
zorbalıktadır. Öyle ki, rekabet
denen “kapitalist bilinçsiz gelişiminin tek hayvancıl gelişim
yolunu” (Kıvılcımlı, keza) tıkayan, tekelci kapitalizmi tepeden kurmasındaki hali, bu yüzden, sadece kapitalizmin dünya üzerindeki gelişim seyriyle
kurduğu rezonansla açıklanamaz.
Bu kaotik (iç içe girmiş) gidiş
içerisinde, bütün sınıflar, tabakalar ve zümrelerin ilişki ve
çelişkileri yeniden yeniden şekillenirken, iktidar mücadelesinin strateji-program ve taktikleri de yeni sentezlere sıçrar
ve biçim alır. Değişerek başkalaşan yeni sentezleri anlamada
elimizdeki tek manivela ise,
“Teorice güdülen pratiğin ve
pratikçe durmadan zenginleştirilen teorinin” (Kıvılcımlı,
keza) kendisinden başka bir
şey olamaz. Dolayısıyla, Türkiye’nin 1920’lerden 1960’lara
kadar derebeylikle iktidarı
paylaştığı ve 1980’lere kadar
derebeyliği iktidardan uzaklaştırdığı süreçte demokratik
devrim konağı belirleyici iken,
günümüzde antikapitalist dev-

rim, antiemper yalist ve antifeodal devrimle tam anlamıyla
bütünleşmiştir.
Yine bir yanıyla, geçmişte
antisömürgecilikle, antiemper yalist mücadeleyi birbirine karıştıran Türkiye orijinalitesi,
günümüzde, kendi sömürgesini gizleme bedbahtlığı üzerinde yükselen şovenizme, milita-

luşu, asgari ve azami programı da aşarak sosyalizmin
temellendirilmesi kapsayıcılığında tartışılabilinir. Eğer yenilgileri devrime inançsızlığa
dönüştürüp mücadelenin dışına düşmezsek, bu konuda
önümüzde yeterince ders de
vardır. Örneğin: Sovyetler’de
iki devrim arası altı ay gibi kı-

(ittifak) birliktelikleri gereklidir, meşrudur ve kaçınılmazdır.

I- Demokratik devrim ve
sosyalist devrimin
programatiği

Bu konuda bir tartışma zemini oluşturmak için, ara başlığın altını doldurmaya çalış-

Her ülkenin devrim orijini/karakteri, ne kadar kaotik görünürse görünsün,
genel dünya şartları içinde, kendi özel sosyal sınıf ilişki ve çelişkilerince
belirlenir. Skolastik mantıkla sınırları çizilemez.
rizme ve sömürgeciliğe karşı,
mücadeleyi, bir kısım “solun”
yaptığı gibi emper yalizme karşı “mücadeleye” indirgemeden, gündemleştirmek durumundadır. Ve ne yazık ki, antiemper yalist devrimde: Bu sol
için, içeride, kendilerini “birey” olarak halkla iktidar arası
bir yerde konumlandırma ve
bu statükolarını koruma ufkuna/ ufuksuzluğuna, dış politikada ise, “başka bir dünya
mümkün” nemenemliğine derive edilmiştir.
Hatta liberal solun, sınıf mücadelesinin antagonist çelişkisini şekilsizleştirip dejenere
etmek için öne sürdüğü doğanın kurtuluşu, Kıvılcımlı’nın
duruca ortaya koyduğu coğrafya üretici gücü tezi ile azami
program içerisinde tartışılabilinir. Yine kadının nihai kurtu-

sa bir döneme sığmıştır. Çin
ve Doğu Avrupa ülkelerinde
ise, iç içe geçmiştir.
Bütün mesele, ülkenin sosyal
sınıf temellerini, ilişki ve çelişkilerini, kadri mutlaklaştırmayıp, araştırmalarla tarihsel verili durumu elde tutarak, gelişmeleri ve değişmeleri sürekli
izleyerek, Mater yalizmin diyalektik metoduyla, yerine ve zamanına göre davranmayı bilmektedir. Aksi, ülkenin ekonomik-sosyal-kültürel yapısı ve
ritmi bilinmeden, ezbere formüllerle devrimin stratejisiprogram ve taktikleri uygulanamaz.
Oysa Sosyalist Blok’un yıkılmasının da etkisiyle, dünya ve
Türkiye’de değişen ve yaygınlaşan kapitalizm karşısında,
solun düalizmi daha da belirginleşmiştir. Ezberine sadık
kalan kırsal kökenli skolastik
sol, ülkemizde feodalizmi öne
çıkararak, Demokratik devrimde sekterleşirken, liberal solsa, demokratik devrimi kendi
konumlanışının burjuva metafiziğiyle “aşarak”, sosyalist
devrimi de ya savunmaktan
vazgeçip; ya da iğdiş ederek,
sağcılaşıp oportünistleşmiştir.
Ezberi bozulan bizler içinse,
bir yandan eski strateji-program ve taktik anlayışları, tartışmaları ve bunların üzerinde
biçimlenen tüzük (parti-cephe
formları) ayrışmaları anlamsızlaşırken, diğer yandan, zamanımıza ve coğrafyamıza uygun, devrimci öz, parti-cephe

mazsak, yapacağı işte netleşmemiş, programsız biçim; yani öncü güç, öz güç, yedek
güçler (buda iç ve dış yedek
güçler olmak üzere ikiye ayrılır. Dış yedek güçler: komşu
ülkelerden başlayarak işçi sınıfı, devrimci hareketler/partiler ve antiemper yalist cephedeki ülkeler) ve karşıt güçlere
dair yazdıklarımız çok da anlamlı olmayacaktır.
Marx, Engels ve Kıvılcımlı
Paris Komünü’nün yenilgisini
değerlendirirken, sebeplerden
bir tanesini de, Komünün iktidara geldiğinde ne yapacağını
bilen duruca bir programa sahip olmayışı olarak belirtirler.
Geriye dönersek, içinde bulunduğumuz ekolün 1950’lerde deklare ettiği asgari programın (demokratik devrim
gerçekliği ve gerekliliği) bir
kısmı, devrimin çözeceği
problemler olarak önümüzde
dururken, bir kısmı 50 yıllık
süreçte Türkiye kapitalizminin
gelişimi içinde çözülmüştür.
Yazıyı bir program tartışmasına dönüştürmemek üzere değinelim.
Bu program şu üç ana başlık
üzerine kuruludur:
A) Devletin kırtasiyeci (bürokratik) ve askercil olmayışı
(tam demokrasi),
B) Derebey artıklarının tasfiye edilmesi (toprak reformu),
C) Sanayi sermayesini her
şeyden üstün tutma (teknik
yaratıcılığı).
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Direniş sürerken, yeni politik zemin oluşuyor.

Ve bu başlıklar aşağıdaki üç
nedenle gerekçelendirilir.
1-Soysuzlaşmış tarihöncesi
(doğu),
2-Kapitalizmöncesi (orta),
3-Kapitalizm (kıyı). Böylece
Türkiye’nin ekonomik ve sosyal yapısında insanların 3 toplum çağı birbirlerini bozarak
iç içe bulunur. (Kıvılcımlı, keza, s.232) 1935’lerdeki bu durumun, 70’lere gelindiğinde
kapitalizmin belirleyiciliğine
evrildiğini ise: TürkiyeİşçiSınıfınınSosyalVarlığı,Türkiye’de
KapitalizminGelişimi,Türkiye
EkonomivePolitikası,EmperyalizmGeberenKapitalizm,FinansKapitalveTürkiye,EmperyalizminLoşGücü ve ölümünden çok kısa bir süre önce
verdiği Dev-GençSeminerleri
dizisinde, ısrarla belirtir Kıvılcımlı. Tarihsel verili duruma
özel vurgu yapar. Bu yüzden
işçi sınıfını tartışmasız öz güç
olarak koyar. Devrimlerin iç
içe girdiğine önemli vurgular
yapar; ama Türkiye devriminin
karakterini yine kendisiyle çelişecek tarzda, aynı eserlerinin içerisinde (H.S.Planları,
Dev-gençSeminerleri,Kuvayimilliyeciliğimiz,2.Kuvayimilliyeciliğimizve VP Programı) yine ısrarla, antiemper yalizm ve
antifeodalizmin kalın sınırlarıyla sınırlar. Antikapitalizmi
gelecek zamana öteler ve bu
yüzden, sanayi sermayesini
her şeyden üstün tutarak, teknik üretici gücü kutsallaştırır.
Dolayısıyla VP Programı, demokratik devrimle sınırlandırıldığından, derebeyliğin tasfiyesiyle yetinir, kapitalizmi tasfiye etme bir yana, kurma ve

geliştirmeyi öne geçirir. Yine
bu yüzden, Paris Komünü’nün
yenilgi sebeplerinden bir diğeri
olan bankaları ve tekelleri kamulaştırmama zaafını içinde
taşır. Bu zarureti, asalak/besleme sermayenin vergilendirilmesi bahsi ile zamana yayar.
Yine Kıvılcımlı, 1935’lerde
kaleme aldığı: İhtiyat Kuvvet:
Milliyet Şark eserindeki Kürt
halkının “Kendi Kaderini Tayin
Hakkı” ve bağımsız örgütlenmesi görüşleriyle de, 1954’de
deklare ettiği program, parti
adı ve amblemi açısından çelişkiye düşer. Antisömürgecilik
ve Antişovenizmi, bugünkü
ulusal sola benzer bir şekilde
Antiemperyalizm içerisinde
eritir.
Hulasası, iki devrimin içiçe geçmesi açısından tam demokrasi ve derebeyliğin kazınması (Bu sadece tefeci-bezirgan artıklarının tasfiyesi ve
toprakların kolektivize edilmesi yoluyla toprak ağalığının
tasfiyesini kapsamaz. Aynı zamanda din ağalığının tasfiyesiyle, devrimin en büyük ve
önemli müttefiki olan Aleviliğinde --Alevilikte yekpare olmamakla birlikte-- inanç ve
vicdan özgürlüğünü içinde taşır.) Demokratik Devrimi ilgilendirirken, kapitalizmin tasfiye edilmesi, Sosyalist Devrimi
ilgilendirir.

II- Kapitalizmin tasfiyesi
açısından sosyalist
devrimin önemi

Ki günümüze gelindiğinde,
kapitalizmin Sosyalist Devrimle tasfiye edilmesi daha da
önem kazanır. Çünkü kapita-

lizm, Geniş Yeniden Üretim ve
Tüketim fetişizmi ile geldiği
noktada bütün doğayı, yaşam
zincirini ve insanlığı yok etmek
üzeredir.
Biz bu gerçeklik karşısında,
Marx’ın, tarihsel mater yalizmin diyalektik gidişini açıklamak için belirttiği “Bir sosyal
biçimleniş, gelişmelerine bolbol yettiği üretici gücler gelişmedikçe hiçbir vakit alta gitmez ve daha yüksek yeni üretim ilişkilerinin maddecil varoluş şartları eski toplumun
kendi kucağında yumurtalanmış bulunmadıkça, o yeni ilişkiler hiçbir vakit eskilerinin
yerini alamaz” önermesini
dogmalaştırıp,“Günlük konulara göre: modern kapitalizm
olmayan yerde modern sosyalizm kurulamaz formülü ortaya çıkar. Modern kapitalizmin
doğması: demokratik devrimle
olur. Demokratik devrim ol-

pilavı gibi ısıtılıp ısıtılıp sunulmaktadır. Bu spekülasyonun
bir tür tezahürü, 1970’lerde,
Sovyetler’in Erdemir ve İsdemir’i Türkiye’ye kurmasıyla ilgili yapılan tartışmalarda “İlerlemeciler” tarafından savunulmuştu. Bu savunuya göre, ağır
sanayinin kurularak kapitalizmin geliştirilmesi, işçi sınıfının
da nicel ve nitelik olarak gelişmesini sağlayacak, dolayısıyla
devrimin hem nesnel hem de
öznel koşulları oluşacaktı!
Üzerinde durmaya değmez.
Günümüzde bu tezahürlerden
o kadar çok ki. Bunların içerisinde neler yok. Sözüm ona
insanı/bireyi öne çıkaran “hakiki sosyalistlerden” Avrupa
soluna, yeşillere/ekolojistlere,
postmoderncilere, liberal sola,
globalcilere, başka dünyacılara
kadar herkes var. Ortak noktaları ise, bir yuvarlağın üzerinde ters ve düzden birbirlerine
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ise, toplumsal yönüdür. Zamanımız kapitalist dünyasındaki
bu toplumsal alt-üstlükleri
(sosyal devrimleri) anlamak
için, alt ezilen ve sömürülen
sınıf-tabaka-zümrelerle, üst
karşıt ezen ve sömüren güçlerin kimlerden oluştuğunu belirtmeden yazıyı bitirmeyelim.
Demokratik devrim aşamasında, işçi sınıfı öz güçtür. Orta ve yoksul köylülük, esnaf,
zanaatkar, memur ve aydınlar
ittifak gücüdür. Karşı devrim
cephesinde, öz güç tekelci
burjuvazi ve onun ittifak gücü
derebey artıklarıdır. Parti-cephe, karşı devrim cephesine
savaş açar. Orta sınıf dediğimiz tekel dışı genel burjuvaziyi yedekleştiremezse, tarafsızlaştırmayı dener veya tecrit
eder.
Sosyalist devrim aşamasında ise, işçi sınıfı gene öz güçtür. Yedek gücü sadece yoksul,

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.
mayan yerde, sosyalist devrim
olamaz, hatta düşünülemez
bile.” (Kıvılcımlı, H.S.Planları,
s.178) diyerek, yine aynı kitapta belirtilen “Sosyal devrimin bir tek aşaması ötekilerden soyutça ayrılamaz. Hepsi
birbirini TÜMLEYECEK biçimde konulur. Yoksa konu somut
niteliğini ve tümlüğünü yitirir.”
(Kıvılcımlı, keza) teziyle kendi
kendimizle çelişemeyiz. Kaldı
ki Kıvılcımlı yukarıda da değindiğimiz gibi, Doğu Avrupa
ve Çin devrimlerinde bu iki
aşamanın iç içe geçtiğine birçok yerde vurgu yapar.
Ayrıca, günümüz Çin’inin kapitalizmi kurmadaki “maharetinin” sosyalist devrime yaramadığı, yaramayacağı ortadadır. Tersine Maoist devrimin
kazanımlarını da silip süpürmektedir. Sovyetler’e gelince,
konumuzun dışındaki diğer sebepler bir yana, Batı kapitalizminin üretim ve tekniğiyle yarışmak için, ağır sanayini kurarken nasıl insanını kaybettiği
90’lı yıllardan bu yana daha
açık bir ibretli örnektir, hepimiz için.
Bu kaba mater yalist nesnel
belirleyicilik tezi, Kautsky’den
bu yana, önümüze, çeşitli kılıflara büründürülerek, temcit

doğru yürüyor olmalarıdır. Kısacası düzden, kapitalizmin
kendi nesnel gelişimi içerisinde sorunları çözeceği, çelişkilerinde devrimcilerin söylediği
kadar aslında uzlaşmaz olmadığı! Tersten ise, bir devrime
ihtiyaç olduğu, ama bunun bir
sınıfa (özgüce) ve partiye (öncü güce); yani örgütlü güce
bağlı olmaksızın “domuzuna”
örgütlü karşıt güçlere rağmen,
kendiliğinden gerçekleşeceğidir.
Toplamda bu spekülasyonların hepsi, gerek devrimlerin
gereksizliği, gerekse de inkarı
konusunda hem fikirdirler.
Böyle olunca, bu bakış açıları
için, parti, sınıf ve cephe biçimlerinin (tüzüklerinin-hukuklarının) ve bunların karşılıklı
ilişki-çelişkilerinin de hiçbir
anlamı ve önemi kalmaz.

III- Sınıf-tabakazümrelerin karşılıklı
konumları, ilişki ve
çelişkileri

Oysa her devrim: Birikimlerin gözle görülen/görülmeyen
özünün başkalaşımı, bir nitelik değişikliği, bir altüstlüktür.
Bu, hem doğa hem de toplum
için böyledir. Bu altüstlüğün
konumuzu ilgilendiren yanı

yarı proleter köylülükle devrimci aydınlardır. Bu aşamada, burjuva sosyalizminin ve
küçük burjuvazinin “demokrasicilik” anlayışlarını tecrit
eder. Sosyalizmin temellendirilmesinde orta köylülük, küçük esnaf ve zanaatkârlarla ittifak ederek, kır burjuvazisini
ve şehirlerdeki ticaret burjuvazisini temizler. Köylerde kolektif kooperatifler eliyle yapılan organik tarımla ve şehirlerde kolektifleştirilen basit
geniş yeniden doğa ve toplumla uyumlu üretim, paylaşım ve tüketimle, ekonomide
eşitlik temelini sağlar. Özgürlüğü de bir çevri daimle kolektifleştirip yerelleştirerek, tam
demokrasiyi bilinçli sınıfsız
topluma doğru geliştirir.

IV- Sonuç yerine:
dünyada üç devrim
üç sınıf

A) Liberal genel burjuvazi’nin: anayasacı hükümdarlık,
B) Radikal küçük burjuvazi’nin: demokratik cumhuriyet,
C) Devrimci işçi sınıfının
(proletar yanın): sosyalizm istediğini belirterek, (bütün formülleştirmelerin riskini göze
alıp) yazımızı bitirelim.
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YÜKSELEN İSLAM VE SOSYALİST
SOLUN KONUYA YAKLAŞIMI

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

S

YÜCEL DEMİRER
iyasal İslam çağcıl bir

kavram. Batı kaynaklı

modernleşme ve onun

güncel toplumsal ve siyasal

örüntülerine yapılan sistemli

bir itirazın dinsel bir türünü

ifade ediyor. Doğuşu ve fikri

tabanının tanımı üzerinde, ge-

nel hatlarıyla, bir oydaşmadan

söz etmek mümkün. Sempa-

tiyle ya da tepkiyle bakan de-

ğerlendirmelerde siyasal İs-

lam’ı doğuran koşullara ve kü-

reselleşme sürecine atıf

önemli bir yer tutuyor. “Cihad”

diyeninden “terör” diyenine

kadar konuya ilişkin akademik

yayınlarda, açık sömürgecilik

döneminin geride bıraktığı

tahribat, uluslararası ekono-

mik eşitsizlik, Batı kuklası oto-

riter rejimlerin Müslüman nü-

fuslu coğrafyalardaki yaygınlığı

ve baskıcı tarihleri, kültürel

yabancılaşma, teknolojik geli-

tabanını, gücünü ve politik

manevra kabiliyetini en yüksek

düzeye getirmek üzere organi-

ze olması, ideolojik ve politik

faaliyetini bu hedefe göre kur-

gulanmasında anlaşılmayacak

bir şey mevcut değil. Kitle ta-

banını geliştirecek, grup içi

dayanışmayı artıracak, kendini

güçlü gösterecek ve ittifak ola-

naklarını genişletecek bir söy-

lem tutturmak pratik politik

ne talip olmuş durumdalar.

Burjuva demokrasisinin tüm

kurumlarını reddeden ve şeri-

atı model olarak sunan radikal

versiyonlarından, evrimci bir

söylem ile verili siyasal meş-

ruiyet düzenleri içerisinde fa-

aliyet gösteren örneklerine ka-

dar İslam dininin temel kay-

naklarının farklı dozajlardaki

siyasal istihdamının topyekün

bir yükselişinden söz etmek

faaliyetin olmazsa olmaz par-

abartma olmaz.

solda yapılan siyasal İslam

ya’dan Filistin’e, özgürlük ve

çalarından. Ancak bu tarzın

tahlillerini etkileyip onların sü-

reci açımlayıcı gücünü azaltır

hale gelmesi tehlikesi, sosya-

list solun dikkatli olması gere-

ken önemli bir tehlike. Kısa

yazımın temel kaygısı taktik

gerekçeler ve kolaylıklar üze-

rinden inşa edilen stratejilerin

uzun vadeli ve kalıcı perspek-

tifler üretme konusundaki kı-

Irak’tan Mısır’a, Endonez-

adalet şiarı ile meydanları dol-

duran İslamcı kitleler ile yakın

zamana dek dünya düzleminde

bu hedefler temelinde kitleleri

örgütleyen sosyalistler arasın-

da farklı dinamikleri olan bir

etraflı bir değerlendirmenin ön

gösterse ve gerekçeleri farklı

rak gereksinimi duyulanın İs-

yasal İslamcı hareketleri doğu-

dokunun dağılması genel bir

ların arkasındaki popüler des-

rı anımsatmak olacak.

ilişki yaşanmakta. Yakıcı ola-

lamcı siyasal akımları ve bun-

Siyasal İslam solda çoğunlukla olduğu gibi değil, o an ittifak içinde
bulunan siyasi konjonktürün gereklerine veya müttefik olunan hegemonik
söyleme uygun olarak tanımlanıyor.
şimin etkileri, küreselleşme

döneminde artan bireycilik gi-

sırlığının altının çizilmesi ve

bu bağlamlı tartışmalara bir

bi konularda ortaklıklar gör-

çerçeve önerilmesi olacak.

naklı pratik politik değerlen-

Siyasal İslam’ın yükselişi
ve sınıf mücadelesi
eksenli bakış

mek mümkün. Ancak sol kay-

dirmelere gelindiğinde bu oy-

daşmanın yerini seçmeci bir

anlayışa terkettiği izlenmekte.

Bu konudaki politik değerlen-

dirmelerin evreninin güncel

politik pratik kaygılarla sınırlı

kalması sol yazında sıklıkla

Geride bıraktığımız son çey-

ya da kitlesel tabanı en geniş

şekilde tutmaya yönelik olarak

tanımlanması ve buna göre siyasalar geliştirilmesi durumu
sıklıkla gözlenmekte.

Politik bir amaç etrafında ör-

gütlenmiş, iktidar perspektifi

olan bir parti veya grubun üye

sosyalist kalemlerin “kendi po-

1970’ler dünya düzleminde,

özellikle de çevre ülkelerde

toplumsal, ekonomik ve politik

bir altüst oluşa sahne oldu. Bu
dönem, pek çok çevre ülkede

olduğu gibi nüfusu Müslüman

olan ülkelerin de dünya pazar-

tansiyel kitleleri”ni harekete

larına açıldığı, emper yalist he-

ve siyasal aktivitelere nesnel

nomisine entegre olma günde-

geçiren din eksenli siyasetlere

gemonya altındaki dünya eko-

medikleri görülmekte.

nın düşmesi ve dış borç yükü-

11 Eylül saldırılarından bu ya-

nin din ekseninde örgütlenmiş

aleyhine büyük oranlarda art-

selişine sahne oldu. Özellikle

olmayan ülkelerde dahi İslam

monik söyleme uygun olarak

ler olmasına rağmen, bazı

Akılda tutulması
gerekenler

ketlerin dünya ekseninde yük-

an ittifak içinde bulunulan si-

ve/veya müttefik olunan hege-

de çözümleyen değerlendirme-

ran tarihsel-toplumsal koşulla-

minin öne çıktığı bir zaman di-

rek yüzyıl İslamcı siyasal hare-

na, sınırları içinde dikkate de-

yasal konjonktürün gereklerine

teği sınıf mücadelesi eksenin-

notlarını düşmek yanında, si-

bakamayıp, sürecin hak ettiği

görülen bir durum. Siyasal İslam’ın olduğu gibi değil de, o

Müslümanların sitemle olan uyuşmazlıkları giderek açığa çıkıyor

ğer bir Müslüman nüfus oranı
ve politika kavramları iç içe
geçmiş durumda. Ulusal

ve/veya uluslararası alanlarda
örgütlenmiş bulunan yasal veya yasadışı İslamcı organizas-

ciddi değerlendirmeleri üreteSosyalistlerin bazı kesimleri-

üretemediği gibi bunları ço-

ğunlukla baskı politikaları ile

karşılayan statükocu ulusal rejimlerin çözümsüz politikaları,
İslamcı siyasetin önderliğine

talip olacağı bir iktidar boşluğunu gündeme getirdi. Döne-

min ürünü olan İslamcı siyasal

aktörlerin kitlesel tabanı yerinden yurdundan olmuş ve kentlerin kenar mahallelerini dolduran kır kökenli nüfus oldu.

Göçtükleri kenar mahallelere

işlenmemiş öfkelerini götüren

ve orada hazır buldukları ken-

ması şeklinde gerçekleşen bu

lar, İslamcı hareketlerin içinde

sındaki sınıfsal ayrımların

arasında eşitsizliği genişletti.

dinci-burjuva siyasi elit ara-

ayırdına varamayan, gelenek-

sel dinsel inanış formatını ka-

ilişki, çevre ve merkez ülkeler
Bu altüst oluş yalnızca ekono-

mik alanla da sınırlı kalmadı.

kitlelerle kaynaşan yalınayaklıörgütleneceği mecrayı hazırla-

dılar. Tanımlanan kesimin toplumsal ve iktisadi haritadaki

marjinal konumu ve geleceğe

yıtsızca güncel İslamcı politik

Ekonomik yüzü sistemli bir

de olsa Kemalist laik söylemi -

eşitsizliği ve verimsizlik olan

faydacı iniş çıkışları dikkate

alana her türden anti demok-

sürecinde yer yer kapitalizm

politikalar şeklinde yansıdı. Ül-

rındıran ve yoksullaşmakta

formlara indirgeyen, zımnen

almaksızın - destekleyen tarzı-

lerin mücadelesinin önderliği-

min gerektirdiği dönüşümleri

kitleler ile onları örgütleyen

dünyasında yolsuzlukların son
ları ile yoksul ve yoksun kitle-

Meydana gelen devasa değişi-

dileri gibi geleceği olmayan

onun tarihindeki bu konudaki

bulması, eşitlik ve adalet şiar-

görüngü olarak ortaya çıktı.

nün ekonomisi zayıf ülkeler

yonlar, insanca yaşama koşulları, ülkelerinde ve tüm İslam

limi oldu. Hammadde fiyatları-

olsa da, geleneksel toplumsal

nın geniş bir değerlendirmesi

bu kısa makalenin sınırlarını

aşıyor. Burada yapılacak olan

yolsuzluk, kayırmacılık, fırsat
çöküntü, toplumsal ve siyasal

ratik uygulamalar ve baskıcı

keden ülkeye değişen özellikler

yönelik umutsuzlukları bunları
İslamcı hareketlerin menzili
içine soktu.

Bu kitlelerin örgütlenmesi

öncesi ilişkileri bağrında baolan orta sınıfın önemli bir ye-
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rın Soğuk Savaş döneminde

talarından bir tanesi de iktisat

lun rüştünü ispat etmekte kri-

üretilmesine iki önemli katkısı

tarafından kurulduğu, destek-

dir. Bir siyasal ideoloji olarak

önünde tutularak ilkesel olun-

şin sürecin sağlıklı çözümünün

caret ve sanayi burjuvazisinin

olacaktır. Öncelikle bu durum

bazı kesimlerinin ekonomik

burjuva ideolojisinin yönete-

gücüyle donanan bu orta sınıf,

meme halinin bir göstergesidir.

oldu. Nüfusunun tümü ya da

din ağırlıklı siyasal çıkışların,

kitleleri örgütleyen aktif güç

çoğunluğu Müslüman olan ül-

kelerin pek çoğundaki otoriter

ve çoğu Batı yanlısı rejimlerin

ekonomideki güçlü eli, bu re-

jimlerin politikalarıyla dışlanan

burjuva kesimlerin süreci din-

sel/kültürel kaynaklı bir öteki-

leştirme olarak algılamalarını

Hal böyle olunca, ortaya çıkan

Türkiye solunda daha çok ya-

pıldığı gibi, güncel örüntülerine

değil de, süreci tetikleyen poli-

tik dinamiklerin ve iktidarın

yönetememe durumunun tahli-

line ağırlık verilmelidir. İkinci-

si, 1970’lerden bu yana kitlele-

rin yükselen muhalefetini gele-

ve “kendi özgün” çıkış yollarını

neksel akımlara bulaşık bir

maları sonucunu beraberinde

çalışan çevre burjuvazileri ile

farklılıklar olsa da, dışlanmış-

muhalefetin birbirinden ödünç

sistem dışı söylemlerde ara-

getirdi. Aralarında sınıfsal

lığın ve umutsuzluğun tarihsel

bir kırgınlıkla birleşmesi bu

kesimleri bir arada tutan tut-

kal oldu. Değinilen dönemde

ülkelerinde yaşanan eşitsizlik

ideolojik yanıt ile karşılamaya

bunlara karşı yükselen İslamcı
aldıkları kurum ve kavramları

kullanmaları, bu ikisi arasında-

ki yakınlığın teşhiri bağlamında sola önemli imkânlar sun-

maktadır. Din ağırlıklı siyasetin

ve adaletsizliğe karşı çıkan en-

yükselişi karşısında otoriter

yışları ve benzeri bir muhale-

an hazır bir görüntü sunan sol

telektüellerin Batı karşıtı ara-

fet projesini onlardan önce

sırtlanmış bulunan sosyalist

muhalefet odaklarının bu ülke-

lerdeki farklı nedenlerden kay-

naklanan zayıflıklarına ve bu-

nun siyasal İslam’ın serpilme-

sine olan katkısına burada

“laik” kesimlerle ittifaka her

kesimler, faydacı burjuva ikti-

darlar ile İslamcı karşıtlarının

Yeni bir
kavramsallaştırma için
başlık önerileri

konusunda önemli fırsatları

kaçırmaktadırlar. Bu ülkelerde

başka boyutları olsa da, sınıf-

kurum ve örgütlenmelerin de

ler dizisiyle karşı karşıya oldu-

eksenli mahalle örgütlenmeleri

sal yanı ağır basan bir çelişki-

ğumuzu göstermektedir. Sürecin gerek dünya ve gerekse

Türkiye düzlemindeki soğuk-

ideolojik ortaklıklarını teşhir

yalnızca dinsel aidiyet ve kül-

türün değil, din eksenli resmi

örneğin din okulları ve cami

siyasetin atağa kalktığı ve ba-

lamcı hareketlerin dünya düz-

ve dindarlık gibi buralarda

güçlü temelleri olan akımlara

meşruiyet inşası sürecinde rol
verdikleri görülmektedir. Ge-

Müslüman olmayan “öteki”nin

gibi temalar işlenmelidir. Tam

haklarının tarifindeki yetersiz-

yanıt verilirken, sosyalist ide-

tem içindeki ikincil pozisyonu

bu noktada, güncel sorunlara

olojinin ve örgütlenmelerin

likler ya da bu kategorinin sisve benzeri pek çok konu solun

dünya çapındaki itibar kaybı-

tartışma alanına taşıdığı konu-

uzak durmanın önemi büyük-

lemleri orta yerde dururken,

nın moral bozucu etkisinden

lar olmalıdır. Özgürlükçü söy-

tür. Sistemli imha kampanya-

baskıcı bir iktisadi kontrolcü-

sal örgütlenmeler ile sosyalist

kadar genişleyen İslamcı ikti-

larıyla her türden sivil toplum-

muhalefetin susturulduğu coğ-

rafyalarda yükselen İslamcı

hareketler, solda, politikada

yeri olmaması gereken bir şok

lükten, yıkıcı bir liberalizme

sadi bakışın kapitalist çerçe-

veye bitişikliği solun tartışma
gündeminden düşürmemesi

gereken konuların başında gel-

ve kırgınlık yaratmış görün-

mektedir.

dan daha kalıcı etkileri olacağı

sinde kültür, sanat ve toplum-

ketlere karşı kibirden, kolaycı

önemin verilmesi ayrı bir so-

mektedir. Önceden sanıldığın-

belli olan siyasal İslamcı hare-

bir “sıfat yapıştırma” tahlilcili-

ğinden uzak duran bir teorik

Politik mücadelenin örülme-

sal yaşam alanlarına hak ettiği
rumluluk öbeği olarak ortada

durmaktadır. “Dinci” ve “laik-

hesaplaşmanın zamanı yalnız-

çi” (ne demekse!) kamplar

da değil, sosyalist solun gün-

listlerin müdahil olmaktan öte-

ca bu spesifik sorun bağlamın-

cel sorunlara ilişkin proje üre-

tebildiğini göstermesi açısın-

dan da önemlidir. Bu muhase-

bede Türkiye sosyalistlerinin

rolü, nüfus yapısının özellikle-

rinden dolayı, küresel çapta

Bu hesaplaşmada solun elin-

arasında sürdürülen ve sosya-

ye gidemediği tartışma, zaman

zaman yalnız kalmaktan ve kitlesel akımların uzağında kal-

maktan çekinilmeden zenginleştirilmeli, verili darlıktan

kurtarılmalıdır. 12 Eylül darbesinden 25 yıl sonra bunlar ya-

pılırken, bu bağlamda sürdürülen mücadelenin sosyalist so-

men dualizme alternatif bir

egemen sınıfın iktidarını korukileri kullandıkları, milliyetçilik

tulmalı ve kitleler önünde bu

söylemin teorik altyapısı oluş-

rekliliğinin bir de uluslararası

dürmek için sık sık feodal iliş-

doğrularla ikame edilmesi,

ğukkanlı tahliller üretilip, ege-

gelişkin, oturmuş örnekleri olmak, sistemin işleyişini sür-

gibi saldırganlıklar akılda tu-

İslami ekonomik aklın dinsel

meyen rolü gibi konularda so-

turulmalıdır.

madıklarıdır. Bu örneklerde

kaynaklarının bütünlüklü bir

ve toplumsal rıza oluşturulma-

şarı kazandığı coğrafyaların

burjuva sınıflarının türlerinin

istihdam edilen İslam’ın temel

ekonomik bakışının olmayışı,

de olan en önemli teşhir nok-

sında din kurumunun hiç eski-

dirmede dikkate alınması ge-

alanı olacak gibi görünmekte-

olduğu ve İslamcı muhalefetin

önünü açan başta Irak’ın işgali

bunların siyasal alanda kulla-

tehlikelerinden sosyalistleri

reken önemli bir konu, İslamcı

ABD emper yalizminin neden

bir öneme sahiptir.

nılmasına gösterilen kolaylıklar

koruyacaktır. Yapılan değerlen-

lendiği gerçeği ile, özellikle

- dinci muhalefete bu gibi

organlarını ödünç vermeleri,

kanlı tahlili, temelsiz bir iyim-

serlik ve gözü kapalı hasımlık

kapitalist emper yalist kamp

Göçtükleri kenar mahallelere işlenmemiş öfkelerini götüren ve orada hazır
buldukları kendileri gibi geleceği olmayan kitlelerle kaynaşan yalın
ayaklılar, islamcı hareketlerin içinde örgütleneceği mecrayı hazırladılar.

özellikle değinilmelidir.

Yukarıdaki, çok sınırlı özet,

9

rekliliğinin altı çizilen fark edi-

aşamasında kendilerine yeni

düzen içinde yer bulamayan ti-

POLİTİKA

Yukarıda değinilen teşhir ge-

boyutu mevcuttur. Siyasal İs-

lemindeki yükselişinde emper yalist cephenin Soğuk Savaş
döneminde bunlara verdiği

destek sürekli olarak anımsanmalı ve anımsatılmalıdır. Şu

anda sesini duyuran bazı ulus-

lararası İslami organizasyonla-

İslami hareket siyasal yaşamda her zamankinden daha etkilidir

tik bir öneme sahip olduğu göz
malı, kullanılacak dilde “laikçi”
burjuva söylemlerinin kolaycı

niteleme sıfatlarına iltifat edilmemelidir. Egemen laik söylemin yedeğine düşmek yerine,
ilkesel yaklaşımı yansıtan bir

dil kullanılmalıdır. Kendisini bir
dinin kutsal kitabına ve diğer

kutsal metinlerine dayandıran,
referans olarak uzak geçmişin
mitolojik saadet günlerini ve-

ren, kimi örneklerinde şehadete davet edip karşılığında cen-

net vaat eden bir söyleme karşı sakin, kendine güvenli ve

geleneklere saygılı ama politik

olarak tavizsiz bir üslup tutturulmalıdır. Başka bir deyişle,

siyasal İslamcıların sınıfsal ayrımları ve sınıf savaşımını yok
sayan, dinsel düşmanın varlı-

ğının sınıfsal düşmanın varlığını gölgelediği, söyleminde dinsel ve kültürel “öteki”ni es ge-

çen, ezen ve ezileni bulanık bir
dinsel birlik şemsiyesi altında

ifade eden, kitlelerin kendi kaderini tayin hakkını ilahi düzenin doğrularının arkasına koyan, geleceğin çıkış yollarını

geçmişte arayan, tekçi, kimi

kesimlerinin gözü kapalı terörü
kullanmaktan çekinmediği, günümüz koşullarında siyasal İslam ile geleneksel inancın makul çerçevesi birbirine karıştırılmadan örülen bir sosyalist
dil oluşturulması gereklidir.

Din eksenli tartışmalar ile güncel politikada tozun dumana

karıştığı Türkiye’de bu türden

dil yalnızca gerekli değil, dev-

rimci bir varlık mücadelesi ve

kitleleri ikna açısından zorunludur da.
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KATLİAMA, ASİMİLASYONA,
YOZLAŞMAYA KARŞI
DİRENİŞ İSYAN ÖZGÜRLÜK

HAZIRLAYAN: CEM ÇEKİL

S

on olarak Şemdinli’de açığa çıkan devlet terörü, bundan 11 yıl önce İstanbul Gazi Mahallesi’nde yine katliamcı yüzüyle açığa çıkmıştı. 11 Mart
1995 tarihinde Gazi Mahallesi’nde kahvehaneler taranmış ve bir Alevi dedesi katledilmişti. Yaşananlara seyirci kalmayan Gazi halkı, yapılan saldırıyı protesto etmek için yürüyüşe geçerken katliamcı devlet tekrar sahneye çıkmış ve
panzerlerden, karakoldan halkın üzerine kurşun yağdırmıştı. Burada da polisin
açtığı ateş sonucu yaşamını yitirenler olmuş ve cenazeleri kaldırmak için Gazi
halkı cem evi önünde toplanmaya başlamıştı. Devlet cenazelere saldırmış ve kitlenin arasına panzerlerle girip açıktan katliam ve provokasyon yapmıştır. 11
Mart’ta başlayan saldırılar 13 Mart’a kadar devam etmiş, Gazi Mahallesi bu üç
gün boyunca polis ve asker kuşatmasına alınmıştı. Toplam 22 insanımızın yaşamını yitirdiği saldırılarda 400 kişi yaralanmıştı. Ayrıca bu yaşananları protesto
etmek için Ümraniye 1 Mayıs Mahallesi’nde yapılan gösterilere yine aynı devlet 4
kişiyi katlederek cevap vermişti.

Anmada konuşan şehit Zeynep Poyraz’ın babası Cemal Poyraz, Şemdinli olaylarına ve devletin katliamcı yüzüne vurgu yaparak, “Bu katliamlar bizler sessiz kaldıkça devam edecektir. Eğer Gazi katliamı davası aydınlansaydı Şemdinli olmayacaktı” dedi.

ADANA’DA GAZİ KATLİAMINA ÖFKE

“GAZİ OLAYLARI AYDINLANSAYDI ŞEMDİNLİ OLMAYACAKTI”

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.

Bütün bu yaşanan gelişmeler sonrasında olaylarda hayatını kaybedenlerin yakınları dava açmış ve yıllarca devam eden davalar güvenlik gerekçesiyle Trabzon’a alınmıştı. Olaylarda 20 polis için inceleme başlatılmış, neticede 18 polis,
kamera kayıtlarına, görgü tanıklarına ve otopsi raporlarına rağmen beraat etmiş,
2 kontrgerilla üyesi, 14 insanın (12 Gazi şehidi hakkında hiçbir işlem yapılmadı,
kimse ceza almadı) yaşamını yitirmesinden dolayı yalnızca toplam 1 yıl 8 ay hapis cezası almıştı. Olayların üzerinden 11 yıl geçmesine rağmen TC adaleti halkı
ve devrimcileri suçlu bulurken kurşun sıkanları, katliam yapanları Şemdinli’de olduğu gibi ödüllendirdi.
Her yıl 12 Mart’ta Gazi Mahallesi olaylarını protesto etmek ve şehitleri anmak
için devrimci, demokrat, yurtsever çevrelerin de katılımıyla etkinlik düzenleniyor.
12 Mart 2006’da yaklaşık 4000 kişinin katıldığı anma etkinliği gerçekleştirildi. Bu
sene yapılan an maya; Toplumsal Özgürlük Platformu, SDP, DTP, SODAP, ESP,
HÖC, DHP, Partizan, Devrim Dergisi, ÖDP, TKP, Kara Kızıl Notlar, PDD, Odak, Kaldıraç, KÖZ gibi devrimci, demokrat ve yurtsever çevreler pankartlarıyla katıldılar.

Gazi Mahallesi katliamının 11. yılında, faillerden hesap sormak için yine sokaktaydık.

GSS’YE KARŞI HER YERDE EYLEM HER YERDE MÜCADELE
İstanbul/Kâğıthane

Genel Sağlık Sigortası’nda yapılacak yasal düzenlemelerle sağlık hakkı, işçilerin, emekçilerin, yoksulların ve ezilenlerin elinden tam anlamıyla alınıyor,
yerli ve yabancı sermayelere yeni ticaret alanları
olarak sunuluyor. Dolayısıyla halkın en temel haklarından biri olan sağlık hizmetleri ticarileşiyor ve parası olan yaşıyor, olmayan ölüyor. Bizlere sefaleti
sağlıksızlığı, eğitimsizliği dayatan egemenler bizim
üzerimizden milyonlarca doları cebe indiriyorlar. Bu
yasanın olumsuz etkileyeceği işçiler, emekçiler, yoksullar bu saldırılar karşısında toplumsal muhalefeti
birlikte örmek, haklarına sahip çıkmak ve yeni kazanımlar elde etmek için topyekün mücadele etmelidir.

Geçirilmeye çalışılan Genel Sağlık Sigortası (GSS)
Yasa Tasarısı’na karşı 17 Şubat Cuma akşamı Kâğıthane’de Düş Kültür Sanat Merkezi olarak düzenlenen GSS karşıtı panele Kâğıthaneli işçiler de katıldı.
İşçilerin soruları panele canlılık katarken panelistlerin hem hukuksal hem de demokratik, meşruu ve
politik mücadele vurgusu sonrasında bu yasanın
yürürlüğe konulmasına karşı direniş ve mücadele
kararlılığı ile panel sonlandırıldı.
Ayrıca bu yasanın içeriğini anlatan büroşür ve bildirileri Kâğıthane’nin çeşitli mahallelerinde dağıtan
Düş Sanat emekçileri ve Kâğıthaneli işçiler, halkı
kendi haklarına ve geleceklerine sahip çıkmaya çağırdı.

Gazi Mahallesi
GSS karşıtı çalışmalar yurdun dört bir yanını sararken bir mücadele kararlılığı da Gazi Mahallesi işçi ve emekçilerinden geldi. Bulundukları alanlarda
bildiriler dağıtan, ev toplantıları örgütleyen ve kahvelerde propaganda, ajitasyon konuşmaları yapan

işçi ve emekçiler Gazi halkını mücadeleye çağırdı.
Ayrıca GSS’ye karşı 4 Mart Cumartesi günü Gazi
Mahallesi Cem Evi’nde geçirilmeye çalışılan yasayla
ilgili bilgilendirme paneli yapıldı. Gaziosmanpaşa
GSS karşıtı birliğin organize ettiği panele Toplumsal
Özgürlük Platformu ve Dayanışma Sendikası da katıldı.

Sarıyer/Tarabyaüstü
Genel Sağlık Sigortası (GSS) yasa tasarısına karşı
halkı bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve halkın haklarına sahip çıkmasını sağlamak için Sarıyer’de
Toplumsal Dayanışma Derneği’nde bir panel düzenlendi.
Panelde ezilen, sömürülen, yok sayılan ve inkâr
edilen bütün halklara zarar verecek bu yasa tasarısına karşı ezilenler olarak müdahale etme gerekliliği
bir kez daha vurgulanırken toplumsal muhalefeti örmek için herkesin bu mücadelede yer alması gerekliliğine dikkat çekildi. Bu saldırı yasalarına karşı örgütlü mücadele sözü veren Sarıyerli işçi, emekçi ve
ezilenler paneli büyük bir moral, motivasyonla tamamladılar.
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KAHROLSUN ABD EMPERYALİZMİ
MERSİN’DE MART ŞEHİTLERİ ANILDI

KAHROLSUN ABD EMPERYALİZMİ

Aralarında Toplumsal Özgürlük Platformu’nun da bulunduğu Mersin Demokrasi Platformu 11 Mart'ta Mart şehitlerine ve Mersin'deki antidemokratik uygulamaları protesto etmek için Mersin İHD önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Platform üyeleri yaptıkları açıklamada 12 Mart Darbesi, İstanbul Gazi

18 Mart’ta 200 ülkede eş zamanlı yapılan işgal karşıtı gösteriler, Türkiye’de
İstanbul ve Mersin’den sonra Adana’da Toplumsal Özgürlük Platformu, SDP,
DTP, Barikat, İHD, ESP, İşçi Mücadelesi, BDSP, Partizan, Halkevleri ve TKP tarafından ABD Konsolosluğu’na yürüyüş yapılarak gerçekleştirildi. Yaklaşık 500

katliamı, 16 Mart Halepçe ve 1978'de İstanbul Üniversitesi’nde Beyazıt Kampüsü’nde gerçekleştirilen katliamları kınadılar. Ayrıca ÖzgürGündem Mersin gazetesi muhabirlerinin 15 Şubat'ta bir komployla gözaltına alınmasının da
kınandığı eylem, alkışlar ve sloganlar eşliğinde sona erdi.

KATİL ABD ORTADOĞU’DAN DEFOL!!!
18 Mart ABD'nin Irak’ı işgalinin başlamasına ilişkin dünyada 200 ülkede eş
zamanlı yapılan protesto gösterileri çerçevesinde, Toplumsal Özgürlük Platformu’nun da bileşeni olduğu Mersin Demokrasi Platformu, Taşbina önünde basın
açıklaması gerçekleştirdi. Ayrıca 19 Mart'taki Newroz kutlamalarına çağrı yapılarak bu yılki Newroz'a Platform bileşenlerinin tümünün gözlemci olarak katılacağı basına ve kamuoyuna duyuruldu.

Kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde geçen yıl

başlayan yıkımlar, verilen aradan sonra yine günde-

kişinin katıldığı yürüyüş 5 Ocak Meydanı’nda başladı ve şehir merkezinden arabalarla ABD Konsolosluğu önüne gidildi. Buraya gelen grup, Irak işgalinin 3.
yıldönümünde hiçbir yasal dayanağı olmayan işgalden derhal vazgeçilmesini
vurguladı. Açıklamada ayrıca Hatay'ın Amanos Dağları’na üs kurma çalışmaları da kınandı.

İŞGALE DEĞİL DİRENİŞE DESTEK
İstanbul’da da devam eden 18 Mart eylemleri çerçevesinde, Kadıköy’de BAK
tarafından Irak’ın ABD işgali protesto edildi. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da
Taksim’den Dolmabahçe’ye yürüyüş yapan İşgale Hayır Koordinasyonu tarafından da protesto edildi. 3. yılına girdiğimiz ABD’nin Irak işgali 19 Mart 2003’te
başlamıştı.

DERBENT’TE HALK VAR
Maslak yolunu trafiğe kapatan Derbent halkı daha

sonra yıkımı engellemek için barikatlar kurdu, nöbet

Derbent halkı, mahallelerini, evlerini ve derneklerini

korumak için canı pahasına direndi. Polisin bomba-

me geldi. Sarıyer Derbent’te halk tarafından yıkımla-

tuttu.

Derbent Spor Kulübü ve Derbent Cami Vakfı’na ait

05:30’da, her zaman olduğu gibi çok erken saatlerde

vuruşarak geri çekildi..

yıkan ekipler gittikten sonra birkaç saat içinde tek-

değil, İstanbul’da 85 bin konut yıkımı söz konusu.

ra karşı kurulan Derbent Güzelleştirme Derneği ile
olan alanlara, ellerinde tapu olmasına karşın “ka-

çak” olduğu gerekçesiyle yıkım kararı geldi. Ayrıca

birçok eve de gelen yıkım kararı halkın tepkisine neden oldu. Yıkım kararına tepkilerini göstermek için

Yıkım ekipleri ve polisler 23 Mart sabahı saat

geldiler; uzun süren direniş sonrasında dernekleri

rar dernek binasını inşa etmeye çalışan halka polis

tekrar saldırdı ve yaklaşık 600 kişiyle karşılık veren

NEWROZ PİROZ BE

larına, plastik mermilerine, panzerlerine karşı yü-

rekleri, bedenleri ve taşlarıyla karşılık veren halk

Yıkımlar sadece Derbent’te yapılanlarla sınırlı

Bu nedenle her yerde direnişi örelim ve barınma

hakkımızı koruyalım.

NEWROZ PİROZ BE

NEWROZ MERSİN’DE COŞKUYLA KUTLANDI

İstanbul’da 19 Mart’ta Zeytinburnu Kazlıçeşme’de gerçekleştirilen Newroz kutlamalarına yüz binlerce kişi katıldı. Halkların Kardeşlik İnisiyatifi bileşenleri Abdi
İpekçi önünden ortak pankartla alana yürüyüş gerçekleştirdi. Ortak sloganlar
atan inisiyatif, Newroz alanına girene kadar düzenli ve disiplinli görüntüsüyle
Newroz’a ayrı bir coşku katarken Kürt halkını, dayanışma sloganlarıyla selamladı.
DTP’nin yanı sıra Toplumsal Özgürlük Platformu, SDP, ESP, SODAP, HKM, EHP, İşçi Mücadelesi, Kara Kızıl Notlar ve Odak gibi devrimci demokrat kurumların oluşturduğu Halkların Kardeşlik İnisiyatifi, Newroz kutlamalarına bayrakları ve pankartlarıyla katıldı.
Çeşitli sanatçı ve müzik gruplarının katıldığı kutlamalarda, halkların kardeşliğini
savunucusu ve hiçbir zaman devrimci düşüncesinden ve mücadelesinden taviz
vermeyen geçen yıl yitirdiğimiz Kazım Koyuncu’nun Lazca ezgileri alandakileri
hem hüzünlendirdi hem de coşturdu. Daha sonra “Kazım Yoldaş ölümsüzdür”
sloganı atan Toplumsal Özgürlük Platformu’na bütün kitle eşlik etti ve Kazım Koyuncu bir kez daha anıldı. Sabah 11:00’de başlayan kutlama verilen konserler ve
konuşmaların ardından 17:00’de son buldu.

Geçen yıl militaristler tarafından gerçekleştirilen bayrak provokasyonu dolayısıyla en gergin bölgelerden biri olan Mersin’de Newroz kutlamaları coşkulu geçti.
Mersin’deki kutlamalara katılmak üzere TÖP, SDP, SEH Mersin İHD önünden Newroz alanına kadar yürüyüş yaptı. Alana girerken Kürt halkıyla dayanışma sloganlarıyla birlikte devrimci dayanışma vurgulu sloganlar atıldı. Alana kardeşlik ve
dayanışma sloganlarıyla giren bileşen, Kürt halkı tarafından sevgiyle selamlandı.
Yaklaşık yüz bin kişinin katıldığı Newroz kutlamaları çerçevesinde verilen konserlerde Grup Nidal, Arap ezgilerini Kürt halkıyla birlikte seslendirerek Newroz'a ayrı bir coşku kattı.

NEWROZ SERHİLDANDIR
Newroz isyandır, direniştir, özgürlüktür, Newroz başkaldırıdır. Yüzyıllar önce
Demirci Kawa’nın yaktığı isyan ateşi sıcaklığını ve isyancı ruhunu hâlâ koruyor.
Bu isyan ruhu Kürt halkına ve bütün Ortadoğu halklarına özgürlük getirecektir. O
isyan ruhunu kuşanıp mücadele saflarında birleşelim.
İstanbul Güzeltepe’de 21 Mart’ta isyan ruhunu kuşanan gençler alanlara çıktı.
Güzeltepe İlköğretim Okulu önünde toplanan kitle otobüs son duraklarına kadar
sloganlar, alkışlar, zılgıtlar ve ıslıklar eşliğinde meşaleli yürüyüş gerçekleştirdi.
Alanda yapılan basın açıklamasının ardından yakılan Newroz ateşi eşliğinde halaylar çekildi, sloganlar atıldı. Yaklaşık 70 kişinin katıldığı ve bir saat süren kutlamalara TÖP, SODAP, HKM, PDD, HKP gibi kurumlar katılırken SDP Kâğıthane İlçe
Örgütü de destek verdi.

Newroz coşkuyla kutlandı.
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KIZILDERE’DEN LATİFECİ’YE DİRENİŞ
Latifeci ve Kızıldere anıldı

Adana da mehmet latifeci ve kizildere Şehitleri anıldı. Saat 12:30 Çakmak Plaza önünde toplanan, Toplumsal Özgürlük Platformu, SDP ve DGD (Demokratik Gençlik Derneği’nden) öğrencilerin katıldığı basın
açıklamasına Halk Kültür Merkezleri, Devrimci Liseliler ve EMEP destek verdi.
Yapılan açıklamada; Kızıldere direnişinin devrimci
dayanışmanın, bir göstergesi olduıuna dikkat çekildi.
Kızıldere şehitlerinin direniş ve onurun bayrağı olduıu ifade edildi.
30 mart 1995 tarihinde katledilen Mehmet Latifecinin, devletin koruculuğu getirmeye çalıştığı bir dönemde şovenizme ve gericiliıe karşı, anti sömürgeci-

BİJİ BRATİYE GELAN

lik, antiemper yalizm ve halkların kardeşliği söyleminin Latifeci'nin teori ve pratiıinde vücut bulduğu belirtildi. Direnenlerin öfkesinin bedenen katledilen
devrim ve sosyalizm şehitlerinin, mücadele değerleriyle yükseltildiği ve kararlılıkla sürdürüleceğinin belirtildiği açıklama atılan sloganlarla son buldu.
Akşam Elektrik Mühendisleri Odası’nda Toplumsal
Özgürlük Platformu, SDP ve DGD’nin organize ettiıi
anmaya 90 kişi katıldı. Latifeci ve Kızıldere şehitlerinin şahsında tüm devrim şehitleri için yapılan saygı
duruşundan sonra SDP İl Temsilciliğinden Ömer Taşoğul tarafından kızıldere mücadelesi ve dönemin siyasal yapısı yapılan bir sunumla anlatıldı.
Mehmet Latifeci’nin mücedele yaşamını anlatan si-

Linç Girişimlerine ve Provokasyonlara Karşı Halkların Kardeşlik İnisiyatifi çalışmalarına devam ediyor. Son olarak Şemdinli’de yaşanan gelişmelere karşı
daha geniş çaplı bir birliktelik içindeki yoğun çalışmalarını tamamlayan inisiyatif, özgün çalışmalarına hızla devam ediyor.
Mardin/Kızıltepe’de katledilen Uğur Kaymaz davasının henüz sonuçlanmadığına, katillerin hâlâ ceza almadan görevlerine devam ettiğine dikkat çekmek
için Halkların Kardeşlik İnisiyatifi, 20 Şubat 2006’da Mecidiyeköy meydanında
taleplerini ve davanın takipçisi olacağını vurgulayan bir basın açıklaması yaptı.
Toplumsal Özgürlük Platformu’nun yoğun olarak katıldığı eylem “Hepimiz birer
Uğur Kaymaz’ız”, “Yaşasın halkların kardeşliği”, “Biji bratiya gelan”, “Katil
devlet hesap verecek” sloganlarıyla son buldu.
YAŞAR BÜYÜKANIT YARGILANSIN
MGK, JİTEM, KONTRGERİLLA DAĞITILSIN
Halkların Kardeşlik İnisiyatifi eylemlerine devam ediyor. Son olarak 11 Mart
Cumartesi akşamı bir basın açıklaması yapan inisiyatif, Yaşar Büyükanıt’ın
yargılanması ve gizli savaş örgütlerinin (MGK, JİTEM, Kontrgerilla) dağıtılması
gerektiğine dikkat çekti.
Basın açıklamasında ayrıca Van Savcısı Ferhat Sarıkaya’nın Şemdinli olayına
ilişkin hazırladığı iddianamede Yaşar Büyükanıt hakkında “örgüt kurmak, sahte
belge düzenlemek ve görevi kötüye kullanmak” iddialarıyla Genelkurmay tarafından soruşturma başlatılması istemine de vurgu yapıldı. Bu yargılamanın
egemenler tarafından değil, ezilen ve emekçi halklar tarafından yapılacağına

dikkat çeken basın açıklamasında Yaşar Büyükanıt’ı yargılamanın Kürt halkına
yönelik 30 yıldır süren kirli savaşı, MGK’yi, TSK’yi, sermayeyi ve devleti yargılamak olduğuna, çözümün halkın örgütlü mücadelesiyle gerçekleşeceğine dikkat çekildi. Ardından atılan sloganlar ve alkışlarla eylem sonlandırıldı.

YAYIN KURULUMUZ OKURLARLA BULUŞTU
Toplumsal Özgürlük Yayın Kurulu’nun çeşitli bölgelerde okurlarla buluşup yayın

anlayışını açıklama ve okurların görüş ve eleştirilerini alma planının ikinci adımı

olarak Sarıyer-Tarabyaüstü’nde TODAY’da bir toplantı yapıldı. 22 Mart’ta yapılan
toplantıya Yayın Kurulu’nun 5 üyesi (Hikmet Sarıoğlu, Halit Elçi, Gülfer Akkaya,

Kader Ay ve Nuray Ergüneş) ile TODAY çevresinden 22 okurumuz katıldı.

Toplantıda önce TODAY çevresindeki gazete okurları hakkında istatistik bilgi/ra-

por sunuldu. Bu bölgede 90 gazete dağıtıldığı, bunun 25’inin esnaf, 40’ının iş-

çi/işsiz, geri kalanının öğrenci, kamu çalışanı vb. mesleklerden okurlar olduğu, il-

kokul ve ortaöğretimlilerin ağırlıkta olduğu belirtildi.

Daha sonra Yayın Kurulu adına bir arkadaş gazetenin yayın anlayışını aktardı.

Bunun ardından da okurlarımız görüş, eleştiri ve önerilerini dile getirdi. Okurlarımız genel olarak gazetenin içerik ve biçim olarak iyiye doğru gittiğini söyledi. Ele

alının pek çok konunun yanı sıra, okurlarımızın önemli bir bölümü gazetenin şu

andaki çizgisini olumlu bulurken, daha fazla bölümü gazetenin biraz daha güncel

sorunları ele alıp daha “ajitatif” olmasını, analiz ve tespitlerin yanı sıra güncel

politik hedefleri içermesini istedi. Şu andaki çizginin daha çok kadrolara hitap et-

tiği, oysa kitlelere yönelmesi gerektiği ifade edildi. Yayın Kurulu olarak bu farklı

eğilimlerin gazetenin periyodundan ve farklı ihtiyaçların tek yayınla karşılanma-

sından kaynaklandığı, bunu kısmen çözmek için yayın periyodunun 2 aydan 1 aya

doğru yavaş yavaş çekilmekte olduğu açıklandı.

Yayın Kurulu’nun toplantıya katılanlara görüş ve eleştiri ve önerilerinden dolayı

teşekkür etmesiyle sona erdi. Benzeri bir toplantının iki ay kadar sonra tekrarlanması kararlaştırıldı.

nevizyon gösterisinin ardından Mehmet Karasu, Latifeci’nin siyaset anlayışını, öğrencilik yıllarındaki mücadelesini ve Hatay’daki çalışmalarıyla birlikte büyüttüğü devrim ateşinin toplumsallığını vurguladı.
Daviye (Latifecinin Annesi) Latifecinin ağıtının canlandırıldığı skeçten sonra DGD temsilcisi yaptığı sunumda; Latifeci ve Kızıldere’nin gençliğin ruhu ve dinamizmini devrimci dayanışma da birleştirdiğini aktardı, ardından yapılan müzik dinletisiyle son bulurken devrim şehitleri ölümsüzdür, Kızıldere’den Latifeci’ye direniş sürüyor, Kızıldere son değil savaş sürüyor, Kahrolsun MİT CIA konturgerilla, yaşasın halkların kardeşliği gibi sloganlar atıldı.
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FİLİSTİN’DE SIRA HAMAS’TA

ABD ve İsrail’in hesabı tutmadı

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.

B

ALP AYDIN

azı dar kafalı komplo
teorisyenleri, toplumsal gelişmeleri, güçlü
devletlerin önceden hesaplanmış komplolarıyla izah ederler.
Bunlara göre, söz gelimi, CİA
ya da İngiliz Gizli Ser visi, kendi çıkarlarına göre bir hedef
belirler ve toplumsal olayları o
hedefe varacakları bir sıraya
koyarak ve bazı oyunlarla ya
da yönlendirmelerle o sırayı
da hayata geçirerek, hedeflerine varırlar.
Emper yalist devletlerin işi, o
kadar kolay değil. Bir Tanrı gibi olayları yönlendiremezler.
Evet, fırsatlar kullanılır, olaylar
tezgâhlanır ve toplumsal süreç
belli hedeflere doğru yönlendirilmeye çalışılır. Ancak, toplumsal gelişmeler, asla komploya indirgenemez. Gerçek
olan, toplumsal gerçeklik ve
onun gerçek gelişme dinamikleridir. Komplolar ise, o gerçeklik içinde ve o gerçekliğin
dinamikleriyle ilişkilenerek
kendi hedefine ulaşmaya çalışır. Ama, başka toplumsal

güçlerin de başka hesapları
vardır ve emper yalist komploların bir dizi sürtünme ya da
direnişle karşılaşması kaçınılmazdır.

İsrail ve Hamas
İsrail devleti, 60’lı ve 70’li
yıllarda, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ve Filistin Halk
Kurtuluş Cephesi (FHKC) tarafından zorlandı. Özellikle Arafat’ın bir ulusal sembol haline
dönüşmesiyle, direnişçi güçlerin birliği de sağlanmış oldu.
İsrail bir yandan silahlı şiddetle direnişi ezmeye çalışırken,
öte yandan, gizli ser visler eliyle ajanlaştırdığı Filistinlileri
kullanarak bazı komploları
devreye soktu.
Ajanlaşmış Filistinliler içerden bilgi vererek, Filistinli direniş önderlerinin kişiliğinin ve
yerinin saptanarak öldürülmesinde İsrail’e yardımcı oldular.
İsrail gizli servisi Mossad’ın
başka bir komplosu da, direnişi bölmeyi hedefliyordu. Buna
göre, direnişi laik bir zeminde

yürüten burjuva FKÖ ve devrimci FHKC’ye karşı, Mossad’ın yönlendirmesiyle İslamcı yapıların güçlenmesinin önü
açıldı.
Hesaplanan, Arap halkı içindeki güçlü dini duyguları istismar ederek, laik-modernleşmeci bir burjuva demokratik
ulusal kurtuluşçu olan Arafat’ı
ve FHKC’de somutlaşan devrimci direnişçi güçleri yalnızlaştırmaktı.
Toplumsal gelişmeler de,
Mossad’a yardımcı oldu. Burjuva zemindeki FKÖ ve Arafat,
başlangıçtaki direnişçi demokrat zeminden uzaklaşarak, büyük devletlerle pazarlığı direnişin merkezine koymaya başladılar. Ve hatta, burjuva politik zeminin kaçınılmaz sonucu
olarak, içlerinden kimileri, direnişin maddi olanaklarını kişisel zenginliklerine çevirdiler.
Yapılan yolsuzluklar açığa çıktıkça, direnişçi ve yoksul Filistin halkı içinde FKÖ’nün itibarı
kaybolmaya başladı.
Öte yandan, 90’ların başında
reel sosyalizmin çöküşü, bütün
dünyada olduğu gibi Filistin’de
de, kapitalist sistemin yıkılabilirliğine olan toplumsal inancı
temelinden sarstı. Ve, emper yalist kapitalist sistem dışında
başka bir dünyanın mümkün
olamayacağı bilinci güçlendi.
Devrimci ve sistem dışı bir direnişi simgeleyen FHKC, dünyadaki diğer sol güçler gibi,
hızla güç kaybetti.

Hamas güçleniyor

Hamas seçim zaferiyle birlikte yeni yönelimlerini de belirleyecek.

İşte, İsrail’in, Filistin direnişinin laik-burjuva ve devrimcidirenişçi önderliğini güçten
düşürmek için önünü açtığı İslamcı zemindeki direnişçi güçler, toplumsal gelişmelerin de
kendilerini desteklemesiyle,
özellikle Hamas’ta toplanarak,
gerçek bir toplumsal güç haline geldiler.

Ancak, İsrail ve ABD’nin gizli
hesapları, beklenmeyen bir sonuç yarattı. Evdeki hesap, Filistin’e uymamıştı. Güçlenen
İslamcı çizgi, İsrail’e karşı direnişi de, FKÖ ya da FHKC’den
daha geri ya da teslimiyetçi
zeminde yürütmediler. Hatta,
çürüyen FKÖ içinde bir kanat
işbirlikçi bir zemine savrulur-

ken, Hamas dik duruşunu sürdürerek, Filistin halkı içine derinlemesine yerleşti.
Evet, son seçimleri kazanan
Hamas, 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 işgali ve Filistin
direnişi
Sınırlı bir alan ve nüfusa sahip olmasına rağmen neredeyse bütün dünyanın Filistin sorunu hakkında bilgili olması,
bulunduğu coğrafya ile ilgilidir.
Filistin sorunu, Ortadoğu’daki
petrol kaynaklarına gözünü
dikmiş emper yalistlerin bin bir
hesabıyla iç içe geçmiştir. Ve o
hesapların hedefi olan emper yalist soygunun yayılmasını bir
biçimde engelleyen Filistin direnişi, yer yüzünün yoksullarının ve devrimcilerin sembollerinden biridir.
İşbirlikçi Arap rejimleri, emper yalist talanın Arap coğrafyasını sömürgeleştirmesine
uşaklık yaparak, Osmanlı İmparatorluğu’nun dağılmasından sonra, “böl-yönet” politikası gereği oluşturulan farklı
devletlerde konumlanıyorlar.
Kendilerine kral, emir, devlet
başkanı veya cumhurbaşkanı
gibi büyük isimler taksalar da,
o isimler sadece yakıştırmadır.
Ajandırlar ve hizmet ettikleri
sürece mevkilerinde kalabilir-

ler. Bölgedeki yoksulluğun, cehaletin ve dökülen kanın sorumlularındandırlar.
Filistin direnişi, Lübnan’daki
devrimci-demokratik güçler
dışında sadece Irak, Suriye ve
Libya devletleri tarafından
destekleniyordu. Diğerleri
maddi destek vermek zorunda
kalsalar da, esas olarak, direnişi uysallaştırmaya çalışıyorlardı.
İran İslam Devrimi, Filistin’e
destek olan güç alanını farklılaştırdı ve zenginleştirdi. Amerikan karşıtı kimliğiyle, Filistin
direnişiyle uyumlu ve hatta
özel destekçi bir tutum gösteren İran, Hamas’ın güçlenmesinde de, dolaylı destek oldu.
Lübnan’daki Hizbullah’la Şii
kimliği üzerinden doğrudan
ilişkilenerek, bölgedeki direnişe katkıda bulundu.
Şimdi, Irak’taki direniş, Filistin halkı açısından, yeni bir
destek güç alanının daha oluşması anlamına geliyor.
ABD’nin Suriye ya da İran’a
yönelik her hamlesi de, oluşturduğu direnişçi tepkiyle, dolaylı olarak Filistin’e destek
oluyor.
60’lı ve 70’li yıllardaki bölgedeki yalnızlığı, İran Devrimi’yle
kırılan Filistin direnişi, şimdi
bölgede yayılan direnişle, daha
elverişli konuma yerleşiyor. İşgalci güç ABD ve bölgedeki işbirlikçisi İsrail devleti, direnişin genişleyen coğrafyası ve
toplum içinde gittikçe derinleşen köklerinin arasında zorlanıyor.
Askeri şiddeti yükseltmek,
ABD ve İsrail’in elindeki en
büyük koz. Ve gelişmiş silahlarına dayanarak, çılgın bir terör
siyaseti uyguluyorlar. Ancak
gözüken o ki, önümüzdeki yıllar, direnişin daha da güçleneceği ve hatta ABD’yi bölgeden
söküp atacağı bir dönem olmaya aday.
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İŞGALİN SONUCU İÇ SAVAŞ
Şii-Sünni boğazlaşması

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.

A

İ. HALİT ELÇİ
BD’nin Irak Büyükelçisi
ve Bush’un Irak planlarının mimarlarından
olan yeni muhafazakâr (neocon) Zalmay Halilzad, Şiilerin
kutsal mekânı Askeriye Türbesi’nin bombalanmasıyla baş
gösteren iç savaş tehlikesinin
şimdilik atlatıldığını belirterek
“Ancak benzer bir olayda, kanımca Irak’ı kurtarmak bu kez
gerçekten zor olur” diye konuştu.

Bunun bir itiraf olduğu açık.
Ama aynı zamanda, ABD askerlerinin bölgedeki varlığını
meşrulaştıracak zeminin doğması anlamında bir temennidir
bu açıklama.
Amerikan işgali Irak’ta Pandora’nın kutusunu açtı. Baas
rejiminin geleneksel ve modern karışımı ince dengelerin
yanı sıra kan ve barut üzerine
oturan politikası sayesinde bir
arada tutulan Irak’ın dinsel ve
ulusal toplulukları, ABD’nin
gizli-açık teşvikleriyle hızla
parçalanmaya doğru gidiyor.

Bombanın pimi
Samarra’da çekildi
Irak’taki Şiilerle Sünniler
arasında ciddi bir gerilimin olduğu biliniyor, bir kıvılcımın
yangına yol açacağından kaygı
duyuluyordu. Bombanın pimi
22 Şubat’ta Bağdat’ın 90 kilometre kuzeyindeki Samarra
şehrinde çekildi. Kar maskeli
kişiler, Şiiler için kutsal bir yer
olan, 12 İmam’dan ikisinin
türbesinin bulunduğu Askeriye
Camii’ni havaya uçurdu.
Silahlı Şiiler olayı gösterilerle
protesto etmekle yetinmeyip
hınçla Sünni halka saldırdılar.
İlk saldırı dalgasında onlarca
Sünni öldürüldü. Bunu Sünnilerin karşı saldırısı ve karşılıklı
katliamlar izledi. Zincirinden
boşanan dinsel fanatizm ve
yanlış yöne sevk edilmiş top-

lumsal-sınıfsal tepkilerin patlamasıyla sırf Sünni veya Şii
olduğu için insanlar camilerde,
evlerde, fabrikalarda, sokaklarda katledildi. 2 haf tada
500’ü aşkın kişi öldürüldü.
Çok kısa bir sürede bunca insanın öldüğü bir yerde herhalde iç savaş tehlikesinin atlatıldığından söz edilemez. Irak’ta
iç savaş başlamıştır.
Her ne kadar patlamaya hazır bir ortam bulunsa da, pimi

kimin çektiği önemlidir. Şu ana
kadar Askeriye Camii’ni kimin
bombaladığı kesin olarak ortaya çıkmadı. Ama bunu yapanların bir iç savaş çıkarmak istediği açık ve ortaya çıkan sonuçtan memnun kaldıklarını
tahmin etmek hiç de zor değil.
El Kaide’nin Irak kolu öteden
beri hedefine Şiileri koyuyordu. Ez Zerkavi’nin grubu daha
önce de Şiilere yönelik saldırılarda bulunmuştu. Şii halka
yönelik bu saldırılar için Şiilerin işgalcilerle işbirlikçiliğini
gerekçe gösteren El Kaide, aslında mezhepler arası tarihsel
düşmanlığı sürdürüyor.
Böylesi bir Şii-Sünni çatışmasının Ortadoğu’nun Sünni
çoğunluğunu arkalarına almalarını sağlayabileceğini düşünüyorlar belki de.

Boğazlaşma kimin işine
yarıyor?
Polisiye roman ve filmlerde,
cinayetten en çok kimin çıkarı
olduğunun ortaya çıkarılması,
katilin kimliğini bulmakta çok
yararlı bir yöntem olarak kabul edilir. Güncel hayatta da,
her zaman değilse bile, çoğu
kez bu kural geçerlidir. Irak’ın
parçalanması en çok kimin işine gelir? Elbette birleşik ve
güçlü bir ülke yerine söz gelimi üçe bölünmüş, hiç olmazsa
birbirine nefretle bakan üç federatif birimden oluşmuş bir

İşgalin başladığı günden bu yana müttefiklerin huzur ve güven ortamı daha kurulamadı

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.
Bu yazının yazıldığı günlerde
Şii-Sünni boğazlaşması -kısmen hız keserek- devam ediyordu. Artık ortada 500’ü aşkın ceset var.
Sünniler ve Şiiler arasında
tarihi bir husumet bulunuyor.

Bugünkü Irak’ın bulunduğu
coğrafyada (geçmişte Irak diye
bir ülke yoktu, Osmanlı’nın
Basra ve Musul eyaletleri vardı) daima Şiiler çoğunluk oluşturmuş, ama Sünniler (Abbasi
halifelerinden bu yana) yöne-

timde olmuştur. Osmanlı döneminde de azınlıkta bulunan
Sünni Araplar egemen konumda yer aldılar. Bu gelenek Baas
yönetiminde de devam etti.
Şimdi Sünni Araplar, Şiilerin
sayıca çokluğuna dayanarak
iktidarı ele geçirip Sünnilerden
intikam almasından korkuyor.
Nitekim ağırlıklı bölümü itibariyle işgalcilere direnmeyip işbirliği yapan Şiiler, genel oya
dayalı son seçimlerde Irak
Parlamentosu’nun tartışmasız
en büyük gücü haline geldi.
(Sandalye sayısının yarıya
yakınını kazandı.) Yüzlerce yıldır ezilen Şii halk, günümüzde
kendi gücünün farkına vararak

Sünnilere yönelik -görünüşte
inançsal, gerçekte siyasaltepkilerini açığa vuruyor. Şiilerin elinde bulunan İçişleri Bakanlığı’na bağlı güçlerin pek
çok Sünni Arap’ı işkenceden
geçirip öldürdüğü, hatta bu iş-

lerin bakanlık binasında yapıldığı yakın zamanda ortaya çıktı.
Bir yönetim yöntemi olarak
yüzyıllardır halkları birbirine
kırdırma, en azından nefret
içinde tutma politikasının da
bir sonucu olarak, sınıfsal temelde ve ülke çapında örgütlenmiş güçlü emek yanlısı politik örgütlerin bulunmayışı,
halkların boğazlaşmasının zeminini hazırlıyor.

Direnen Şiilerin lideri
Sadr öne çıkıyor
Böylesine sınıfsal çelişkilerin
(işgal durumunun da etkisiyle)

üstünün örtüldüğü bir ortamda, halklar arasındaki boğazlaşmayı önlemeye yönelik
önemli bir adım Şii lider Mukteda es Sadr’dan geldi. Şii çoğunluğun (Ayetullah es Sistani’nin öncülüğünde) işgalciler-
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le uzlaşıp iktidarı ele geçirme

politikasına karşılık, taraf tarlarından oluşan Mehdi Ordusu
ile zaman zaman işgalci kuvvetlerle şiddetli çatışmalara
giren, Irak için önerilen gevşek
federasyona karşı çıkan, Sünni
Araplarla daima diyalog geliştirmeye çalışan Sadr, Askeriye
Camii’nin bombalanmasının
ardından da soğukkanlı bir tutum izledi. Sadr, boğazlaşmayı
engellemek için sembolik olarak Sünnilerle aynı camilerde
cuma namazı kılmayı önerdi.
Es Sadr, 12 Mart günü içinde
kendi taraf tarlarının olduğu 50
Şiinin ölümüne yol açan bombalı saldırıların ardından da
halka soğukkanlı davranma
çağrısında bulundu. Es Sadr,
Irak'ın bir iç savaş tehlikesi altında değil, iç savaş halinde
olduğunu, ancak emrindeki
Mehdi Ordusu adı verilen milis
kuvvetlere saldırılar karşısında
misilleme yapmama emri vereceğini söyledi. Es Sadr, olaydan Sünni toplumunun değil,
El Kaide ile bağlantılı Sünni isyancıların sorumlu olduğunu
belirterek ABD’yi de bu saldırılara imkân vermekle suçladı.
Öte yandan Sünni Araplar
içinde de boğazlaşmayı ve
Irak’ın parçalanmasını önlemek için ciddi çaba harcayan
önderler bulunuyor. Tabi ki bu
çabaların ne kadar başarılı
olacağı ise şimdilik belirsiz.
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Hükümet kurma
pazarlıkları sürüyor

15 Aralık 2005 tarihinde yapılan genel seçimlerde Irak
Parlamentosu’nun 275 sandalyesinden 128’ini Şiilerin
oluşturduğu Birleşik Irak İttifakı kazanmıştı. Sünnilerden
oluşan iki ayrı ittifak parlamentoda 55 sandalye elde
ederken, Kürtlerin ittifakı da
53 üyelik kazanmıştı. Laiklerin
oluşturduğu Irak Ulusal Listesi’nin kazandığı milletvekili sayısı ise 25 olmuştu.
Şiilerin ittifakı, parlamento’nun yarısına yakın üyesiyle
en büyük grubu haline gelmiş
olsa da tek başına hükümeti
kuracak sayıya ulaşamadı. Öte
yandan bundan önceki geçici
mecliste kurulan Şii-Kürt ittifakının sona erdiği görülüyor.
Kürt grupların ittifakı şimdi taraf değiştirerek Sünnilerin yanında yer alıyor. Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani 15 Aralık seçimlerinin hemen öncesinde, Şii İttifak’ın Başbakanı
İbrahim Caferi’ye sert eleştiriler yöneltmiş ve birlikte çalışmak istemediğini ifade etmişti.
Talabani buna gerekçe olarak
Caferi’nin Kürtlere verilen sözleri yerine getirmemesini göstermişti. Benzer bir kriz Caferi’nin geçtiğimiz ay Türkiye’ye
yaptığı resmi ziyaret sırasında
çıktı. Talabani, Türkiye’yi Irak
Başbakanı olarak ziyaret eden
Caferi’nin Irak’ı temsilen imza/taahhüt yetkisinin bulun-
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madığını açıkladı.

Buna karşılık Şii İttifak, uzun
tartışmalardan sonra Caferi’yi
başbakan adayı olarak belirledi. Bu, hükümet kurma çalışmalarında sorun yaratan konulardan birini oluşturuyor.
Çünkü Kürt, Sünni ve laik partiler, Caferi’nin başbakanlığını
istemiyor. Şiiler ise Caferi ismi
üzerinde ısrar ediyor ve Kürtlerle Sünnilerin cumhurbaşkanı ve meclis başkanı seçilebilmeleri için Şiilerin oyuna muhtaç olduğunu hatırlatıyor. Hükümet kurma çalışmalarının
bir sonuca ulaşmaması, Irak
Parlamentosu’nun açılışının da
sürekli olarak ertelenmesine
yol açıyor. Çünkü parlamentonun açılmasını izleyen 60
gün içinde hükümetin kurulması gerekiyor. Aksi halde
parlamento fesholuyor.
ABD, Şiilerin yönetimde ağırlıklı bir yere sahip olmasından
kaygı duyuyor. Bu nedenle Kürtlerin Şiiler yerine Sünnilerle ve
laiklerle ittifak kurmasını destekliyor. ABD’nin resmi ağızları
ise bir ulusal birlik hükümeti
kurulmasını istiyor. Söz gelimi
ABD Savunma Bakanı Donald
Rumsfeld, Iraklılara ülkenin
tüm dinsel, etnik ve politik
gruplarını içeren bir hükümet
kurmayı tavsiye etti. Rumsfeld,
“İyi bir hükümet, işinin ehli bir
hükümet, kapsayıcı ve merkezden yönettiği görülen, Irak halkına hizmet etme görevini yerine getiren bir hükümet… İnanı-

IRAK İŞGALİNİN ÜÇ YILI

İç çatışmalar giderek artıyor

yorum ki ülke (Irak) için en iyisi
bu olacaktır ve bu şiddeti azaltacaktır” dedi.

Ortadoğu halkları
dayanışmaya
Kuşkusuz her işgalci/sömürgeci devlet görünüşte, işgal ettiği ülkede sükûnet ister. Hatta
o ülkeye barış getirdiğini ileri
sürer. Ama işgalci/sömürgeci
devletler bu söylediklerine
inanmazlar. Çünkü onun başkalarının toprakları üzerindeki
varlığı haksız ve gayrimeşrudur. Eninde sonunda oranın
halkı tarafından kovulacaktır.
Bunun bilincinde olan işgalci,
işgal altındaki toprakların halkını etnik, dinsel ve politik
yönden parçalamak, farklılıkla-

rı olan gruplar arasında nefret
tohumları serpmek ve bunları
birbirine düşürmek ister…
Tıpkı Irak’ta körüklenen iç savaşta olduğu gibi.
İşgal edilen, sömürgeleştirilen ülkelerin halkları için ise
tek çözüm var: Farklı milliyetlerin ve mezheplerin tüm demokratik hak ve özgürlüklerini
tanıyarak birleşmek, işgalcileri
ülkelerinden kovmak. Iraklıların da yapması gereken budur.
Türkiye ve diğer Ortadoğu
halklarının emekçilerinin, devrimci ve ilerici güçlerinin görevi ise emper yalizmle ve onun
kendi ülkelerindeki işbirlikçileriyle mücadele ederek
komşu Irak’ın mazlum halklarının yanında yer almaktır.

ABD ve müttefiklerinin gerçekdışı bahanelerle yaptıkları işgalin bilançosu ağır
Irak’ta çok şey değişti. 3 yılda değişenler ve halkın
gündelik yaşamından notlar:
- Savaş, ambargo ve yağmalamalar sonucunda
Irak’ın altyapısı hemen hemen tümüyle çöktü. Irak
halkı elektrik ve su hizmetlerinde ağır sorunlar yaşıyor. Bir araştırmanın sonuçlarına göre Irak halkının sadece yarısından biraz fazlasının içme suyuna
düzenli erişim imkânı bulunuyor. Elektrik kesintileri
insanları canından bezdiriyor.
- ABD 2003 Mayıs ayında savaşın sona erdiğini
ilan etmişti. Oysa o günden bu yana şiddet gündelik
yaşamın bir parçası oldu. Özellikle son haf talarda
günde 50-60 kişi ölüyor.
- İşgalden bu yana Irak’ta ne kadar sivilin öldüğü
tam olarak bilinemiyor, ancak konuyla ilgili
tahminler yapılabiliyor ki, bu sayı 20 bin ile 100 bin
kişi arasında değişmektedir. Yine tam rakamlar
saklanmakla birlikte ABD güçlerinin açıkladığı

rakamlar üzerinden, işgalin başlamasından beri
ölen Amerikalı asker sayısı ise 2300.
- İşgalden önce Saddam rejiminin El Kaide ile
bağlantısı olduğuna ilişkin bazı bilgiler işgalin gerekçesi olarak kullanıldı. Oysa daha sonra bu bilgilerinde işgal öncesi öne sürülen birçok bilgi gibi
gerçeği yansıtmadığı anlaşıldı. Saddam döneminde
Irak’ta El Kaide yoktu. Bugünse hem de güçlü biçimde var. El Kaide’nin Irak kolunu oluşturan Ez
Zerkavi’ye bağlı grup Sünni Araplar arasında
önemli bir destek buluyor.
- Irak dünyanın en büyük ham petrol rezer vine sahip. Zaten ABD ve müttefikleri de Irak’ı bu nedenle
işgal etti. Ancak petrol kaynakları alabildiğine geniş
olan bu ülkede bugün halk benzin bulmakta zorlanıyor. Zaman zaman benzin alabilmek için petrol istasyonlarının önünde uzun sıralar oluşturmak zorunda kalıyorlar.

- 20-30 yıl önce Irak’ın sağlık sistemi bölgenin en
iyisiydi. Ancak 1990 yılından itibaren sağlığa dair
göstergeler hızla kötüye gitti. Bu zaman zarfına
bakıldığında ise beş yaş altı çocuklarda ve yeni doğan bebeklerde ölüm oranı çok yüksek. Beş yaş altı
çocukların dörtte biri, yetersiz beslenmeden kaynaklanan sorunlarla karşı karşıya. Bölgede anne
ölümünün en yüksek olduğu ülke de Irak.
- Iraklıların hemen tamamı karne ile sağlanan gıda yardımlarından faydalanıyor. Birleşmiş Milletler,
Iraklıların yüzde 25'inin de beslenebilmek için tek
kaynağının bu tayınlar olduğunu belirtiyor.
-Savaş ve ekonomideki sıkıntılar bir dönem bölgenin öncüsü sayılan eğitim sistemini tahrip etti.
15-24 yaş grubundakiler arasında okuryazarlık
oranı 25-34 yaş grubuna göre daha düşük. Bu da
standartların kötüye gittiğinin işareti.
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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

vrupa’da 19. yüzyılda

rekete sahipti. “Yerelci gele-

partiye damgasını vu-

ve sanayi veya ticaretten da-

bir örgütsellik olarak

ranlar Alman sosyal demokratlardı. 20. yüzyılın son dö-

nemi ve günümüzde, Avru-

pa’da yeni örgütselliklerin yaratılışına damga vuranlar ise

rine çıkmış bulunuyor. Bu ye-

lavoro) gelişmesiyle yükseltil-

deki uzantısı olarak “Centri

örgütlenmelerinin (cameredel
mekteydi.”

İlk olarak 1891’de kurulan

voro” 20. yüzyılın başında

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 tarihin-

den beslenip etkilenmesi gibi,

rellik geleneğinin günümüzSociali”nin dışavurumlarını

“tutebianche” ve “disobedien-

ti” hareketlerinde de görebili-

lenmesi olarak ”cameredella-

yoruz. Yine, Cenova’daki yük-

İtalya’nın bütün bölgelerini

düzeyinde kurulmaya başla-

kapsayacak kadar büyüyecek

selişten sonra il ve bölgeler

nan sosyal forumlar da

ve yüz binlerce üyelik bir gü-

aynı zamanda tarihinden al-

Marksist, sendikalist, refor-

sa süre içinde sayısı 100’e

iç çatışma ve tartışmalarının

aktivistlerin sayısı 20 bine

madan, onunla etkileşmeden
edemez.

“Bakunin, yerel otonomi ve

federasyona vurgu yapıyor,

yerel otonomiye maksimum

den açıklıyor ve radikal ey-

derlik etkilerine rağmen, bir

ağ içindeki hareket olduğunu

yineliyerek bu ağın bir mer-

kezi ve önderinin bulunmadığını öne sürüyor.

CentriSociale (toplumsal

merkezler), yumuşak ve sert

karakter, yapı ve elementler-

den oluşan karışımlarıyla çoğunlukla bir merkezleşme,

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.

İtalyan solunun yerelciliği de
ilhamını ve kaynak gücünü

ce erişecekti. “Anarşist,

mist, ılımlılar ve radikallerin
temel alanı ‘cameredellavoro’lardı.

Marksizm, işte bu ortamda

“centrisociale”nin bağlı gele-

bir merkez-yerellik diyalekti-

neğinden güçlerini alırlar. Kı-

ğinden mücadeleye akmaya

ulasan sosyal forumlardaki

den itibaren kimi bölgelerde

ulaştı. Yerellik dokusunun bu

sıcak bakmazken 2000´ler-

kimi Toplumsal Merkezlerin

bir araya gelmeye başladıkla-

yeniden örülüsü forumlar,

rı da gözleniyor.

toplumsal merkezler, sendi-

İtalyan Komünist Partisi’nin

olanak tanıyacak gevşek fe-

İtalya’da “çokluk” haline dö-

kalar ve partiler arasında ve

1991’deki bölünmesinde or-

şistler Uluslararası İşçi Birli-

türde Marksizm tanımlanı-

arasındaki tartışmalarla bir

munista yani Komünist Yeni-

todoks, dogmatik olmayan,

rumlardaki Hıristiyanlar ‘şid-

sert, skolastik, hafifletilmiş,

biçimleri üzerinden tartışma-

yor. Centrisociale’ler arasın-

ları ile toplumsal merkezler

dirmeye kalkışmadan yük-

deralist yapıyı savunan anarği’ne katılımı belli prensiple-

re göre düzenlemeyi otoritar -

yen buluyorlardı.” Avrupa ülkeleri içinde “İtalya en güçlü

ve en fazla aktif anarşist ha-

nüşüyordu. İtalya’da 14 farklı
yordu: Tarihsel-diyalektik, ordemokratik, Leninist, açık,

ortodoks-skolastik, açık-ge-

nişlemeci, açık-hafifletilmiş,

ortodoks-sert ve sert-genişlemeci Marksizmler.”(1)

İtalyan solunun bugünkü ye-

yine forumlarda yer alanlar

arada yürüyor. Örneğin, “Fo-

det’ temasını geleceğin eylem
ya açarlarken, taban sendikaarasında da gerilimler ortaya
çıktı.” (2)

21. yüzyılda kendisini yeni-

relci derinlik ve vurgusu sıra-

den üreten yerelcilik dina-

buluşarak 21. yüzyılda yeni

yumuşak çizgileri ortaya çı-

ladığımız tarihsel kökleriyle

mikleri bir yanda amorf ve

taya çıkan Rifondazione Coden Kuruluş Partisi de

(KYKP) İtalyan solunun yerel-

ci karakterini stratejik bulu-

daki etkisini, onları yönlen-

seltmeye çalışan KYKP, kuruluşundan uzun yıllar sonra

2002’de açtığı ama henüz tamamlamadığı tartışma ve

yapılanma sürecinde “çoğul-

cu hareketi”; feminizmi, ırkçı-

ve yine yerelci vurgulu hare-

karırken diğer yanda bir

şüyor.

olarak Negri´’nin imparator-

ti savunuyor. Parti, “Yeni İşçi

tılabilecek “Centrosocialeoc-

kileşiyor. Örnek olarak ülke-

leri modelini aşmasını ve ye-

miş ve kendini yöneten top-

merkezlerden doğan ve daha

ket ve örgütlenmelere dönü-

”CentriSociali” olarak kısal-

cupatoautogestito (işgal edillumsal merkezler) İtalya’da

1989’dan bu yana adını du-

Disobedienti’nin bir eylemi

lemci tavrının yarattığı ön-

ha çok coğrafya temelli emek

yan sosyal demokratlardır.

nemde göz kamaştıran yanı

iken günümüzde 300’ün üze-

90’lı yılların sonunda 120

işçi sınıfının ekonomik örgüt-

İtalya’daki solun son dö-

kavramsallaştırması üzerin-

nek, anarşist duyarlılıklarla

öncelikle Fransız sosyal de-

mokratlar, ardından da İtal-

şan “centrisociali”lerin sayısı

yuruyor. Kapitalizme karşı bir
tür kültür oluşturmaya çalı-

postmarksizm şekillenmesi

luk ve çokluk tezleriyle de etnin kuzeyindeki toplumsal

lık karşıtlığını ve ekolojizmi

içine alan bir çoğulcu hareke-

Hareketi”nin fabrika kolektifni örgütlenmesinin kooperatif
ağ ve birleşme yönünde oluş-

sonra Disobedienti-Itaatsizik-

masını öneriyor. Kapitalizmin

müyle Beyaz), örgütsel duru-

darın fethinin kitlelerin tem-

’e dönüşen tutebianche (Tü-

şunu Negri’nin imparatorluk

aşılmasını savunsa da, iktisilcisi olarak bir “öncü” ile
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duruşu, günümüzün yeni ör-

reel politik dalgalarla boğuşu-

mumlaştırılmasını talep etme-

baktığımızda, onun zayıf yan-

düzelticilik ile kapitalizm dışı-

lışmanın ötesine geçemiyor.

gütsel arayışları bağlamından
larını da ele veriyor. Nasıl ki,
ATTAC “Başka bir dünya

mümkün” önermesini kapitalizmi aşma perspektifi ve

yor. Parti, kapitalizm içinde

na çıkma arasında gelgit yaşıyor. Bunlar, aynı zamanda

KYKP’nin kuruluşunda etkin

rol oynadığı Avrupa Solunun

disini gösteriyor. 29-30 Ekim

1884-1914, University of Pitts-

Partisi’nin tezlerinde de ken-

özellikle yerelci karakteri de

2005’te Atina’a düzenlenen ilk

onun kapitalizme meydan

okuma gücünü zayıflatıyor,

dahası kapitalizmi aşma ufkunu yok ediyor. Cenova’daki G8 zir vesini protesto eylemine
karşı sahnelenen tumturaklı
şiddet, geçen yıl centrisoci-

”(1) Gary P. Steenson,
Marx’tanSonra,Lenin’denÖn-

programıyla ilerletmeye çabalamıyorsa, İtalyan solunun

nin ve programlaştırmaya ça-

ce-Avrupa’dakiMarksizmve
SosyalistİşçiSınıfıPartileri,

burgh Press, 1991, s.240,

kongrede üzerinde uzlaşılan

234, 221, 214.

lu cümlelerine aldanmadığı-

miştekiGelecek-Italya’daHare-

kalınarak sosyal devletin ve

Nr. 46 Kasım 2002.

tezler, parıltılı sözcüklerle domızda, savunma zemininde

emeğin Avrupası’nın maksi-

(2) Andrea Fumagalli, Geç-

ketveHareketler-Jungle World

ale’lere düzenlenen faşist saldırılar ve yine yakın zamanda
toplumsal merkezlerde aktif
olarak çalışanlara karşı dü-

zenlenen saldırı eylemleri, işler haldeki bir derin merkeze
karşı İtalyan solunun tek

ayaklı sakat yerelciliğinin aç-

Sivil itaatsizlikten toplumsal itaatsizliğe

yapılamayacağını savunuyor.

rakteri” tanımı ASP’nin prog-

nırlı değil. AB’nin ulusötesi

nin çerçevesi “komünist, sos-

alana giren parti bir Avrupa

ve feminist” olarak çizildi.

KYKP’nin etkisi İtalya ile sı-

yapılanmasının açtığı siyasal
Partisi’nin oluşumuna katıldı.

ramında da yer aldi ve partiyalist, demokratik, ekolojist
Günümüz toplum-tarihsel

8-9 Mayıs 2004’te Roma’da

bağlamında yeniden şekille-

Solunun Partisi’nde -ASP

sistemin, İtalya’da Berlusconi

kuruluşu açıklanan Avrupa

önemli etkinlik gösterdi. Par-

tinin “hareketlerin çoğulcu ka-

nen İtalyan solunun, kapitalist
hükümeti üzerinden yürüttüğü
çıplak saldırılar karşısındaki

mazlarını gösteriyor. Onlar

postmarksizmin etkisinde kala dursunlar, Imperium, merkezsiz bir ağa takılmış gibi

hareketsiz durmuyor. Tersin-

den, derin bir merkezden kendi sisteminin tüm alanlarına

yayılarak ve yükselerek koruma ve saldırı reflekslerini
gösterip duruyor.

KYKP ise, geleneksel Mark-

sist-Leninist partiden uzak-

laşma çabası ile hükümetlere

katılma ve geri çekilmeler gibi

İTALYA SOLUNDA KİMLER VAR?
Rifondazione Comunista- Komünist Yeniden Kuruluş Partisi
RC- Komünist Yeniden Kuruluş Partisi (KYKP) yüz bin üyeli ve seçmenler
arasında son dönemde yüzde 10’a yaklaşan gücü ile bir seçenek alanı kurmaya çalışıyor. Çoğulcu karakterde hareketi öne çıkaran KYKP aynı zamanda Avrupa Solunun Partisi’nin oluşumunda önemli rol oynadı. Partinin Genel Sekreteri aynı zamanda ASP´nin de genel sekreteri durumunda.
İçinde Türkiye´den ÖDP´nin de izleyici statüsünde bulunduğu ASP’nin kurucu partileri ise şunlar: PDS (Almanya), Sinaspismos (Yunanistan), Avustur ya Komünist Partisi, Fransız Komünist Partisi, Bloco de Esquerda (Portekiz), Izquierda Unida (İspanya), İspanya Komünist Partisi, Katalonya Birleşik
Alternatif Solu (İspanya), Estonya Sol Partisi, Demokratik Sosyalizm Partisi
(Çekoslovakya), Sosyalist İttifak (Romanya), Macar İşçi Partisi, Komünist Yeniden Kuruluş Partisi (San Marino), İsviçre İşçi Partisi, Sol (Lüksemburg) ve
Komünist Parti-Wallonya (Belçika).

Tute bianche ve disobedient – Tümüyle beyaz ve asi

Tute Bianche ilk kez 1994’te İtalya’da politika sahnesine çıktı. İşçi haklarına yapılan saldırılara karşı ve göçmenlerin hareket etme özgürlüğü için mücadele eylemlerine katıldılar. Eylemciler tepeden tırnağa taşıdıkları beyaz

giysilerle ve üzerlerinde taşıdıkları araba lastikleriyle polise karşı gösterdikleri dirençle adlarını dünyaya duyurdular.1999’da Seatle’da Dünya Ticaret
Örgütü’ne karşı, 2000’de Prag’da IMF’ye karşı düzenlenen eylemlere katıldılar, Zapatistlerin Meksiko şehrine yaptıkları 3000 kilometrelik yürüyüşe eşlik
ettiler. Cenova’daki G-8 Zir vesi protesto eyleminden sonra “sivil itaatsizlikten” “toplumsal itaatsizliğe”; tutebianche’den disobedienti adli bir yapılanmaya geçtiler. Disobedienti´’nin sözcüsü Luca Casarini’nin sözleriyle “Tute
Bianche bir öznel deneyim ve küçük orduydu, Disobedienti ise buna karşın
çokluk ve harekettir.”

Centri sociale-Toplumsal merkezler
Kökü, 19. yüzyıldaki cameredellavoro’lara kadar uzatılabilecek yerelci siyasetin günümüz toplumsal bağlamındaki örgütlenmeleri. İşgal evleri ve buralarda örülen hareketle kapitalizme karşı yaratılmaya çalışılan kültür, toplumsal merkezlerin temeli. Bugün sayıları 300’ü aşıyor ve son dönemde sık
sık faşistler tarafından saldırılara uğruyor. Toplumsal merkezler içlerinde,
otonom kalmakta ısrar edenler, bölge düzeyinde bir araya gelip ortak hareket etmeye çalışanlar ve Komünist Yeniden Kuruluş Partisi ile etkileşimde
olanlardan oluşan farklı merkezleri barındırıyor.
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CANAVAR DOMATES

GDO’ların ekolojik dengeyi tahrip etmenin yanı sıra direkt insan sağlığı üzerinde de önemli zararları var

NURAY ERGÜNEŞ

Artan 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.

N

erde o eski sebzenin
meyvenin tadı, domates
değil sanki naylon yiyorsun” sözünü hemen hemen

hepimiz bir kez etmişizdir. Azman salatalıklar, patlıcanlar, çileklerle sık sık karşılaşıyoruz.
Hadi bunlar en masum halleri… “Bilim çevreleri” şimdi tavuk genli patates, balık genli
domates, akrep genli pamuğu
tartışıyor. Yani genetiği değişitirilmiş organizmaları. GDO’lar,
bir başka adıyla da transgenetik
organizmalar; biyolojik yöntemlerle kendi türü dışındaki bir
türden gen aktarılarak belirli
özellikleri değiştirilen bitki, hayvan ya da mikroorganizmalara
deniliyor. Bu kapsamda örneğin
domuza ait gen domatese, bakteri veya virüse ait gen de bitkiye aktarılabiliyor.

Nerden çıktı bu GDO’lar?

Son 30 yılda iyice fütursuzlaşan kapitalizmin yol açtığı
olumsuz sonuçlardan en fazla
tarım sektörü zarar gördü.
Dünya yüzeyinde geçimlik üretim yani tarımsal üretim yapan
kesimler tekelleşmeye bağlı olarak hızla yoksullaşırken, ülkeler
arası farklar da giderek derinleşti. Önemli bir nüfus açlıkla
pençeleşir hale geldi. İşte GDO
üretimi bu sorunlara bir çözüm
olarak sunuluyor. ABD Başkanı
G. Bush şöyle açıklıyor: “Dünya-

nın çok büyük bir kısmı açtır ve
genetik olarak değiştirilmiş bitkiler verimi yüksek, hastalıklara
dayanıklı üretim doğururlar. Do-

layısıyla dünyanın açlığını önlemenin tek yolu, genetik olarak
değiştirilmiş organizmaların
üretimini gerçekleştirmektir.”

Kapitalizmin kâr hırsı sınır
tanımıyor

Artan 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.

Özellikle tohum piyasasına bakıldığında bu durum daha çarpıcı olarak ortaya çıkıyor: Dünyada genetiği değiştirilmiş tarım ve yem ürünlerinin tohum
piyasası 8-10 firmanın elinde
bulunuyor. Bu firmalar, dünyadaki tüm tarım ve hayvancılık
alanında, tohum alımını kendilerine bağımlı hale getiriyorlar.
Örneğin İsrail tohumu diye bilinen domates tohumu böyle. Bu

tohumu alarak domates yetiştiren bir çitçi, gelecek yıl için ekilen bu domateslerden tohum
alamıyor. Böylece bir sonraki
sene de bu ithal tohumu kullanmak zorunda kalıyor.
Öte yandan GDO üretimi, küçük üreticileri hızla tasfiye ediyor. Geçen sayıda yer verdiğimiz Cargill örneği hatırlanırsa;
mısır nişastasından tatlandırıcı
üretiminde en büyük tekel durumunda olan Cargill, Türkiye’deki şekerpancarı piyasasını, daha
düşük maliyetli olan mısır nişastasından elde edilen tatlandırıcı yoluyla ele geçiriyor. Yüz
binlerce şekerpancarı üreticisi
ise ortadan kaldırılıyor.

Genetik modifiye ürünler
insan sağlığını tehdit
ediyor

GDO’lu ürünlerin en tanınanı canavar domates

GDO’ların ekolojik dengeyi
tahrip etmenin yanı sıra direkt
insan sağlığı üzerinde de önemli zararları var. GDO’larla ilgili
en sık dile getirilen risklerin başında GDO’ların antibiyotik di-

renç sahibi oldukları geliyor.
Organizmaların yapısını değiştirecek genler üretilirken antibiyotik dirençleri artırılıyor. Bu

nedenle o ürünleri tüketen insanların da antibiyotik dirençleri güçleniyor. Bu ise ileride antibiyotik tedavilerinden sonuç alınamaması ihtimalini doğuruyor.
Bir başka konu da, transfer edilen genlerin insan veya hayvan
bünyesindeki bakterilerle birleşme ihtimali. Bu ihtimal genetik
değişimin insanlara sıçraması
tehlikesi anlamına geliyor. Ayrıca genetik modifiye ürünleri tüketenlerde gıda alerjisi görülme
oranının normalden yüksek.
GDO türü sebze tüketen ülkelerde, insanlarda daha önce
rastlanmayan alerji olaylarına

rastlanıyor. Son yıllarda hızla
artan kanser vakalarında da bu
ürünlerin önemli bir payı var.

Dünya GDO üretiminde
ABD başı çekiyor

Dünyada transgenik uygulamalar 1986 yılında gerçekleştirildi. Transgenik uygulamalar
en çok mısır, patates, soya, domates gibi ürünlerde görülüyor.
Günümüzde yaklaşık altmış sekiz milyon hektar alanda transgenik bitki üretimi yapılıyor.
Türkiye’nin tarım alanının yaklaşık yirmi dört milyon hektar
olduğu düşünülürse, bu miktarın Türkiye’nin tarım alanı genişliğinin yaklaşık üç katına yani neredeyse yüzölçümüne yakın bir alanına karşılık geldiği
ve transgenik bitkiler üretildiği
söylenebilir. Altmış sekiz milyon
hektarın üçte ikisi yani kırk milyon hektarı ABD’de gerçekleştiriliyor. Onu on üç milyon hektarda Arjantin izliyor, arkasından Kanada ve Çin geliyor. Bu
dört ülkenin transgenik üretimdeki sorumluluğu yüzde doksan
dokuzdur. Diğer transgenik üretim yapan ülkeleri sıralamak
gerekirse bunlar Avustralya,
Meksika, Fransa, İspanya, G.Afrika, Almanya, Romanya, Bulgaristan ve Uruguay. Bu son olarak saydığımız ülkeler çok kısıtlı
bir saha olan yüzde birlik bir
alanda üretim yapmaktalar.
Dünyada ise GDO üretimini ise
çokuluslu şirketler ellerinde bu-

lunduruyor. Bunlar arasında
başlıcaları Nestle, Cargill, DuPont, Syngenta, Monsanto ve
Dow Chemical.

Türkiye’de GDO üretimi
yasak ama…

Türkiye’de GDO’lu tohum üretimi ve ekimi yapmak yasak.
Tarım Bakanlığı kayıtlarına göre
de GDO’lu tohum ekimi yapılmış yer yok. Resmi kayıtlara
göre, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü’nün deneme
amaçlı ekim sahaları dışında
genetik değişime uğramış bitki
ve tohumlar Türkiye’de topraklarla buluşmadı. GDO’ya Hayır
Platformu ve bu alanda bilimsel
çalışma yapan bazı akademisyenlerin iddiaları ise, Manisa,

Çukurova, Sakar ya, Bursa, İznik
gibi bölgelerde çiftçilere bilgileri dışında GDO’lu ürün tohumlarının ücretsiz dağıtılıp denendiği yönünde. Bunun dışında
GDO’lar Türkiye’ye ithal mallar
yoluyla giriyor.

Türkiye GDO ithal ediyor

Türkiye’ye GDO 1996 yılından
bu yana hiçbir denetime tabi olmadan rahatça giriyor. Son on
yılda 4 milyar dolarlık, işlenmiş
ve işlenmemiş mısır, soya, soya
küspesi, mısır yağı, soya yağı ithal edilmiş durumda. 2003’te
ise 1.8 milyon ton mısır, 800
bin ton soya ithal edildi. Mısırın
yüzde 81’i, soyanın yüzde 88’i
ABD ve Arjantin’den geldi. İşlenmiş ürünlerin büyük bölümü
GDO içeriğe sahip. Mısır ve soyadan üretilen yağ, un, nişasta,
glikoz şurubu, sakaroz, fruktoz
içeren gıdalar, bisküvi, kraker,
kaplamalı çerezler, pudingler,
bitkisel yağlar, bebek mamaları,
şekerlemeler, çikolata ve gofretler, hazır çorbalar, mısır ve soyayı yem olarak tüketen tavuk
ve benzeri hayvansal gıdalar,
GDO’lu olma riski taşıyan gıdaların başında geliyor.
Kaynak:
GDO’ya Hayır Platormu (2004)
GDO Deklerasyonu (sayı: 515, F.
Uğurlu A. Adlı)
Gökhan Günaydın’la söyleşi “Genetik Yapısı Değiştirilmiş Tarım
Ürünleri”, söyleşiyi gerçekleştiren
Fevziye Özberk, Bilim ve Ütopya,
Kasım sayısı.
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DÜNYA EKONOMİSİNİ ANLAMAK
Kapitalizmin yaşadığı dönüşümün tüm alanlarda ortaya çıkan ortak özelliği “hız”dır.

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.

K

MEHMET TÜRKAY

üreselleşme kavramıyla ifade edilen, kapitalizmin geçirdiği
dönüşüm sürecinde tüm ilişki
alanları ve kurumsallaşmalarda olduğu gibi hukuk da
dönüşmeye başlamıştır. Bu
alanda başlayan dönüşümün
niteliği ve sınırları sermaye
birikiminin bugünkü gereksinimleriyle bağlıdır. Giderek
tüm dünya artan bir biçimde
tek bir hukuksal kurallar seti
altında yaşamaya doğru gitmektedir. “Hukukun Küreselleşmesi” olarak kavramlaştırılan bu durum küresel iktisadi ilişkilerde, Dünya Ticaret
Örgütü çerçevesinde sürdürülen görüşmelerde daha açık
ve somut halini almaktadır.
Süreci kendi bütünselliği içinde ele aldığımızda gerçekleştirilmeye çalışılan dönüşüm
elbette şaşırtıcı değildir. William E. Scheuerman’a göre;
“Kapitalizmin içkin özeliği
olan iktisadi yenilik ve değişimin hızlandırılması dinamiği ,
iktisadi küreselleşmenin dinamiklerine cevap verememesi nedeniyle nihai olarak
açık, genel ve istikrarlı geleneksel yasa biçimlerine etkili
bir karşı koyuşla sonuçlandı.
Eşanlılık ve aniliğin önemli
bir rol oynadığı günümüz küresel ekonomisi karşısında
geleneksel yasal araçların etkinliği sorunlu hale geldi”

Kapitalizmle birlikte
hukuk sistemleri de
dönüşüyor

Kapitalizmin yaşadığı bu dönüşümün tüm alanlarda ortaya çıkan ortak özelliğinin
“hız” olduğu göz önüne alındığında, hukukun bu hıza
uyumlu hale gelmesi de bir
zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır. Hukuksal düzeyde
bu yönde değişen farklılaşma
bu alana yeni nitelikler atfetmekte ve yeni özel aktörleri

de dahil etmektedir. Scheurman’a göre neoliberal öneriler çerçevesinde geleneksel
hukuk ile küreselleşme arasındaki uygunsuzluk nedeniyle devletin denetlediği hukuksal aktivitelerin en aza indirilmesi gerekmekte ve küresel ekonominin düzenlenmesinden tümüyle vazgeçilmesi
önerilmektedir. Scheurman
için, küresel kapitalizm koşullarında bu öneri ütopik ve
etik olarak savunulamaz bir
durumdur.
“ ...genel, temiz, açıklayıcı
ve istikrarlı normlara dayanan hukuk sisteminin geleneksel normatif savunusu her
zaman olduğu gibi hali hazırda geçerlidir ancak neoliberal
ekonomik küreselleşmenin
hızla ilerleyen hastalıklı yapısı daha hırslı toplumsal ve
ekonomik düzenlemeler talep
etmektedir ve benzer nedenle
mevcut global hukuk yetersiz

meleri temelinde gerçekleşmektedir.
Utting’in ifadesiyle “Yeni
Ekonomik Düzen” önerisinin
öne çıkarıldığı 1970’li yılların
ikinci yarısında azgelişmiş
olarak tanımlanan ülkelerin
içinde bulundukları durumun
bir biçimde ÇUŞ’larla ilgili olduğu kabulünden hareketle
kendi çıkarları için ÇUŞ’lar la
nasıl ve ne tür ilişkiler kurulması gerektiğini araştıran ve
öneren BM’nin düzenlemeye
dönük bu tavrı 1980’lerden
sonra değişmeye başlamış ve
doğrudan yabancı yatımların
azgelişmiş ülkelere girişlerini
kolaylaştırmanın önem ve
faydalarından bahsedilmeye
başlanmıştır. 1990’lara gelindiğinde ise BM kendi projele-

Çok taraflı bir yönetişim
yapılanması

BM’ye göre bu çok taraflı
yönetişim yapılanması küresel dönemin koşullarına en
uygun olan yapılanmadır.
Böylece geleneksel güç ilişkileri değişip, kompleks bir çok
taraflılık içinde daha önce
devletlerin/hükümetlerin sorumluluğunda olan alanlar ve
problemler sivil toplum kuruluşları ve ÇUŞ’ların yer aldığı
birçok taraflılık içinde çözüme kavuşturulacaktır. Burada
dikkat edilmesi gereken husus, ulus devletin taraf olma
durumunun kendi için, kendi
adına bir pozisyon alış değil,
temsil ettiği sınıf ya da sınıf
fraksiyonlarının çatışan çıkarlarının tanımladığı bir pozis-

kalmaktadır. Mevcut sistemin
birçok yanı geleneksel liberal
düşünürlerin özellikle hastalık olarak tanımladıkları şeffaf olmayan, özel ve ad hoc
karar alma biçimlerine dayanan hukuk sistemlerinden zarar görmektedir…”

Sürecin yeni aktörleri

Scheurman’nın işaret ettiği
hukuksal alandaki bu dönüşümün uluslararası kurumlar
açısından hayata geçmesi
Birleşmiş Milletler’in, “Global
Compact” uygulamasında somutlanmaktadır. Sürecin bütünselliği göz önüne alındığında Soğuk Savaş koşullarının tanımladığı kurumsallaşmaların dönüşümüne de örnek sayılabilecek olan BM’de
ki bu dönüşüm, BM’nin ilgili
kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve Çok Uluslu Şirketlerin bir araya gelip tanımlanmış amaçlar için beraber
davranmaları ve çözüm üret-

rinde ÇUŞ’larla ortaklık temelinde bir ilişkiyi ön görmeye başlamıştır; Peter Utting’e
göre; “BM’nin iş dünyasıyla
yakınlaşma politikası, küresel
dünya bağlamında uygun politika yapma gücünü yeniden
kazanma düşüncesiyle motive olmuştur… BM kendi mis-

yon ve yapısını, tartışma forumlarına ve politika üretmeye dönük kurumlarına
devlet dışı aktörleri katarak
güçlendirdiği iyi bir pozisyonda durmaktadır.”

yon alış olmasıdır. Bu anlamda ÇUŞ’ların farklılaşması
ulusal devletlerin bir aktör
olarak yer aldığı “küreselleşme” içinde anlam kazanmaktadır. Ancak, sermaye birikiminin dünya ölçeğinde dönüşen yapısı çerçevesinde ulusal devletlerin de bu süreçte
yeniden yapılanması, mevcut
ilişki sisteminin dönüşmesini
de beraberinde getirmiştir.
Söz konusu yeniden yapılanma “minimal devlet” anlayışında somutlaşmaktadır.

Ulus devletin
karar süreçleri
yeniden yapılanıyor

Böyle bir perspektif ten bakıldığında, yaşanan “hız”ın
tanımladığı dönüşümün şekillendiği nihai alan olarak mevcut hukuk sisteminin bu dönüşümü meşru ve sürekli kılacak bir yönde farklılaşmasıdır. Bu süreçte öne çıkan
ÇUŞ’lar, bir diğer ifadeyle
“küresel oyuncular” açısından
yeni ve denetlenen teknolojiler, karar alma süreçlerini
önemli ölçüde hızlandırarak,
yeterli bilgiyle ani, kesin ve
eşzamanlı tepki verme olanaklarını son derce arttırmıştır.
Sürecin en temel özelliği
ulus devletlerin egemenlik
haklarını ve bu haktan türeyen düzenleyici işlevlerini
uluslararası üst kurumlara,
örneğin DTÖ, ya da
özerk/özel kurullara transfer
etmesi olarak yaşanmaktadır.
Burada kritik olan nokta, ulus
devletlerin söz konusu egemenlik transferini mümkün
kılan anlaşma ya da ilişkilerde bir taraf olarak kendisinin
yer almasıdır. Bu durum, kapitalist sermaye birikim sürecinde devletin kendi adına bir
işlev yüklenmediğini ve yerine getirdiği işlevlerin esasını
sınıfsal niteliğinin belirlediğini belirginleştirmektedir.
Söz konusu sınıfsal ilişkiyi
“ortak iyi” imajıyla örten ulusal devlet, kapitalizmin geldiği olgunlaşma safhasında 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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ÖRGÜTLENME METODU

Bir örgütün örgütlenme metodu, yani pratiğe müdahale ediş tarzı, onun devrimciliğinin sınıfsal niteliğini belirler. Ve bunun tersi de doğrudur: Örgütün devrimciliğinin sınıfsal niteliği, onun örgütlenme metodunu belirler. Örgütün bir ruha ihtiyacı vardır ve
o ruh onun örgütlenme metodudur.

K

OĞUZHAN KAYSERİLİOĞLU
apitalizme karşı mücadele, sistemin ve karşıtı
güçlerin kavramsal düzeyde bir teorik analizine ve
bu zeminden yola çıkarak, işçi
sınıfının çıkarlarını esas alan
bir ideolojik kimliğe ve o kimliğin kendini somutlaştırdığı bir
program ve stratejiye dayanırsa, meşru ve kalıcı bir kimlik
kazanabilir.
Ancak, nihayetinde bütün
bunlar sözdür. O sözler, sırf
kendileri olarak, en doğruyu
bile dillendirmiş olsalar, sisteme yıkıcı zararlar veremezler
ve hatta uçup gidebilirler de.
Onları maddi ve yıkıcı bir güç

haline getirecek olan, bir örgütle buluştukları andır. Örgüt,
başta sınıf bilinçli işçiler olmak üzere, devrimci mücadeleyi yürüten bütün güçlerin
toplanma mekânıdır. Sermayenin devlet ve onun kurumlarından başlayarak bütün topluma yayılan örgütlerine karşı,
sınıfın ve devrimcilerin tek dayanağı örgüttür.
Örgüt, sistem karşıtı mücadeleye ortak bir strateji ve
taktik kazandırarak, dövüş gücünü ve yeteneğini yükseltir.
Ve devamla, başka bir dizi sistem karşıtı örgütle ilişkilenerek, sistem karşıtı bir alanı fi-

Örgütlenme cesaret ve yaratıcılık gerektirir

ilen oluşturup sisteme dayatır.
Ancak örgüt ya da örgütlenme alanı, sırf kendisi olarak,
devrimci mücadelenin kemikleri ve kaslarıyla vücudu olmanın ötesine de gidemez.
O örgütün bir ruha ihtiyacı
vardır ve o ruh onun örgütlenme metodudur. Örgüt ve örgütlenme metodu, birbirlerini
destekleyen kimlikte olmalı ve
devrimci bir zeminde uyum
halinde kaynaşmalıdırlar. O
kaynaşma, bir devrimci bütünsellik olarak, hem sistem karşıtı yıkıcı bir kimliği hem de
kendine ait bir sistem oluşturma yönünde yapıcı bir kimliği
kendi içinde barındırabilmelidir.
Evet, örgüt sırf kendisi olarak sistem karşıtı mücadelenin
vücuduysa, örgütlenme metodu da onun ruhudur. Örgütle,
örgüt taktiklerinin ve dolayısıyla teori ve ideolojisinin çakışma noktası, örgütün örgütlenme metodudur. Sistemden
hoşnutsuz farklı sınıf veya
zümreler de, sistem karşıtı
söyleme sahip örgütler kurabilir. İşçi sınıfının sistemle uzlaşmayan çelişkisinden güç
alan bir örgütle diğerleri arasındaki ayrım, örgütlenme metodunda ortaya çıkacaktır.Ve
nihayetinde, bir adım daha
atarak ve vurguyu belirtik kılmak amacıyla, diyebiliriz ki,
sistem ve karşıtı güçlerin devrimci bir teorik-ideolojik yorumuna dayanılarak kurulmuş
da olsa ve kendisini uygun tek-

niklerle kurup büyütebilmiş de
olsa; şayet bir örgüt devrimci
bir örgütlenme metoduna sahip değilse, sistem içi ve reformist bir zemine doğru sürüklenmeye zorlanacaktır.
İşçi sınıfının örgütlenme metodu, militan bir kimliğe sahiptir ve girişimcilik, yaratıcılık ve dönüştürücülük ögelerinden oluşur. Militan metot,
akıl ve denge fetişisti burjuva
sosyalizminin rasyonalist biçimci/teknikçi, irade fetişisti
öfkeli küçük burjuva sosyalizminin ütopist-maceracı, korkularının esiri çapsız küçük
esnaf tarzı sosyalizmlerin metafizik-tekkeci örgütlenme metotlarından kalın çizgilerle ayrılır ve nitelik olarak farklı bir
zemine yerleşir.
Militan metot, sistemin kendisine muhalefet edenler için
açtığı icazet alanının dışına
doğru yapılan sürekli hamlelerde kendi asgari hattını kurar ve oradan başlayıp doğrudan sistem dışından sisteme
yapılan vuruşlara dek uzanan
bir devrimci alana yerleşen
bütünselliğe-kendiliğe sahiptir.
O kendilik, “Ben şu imkânlara sahibim, toplumsal gerçekliğin şartları da bu, öyleyse yapabileceğim de şudur” biçiminde çalışmaz. Kendisini kurarken şöyle düşünür: “İmkânlarımı şöyle zorlayabilirim, kapasitemin şu ögelerini dönüştürerek kendimi aşabilirim” ya
da, “İmkânsızın içinde şurada
bir imkanın ipucu var” veya,

KÜÇÜK BURJUVA SOSYALİZMİNİN METODU

Küçük burjuva devrimciliğinin örgütlenme metodu, girişimcidir ve sistemin
kendiliğinden akışının önüne attığı fırsatlarla yetinmez. Yüksek bir enerji ve kimi
zaman kahramanlık düzeyine varan biçimlerde sisteme karşı hamle yapar.
Ancak, o hamleler, toplumsal gerçekliğin içindeki gerçek olgulara ya da olasılıklara dayanmazlar. İrade fetişizmi içinde ve sisteme öfke zemininde oluşurlar.
Havada uçuşan bir irade ve rastgele hamleler, o zeminin kaçınılmaz sonucudur.
Ya yakalanılan bir öfke krizi içinde köşeye sıkışmış kedi gibi sürekli hırlanır ve
pençe atılır, ama, bütün bunlar sistematik bir kimliğe sahip olmadığı için boşlukta kaybolup giderler ya da birden parlayan bir kahramanlık gösterisiyle var olan
bütün gücüyle sisteme vurur ve hasar verir, ama kendisine daha fazla hasar vermek pahasına. Isınmak için evini yakar.
O, gücünü tutma ya da sınırlama gibi, mesafe duygusu ve soğukkanlılık gerek-

“Kendiliğinden akışıyla beni
baskılayan ve önümü sürekli
tıkayan ve beni içine hapsetmeye çalışan sistemin toplumsal gerçekliğinin dönüşümü
için, onun içindeki şu direnişçi
dinamiği yakalar şuraya doğru
yönlendirirsem bir devrimci
güç alanı yaratabilirim ve o
güç alanıyla şöyle bir hamle
yaparsam sistemi şu kadar
zorlayabilirim!”
Militan metot, kendisini ifade
edişinde toplumsal meşruiyeti
esas alan bir zeminde tutunur
ve burada dengelenerek, sisteme karşı savaşı dengesiz ve
keyfi savrulmalardan korur.
Kapitalist sistem, bir sömürü
ve egemenlik sistemi olarak,
kendini sürekli olarak korumak zorundadır. Bu koruma
ise, sanılanın aksine, sadece
polise ve orduya dayanılarak
yapılamaz. Sömürülen ve ezilen geniş yığınların sistemi kabullenici ve rıza verici bir duruma sokulması gerekir.
O noktada, toplumsal ve siyasal alanda akan çok sayıda
süreç, bilinçlice inşa edilir ve
sürekli işletilerek alışkanlık ve
kendiliğindenlik seviyesine çıkarılır.
Sistemin günlük akışı, eğitimden kültüre, sağlıktan spora, eğlenceden cinsler arasındaki ilişkiye.... vd., oldukça geniş bir alana yayılır ve oldukça
zengin toplumsal politik süreçleri içerir. O günlük akış, sürekli olarak sistemi yeniden
üretir.

sinen tutumlara kapalıdır. Sistemli, seçilmiş hedefe giden ve gücünü bu sürece
göre ayarlayan bir tarz, ona yabancıdır. İradesi ya da gücünü somut toplumsal
kaynaklarla sürekli beslenecek tarzda ilişkilendirme, ona önemsiz gelebilir.
Burjuva sosyalizminin rasyonel hesaplarının boğuculuğuna, irrasyonel hamlelerin uçuculuğuyla tepki gösterir.
Küçük burjuva örgütlenme metodu, sistemin gücünü önemsemez. Öfke krizine
tutulmuştur ve serinkanlı düşünecek dengeyi kaybetmiştir. Yenilmek, kaçınılmaz
kaderidir.
Geleneği ve geleceği, parlama ve tasfiye ikilemi içinde gidip gelmektir. Sonuçsuz çıkışlarıyla halkın sisteme karşı tepkisinin zayıflamasına yol açarlar ve sistem onları onca kahramanlığa rağmen her seferinde yendikçe, sistemin yenilemeyeceğine dair bir bilincin oluşmasına da hizmet ederler.
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İşte, militan metot girişimcidir ve inisiyatif kendisinde olacak biçim ve tarzlarda sisteme
müdahale eder.
O, sistemin tam da merkezine müdahale etmekten çekinmez. Ve devamla, sistemin
günlük düzeyde kendiliğinden
akışına karşı, işçi sınıfının
devrimci iradesinin dile gelişi
ve müdahalesidir. Kendiliğinden akışa pasifçe uyum gösterenlerden veya aktif tepki gösterse de kendiliğinden akıştan
kopuşma anlardan farklıdır.
Militan metot, farklı bir düzenin güncel taşıyıcısı olarak,
kendi devinimini kendisi oluşturur. Sistemin ve onun kontrolündeki günlük hayatın sunduğu imkânlarla yetinmez ve
kendisinin belirlediği hedeflere
yönelir.
Sistemle ilişkisinde, inisiyatifi hep kendinde tutar ve o tutuşun özel bir uyanıklığı ve süreklileşmiş bir devrimci praksisin sonsuz sayıda ve farklı
kimlikte girişimini gereksindiğinin de bilincindedir.
Süreklileşmiş sonsuz girişim,
bir devrimci pratik içinde bir
araya gelince, kendine özgü
bir zemin ve devinim yaratır.
İşte, o zemin ve devinimin gücü ve yayılımı, sistem karşıtı
alanın meşru bir fiili durum
olarak kendisini var etmesini
sağlayacaktır.
Hayatın her alanında ve her
an sürekli olarak davranmak
gerekir. Evet, sistemin kendiliğinden akışına karşı akan, nereye, nasıl ve ne zaman varacağına kendisi karar veren bir
devrimci akış. O akış bir kez
oluşunca, kendisini oluşturan
devrimci pratik gereği, sadece
sistemden kopuşmuş olmakla
yetinmeyecek ve aynı zamanda, bin bir biçime bürünerek,
sürekli olarak sisteme saldıran
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ve onun akışını bozan ya da
hızını kesen bir kendiliğe sahip
olacaktır.
Öyle bir örgütlenme metoduna sahip olunmalıdır ki, o örgütün attığı her adım düzenin
kendiliğinden akışını bozmalı
ve bozduğu oranda kendisi olmalı ve kendisine ait meşru
bir toplumsal-siyasal zemini/alanı sisteme dayatmalıdır.

Militan metot, yaratıcıdır
ve o yaratıcılık iki
düzeyde işler

İlk olarak, dar anlamıyla yaratıcıdır. Karşı çıktığı sistemin
kendiliğinden akışının devrimci örgütün üzerine her an ve
sürekli olarak yığdığı bin bir
sorunun altında ezilmez. Çözüm gücüdür. Sorunlar karşısında apışıp kalmaz, sorunları
aşacağı hamleleri yaratıcı bir
biçimde bulur ve hızla uygular.
İkincisi, kendi deviniminin
güç kaynaklarını bulup çıkarma anlamında, yaratıcıdır. Dayandığı güçlerden aldığı desteğin gücünü, biçimini ve kalitesini her an yeniden üretir. Ve
hatta, düzenin çatlaklarının
arasında oluşan fırsatları da
kullanmaktan çekinmez, o fırsatların oluşmasına yardım
edecek hamleleri yapar. İmkân
yaratıcıdır.
Gerçekliğin görünen yüzü ya
da hâkim güç dengeleri çoğunlukla devrimci bir faaliyete izin
vermez, en fazlasıyla reformcu
bir tarzı destekler.
Militan metot, gerçeğin görünmeyen ya da altta kalan dinamiklerini de kapsayan bütünsel bir yaklaşımla, kendi
bağımsız devrimci yolunun
önünü açacak ve hızlandıracak
olguları veya hatta olasılıkları
yakalar.
Militan metodun gerçeğe
yaklaşımı, evrimci pratiğin ve
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sistem karşıtı alanın güçlenmesini sağlayacak gerçek toplumsal dinamikleri, olgusal ve
hatta olasılık halleriyle saptayacak bir yaratıcılıkla yüklüdür.

Militan metot,
dönüştürücüdür

Evet, inisiyatifi ele aldınız,
sürekli olarak sisteme karşı
hamleler yapıyorsunuz, sistemin önünüze yığdığı bin bir
soruna bin bir çözümle cevap
üretiyor ve hatta, toplumsal
gerçeğin bütününü görebilecek
bir derin bir bakışa sahip olarak ondaki en gizli kalmış devrimci potansiyellerin dahi bir
devrimci fırsat ve imkân haline gelebileceğini yaratıcı biçimde görüyorsunuz.
İşte, bütün bu girişimler ve
hamleler dizisinin ve yaratıcı
biçimde devrimci pratiği güçlendirecek fırsatlar ve imkanlar bulma yeteneğinizin bir
sonuç alması ve o sonucun da
sistem karşıtı bir alanda kendini konumlandırarak sağlama
alınması ve aynı zamanda o
alanın gücünü de artırması
gerekir.
Bu durumda, sisteme rağmen ve sistem karşıtı bir güç
alanı, kendi hallerinin onları
dağınık ve sistem içi kanallarda sürükleyeceği bir dizi toplumsal ve siyasal olgu ve olasılıktan, onları bir dizi devrimci ilişkiye sokarak dönüştürüp,
kendiliğinden varoluşlarından
başka ve devrimci bir düzeye
sıçratarak, yaratılmış olacaktır.

Görmek ve davranmak
yetmez

Görülenler, devrimci ve sistem karşıtı bir tarzla birbirleriyle ilişkilendirilecekler ve
davranışlar, sistemin icazet
alanının dışında bir alanı inşa

Örgütlenme sabır ve irade gerektirir

edecek bir kimliği taşıyacaklar.
Şeyler birbirleriyle o şekilde
ilişkilendirilecek ve öyle davrandırılacaklar ki, o ilişki ve
pratik içinde dönüşecekler ve
bir devrimci alternatifin oluşturucu ögeleri haline geleceklerdir.
Sadece girişimcilik ve yaratıcılıkla yetinilir ve örgütlenme
metodu dönüştürücülükle zenginleştirilmezse, sonuç alma
konusunda, başka türlü değil
ama, sistem karşıtı ve devrimci bir sonuç alma konusunda,
tıkanma yaşanacaktır.
Dönüştürücü ögede, ortada
bir amaç ve bu amaç doğrultusunda toplumsal gerçekliği
devrimci yönde dönüşmeye
zorlayan ve o ya da bu düzeyde dönüştürmeyi başaran bir
irade vardır. İradeyi havada
uçuşmaktan kurtaran, onun
kendi gücünü toplumsal gerçeklikle kurduğu devrimci ilişkiden alması, oradaki devrimci
olgu ya da olasılıklara dayanmasıdır. O iradeye ruhunu veren derin teorik bakıştır, rengini vererek onu kanlandıran

BURJUVA SOSYALİZMİNİN METODU

Burjuva sosyalizmi, akıl saplantılı bir örgütlenme metoduna sahiptir. O, aklını,
devrimci hedeflerin eleştirel ve yaratıcı enerjisiyle eğitmez ve sistem tarafından
oluşturulmuş ve onun içine hapsolmuş kendiliğinden kimliğiyle çalıştırır. Var
olan dengelerde tutunmak onun için esastır. Dengeleri gören ama aşan bir tarz
onun ufkuna giremez. O, “akılcı” ve “dengeli” davranır ve “çocukça” hamlelerle
var olan dengeleri zorlamaz. Bu tutumun pratikteki karşılığı, onun, düzenin kendiliğinden akışının önüne attığı imkânlarla yetinen ve kendini burada sınırlayan
icazetçi bir kimliğe sahip olmasıdır.
Burjuva sosyalist örgütlenme metodu, sözüm ona “akıllı” ve “dengeli” kimliği
tarafından pratikte sürekli baskılanarak, sistemden kopuşamayan reel politiker
bir hat izler. O, sistem içi çatışmaları esas alan bir örgütlenmedir ve bu yüzden
de nereye doğru nasıl gideceği esas olarak sistem tarafından belirlenecektir.

inançtır, biçime sokan beceridir ve sonuç aldıran kararlılık,
güç ve cürettir.
Baştaki sözümüzü tekrar
edelim. Bir örgütün örgütlenme metodu, yani pratiğe müdahale ediş tarzı, onun devrimciliğinin sınıfsal niteliğini
belirler. Ve bunun tersi de doğrudur: Örgütün devrimciliğinin
sınıfsal niteliği, onun örgütlenme metodunu belirler.
Elbette, gerçek hayat siyah
ve beyazdan ibaret değil. Oluşum süreçlerinde iki yön birbirini besleyerek geliştirir ve
netliğe ulaştırır. Netliğin kalıcılığı ve gücü ise, örgütün ülke
çapında ve toplumsal-politik
hayatın önemli alanlarında kazandığı politik inisiyatif ve
pratik güç tarafından belirlenir. Şu bölgeye ya da bu alana
sıkışmış ve ülke çapına
yayılamayan bir örgütün, gerçek bir politik güç olamayacağı da açıktır.
Her durum, her kazanım, bir
de bu eşiğin aşılıp aşılamaması kriteri tarafından belirlenecek, zayıf ya da güçlü
olacaktır.

Burjuva sosyalist bir örgüt, sistemin yarattığı haksızlıklara karşı oluşan toplumsal tepkileri örgütlese de, son tahlilde, o rahatsızlıkların giderildiği bir sistem
içi ortamı özler. Eğer toplumsal tepki yeterince güçlüyse, sistem kendini restore
ederek veya reform yoluyla düzeltecektir.
Ama, aynı anda bir dizi yeni toplumsal rahatsızlık daha yaşanmaktadır ve yenileri de gündeme girecektir. İşte, oluşan fasit dairede burjuva sosyalizmi sonuçsuzca döner durur. Bütün faaliyeti, sistemin kendiliğinden akışının durmadan
ürettiği sorunları temizlemeye yöneliktir. Sistemin temizlikçisidirler.
Toparlayacak olursak, burjuva sosyalist örgütlenme metodu, var olan toplumsal
gerçeklikteki hâkim dengelerle kendini bağlar, o dengelerin fırsat verdiği alan
üzerinde yayılmaya çalışır. Güç dengelerinin rasyonel analizinin kısır ve sistem
içi pratiğinin içinde boğulur.
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8 MART’IN ARDINDAN
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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

NURAY ERGÜNEŞ
stanbul bu yıl 8 Mart’ı
dört farklı eylemle geçirdi... Daha en başından buna yönelik kimi ortaklaştırma ya da en azından aynı
güne miting düzenlememe gibi
çabalar olsa da, bunlar zayıf
kaldı ve pek de karşılık bulmadı.. Sonuçta da bu sürecin öznesi olarak yer alan yapılar
kendi kadın hareketi/kadın
kurtuluş hareketi perspektifine
uygun bulduğu mitingin örgütleyicisi ve katılımcısı oldu...
Yani “ideolojik ayrışmalar”
netleşmiş, herkes yerini almış
oldu... Mantıki sonuçları açısından düşünüldüğünde çoğumuza “normal” gelebilecek
olan bu ayrışma, bu kadar kolay ve mümkün mü? Şimdi
oturup bunu düşünmemiz, kadın hareketinin/kadın kurtuluş
hareketinin genel çıkarları açısından bunun sonuçlarını değerlendirmemiz gerekiyor.

İdeoloji meselesi

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. Bu olgunlaşmanın henüz yaşanmadığını, 8
Mart dışında yapılabilen ortak
eylemlerden gözlemlemek
mümkündür. Bu eylemlerde
erkeksiz katılım bir sorun
oluşturmazken 8 Mart’ta erkeklerin katılımı birden ilke
kararı olarak karşımıza çıkıverebilmektedir. Bunun dışında
“feminizmi bölücü bir hareket”
olarak gören yapıların değerlendirmelerinde de feminizmle
“bir ideolojik ayrışma” yaşayacak düzeyde polemik kurulabildiğinden söz etmek de pek

mümkün görünmemektedir.
Dolayısıyla ortada bir ideolojik
ayrışma değil, -feminizmin
kapsayıcılığının daralmasına
bağlı olarak- öznelliklerle beslenen ideolojik ayrışma yanılsaması vardır.
Bununla neyi kastettiğimi
Atılım gazetesinde yayımlanan
“Geleceği Hangi Çizgi Kazanacak?” başlıklı yazıdan alıntılar
yaparak ifade etmeye çalışayım. İlk söz kadın sorununa
ilişkin: “Feminist/reformistler
cenahı; eklektik feminist/reformist çizgi… Burada her çeşit feminist akım var, ‘kadın
sorunu’ bunların varlık nedeni
ve başlıca uğraş alanı” diyen
bir görüşün “kadın sorunu”
derken hadi bunu da geçelim
“8 Mart Emekçi Kadınlar Günü” derken neyin kastedildiği
kendi durduğu yer açısından
bir o kadar muğlaktır.
“Feministler ideolojik olarak
bu cenahın merkezinde duruyorlar, ama politik olarak
damgasını vuran yurtsever kadın hareketi oluyor” değerlendirmesinde olduğu gibi geçerken de yurtsever kadın hareketinden bahsetmek belki “zaten başarısızlar” demek için
bir zemin sağlayabilir ve belki
kendimizi iyi hissettirebilir
ama yurtsever kadın hareketinin geldiği düzeye ve yine bu
hareketin kadınlarla buluşma
becerisine gözlerini kapamaktır. Bunun bizi götüreceği yer
ise kendi küçük güzel dünyalarımızdır.
Ve son bir örnek olarak; “‘Erkeksiz miting’ talebi, kadın
kurtuluş mücadelesini erkek
egemen kapitalist düzene değil
de erkek cinsine yönelten
programatik yaklaşımın uzantısıdır. Feminist program ve
ideoloji, kadınların da uzlaşmaz sınıflara bölünmüş olduğunu, kadınların kurtuluş mücadelesinin işçi, emekçi kadınların sorunu olduğunu reddediyor” diyerek feminizm içinde
ortak payda sayılabilecek iki
noktayı, yani feminizmin erkek

egemen sisteme karşı olduğu
ve tüm kadınların kurtuluşunu
örgütlediği saptamasını atlamak, açık bir ifadeyle olsa olsa bir düşünceyi kendi istediğiniz yere konumlandırma çabasının bir ürünüdür. Böyle bir
lükse ise en minimum etik kuralı olarak hiç kimse sahip değildir. “Mevcut feminizmin orta sınıf niteliği kazandığı ya da
düzen içileştiği” eleştirisi yapılabilir, bu başka bir şeydir
ama bir düşünce kendi görüşünüzü destekleme/güçlendirmeye yönelik tahrif edilemez,
olmayan anlamlar yüklenemez. Sahici bir polemik kurmak için “sapla samanı birbirinden ayırmak” gerekir.
Son bir kez daha ifade edersek; diğer hareketlerde olduğu
gibi kadın hareketi açısından
ideolojik farklılaşmalar olası
ve aynı zamanda meşrudur. Ve
her farklılığın kendini ifade etme ve örgütleme özgürlüğü
vardır. Ancak burada önemli
olan; ideolojik ayrışma başlığı
altına kendi öznelliklerimizi,
kendi günlük politik duruşlarımızda yapmak istediğimiz
farklılaşmaları, toplamamalı,
bunu bir dayatma haline dönüştürmemeliyiz. Kendisinden
ayrı gördüğü düşüncenin ne
olduğunu anlamadan ve anlamaya çalışmadan, sistemin
yarattığı manipülasyonların
içerisinde kalarak bir ayrışma
yaşanamaz/yaşayamayız.
Bunun ötesi farklılıkların kaba ikilikler ve karşıtlıklar haline dönüşmesidir. Bu süreçte
yürüttüğümüz tartışmaları bir
kez daha hatırlayalım; Erkekli
mi/erkeksiz mi?, Önkoşullumu/önkoşulsuz mu? Ve daha
da vahim olanı devletin yönelttiği şiddetin nedeni mi? Değil
mi?
Kendi hareketimizin/hareketliliğimizin devrimciliğini erkeksiz ya da erkekli olmak ile mi
sınayacağız, bunu mu ölçüt
alacağız? Ya da “dayak” yemişsek mi eylemimiz devrimcileşecek, yemediysek refor-

mist mi olacağız? Aslında yaşadığımız tarihten çok iyi biliyoruz ki bu zeminle sınırlanmış bir ayrışma bizim değil,
egemen sistemlerin işine yarar... Erkek egemenliğinin de,
kapitalizminde...

Çuvaldızı kendimize

Gerçek zeminde olmayan,
öznel süreçlerle beslenen ayrılıkların kadın hareketinin/kadın kurtuluş hareketinin genel
çıkarları açısından olabilecek
yegane sonucu gerçekçi olmayan/gerçek dinamiklerine dayanmayan bölünmelerdir. Bu
bölünmelere bakıp, yaşandı
bitti diyerek “ideolojik ayrışmalardı” rahatlığına girmemeliyiz. Çünkü bu “hepimiz farklıyız bir arada olamayız”ın politikasına dönüşebilir. Herkesi
ikna etmek gibi bir şey zaten
söz konusu olamaz, ama mevcut ayrılıklarımızdan mutluluk
duymamalıyız, kadınlar arası
yaşanan bölünmelerden kendimize daha fazla pay çıkarmalı
ve daha fazla sorumluk yüklemeliyiz. Bu bizim iddiamızdan
gelir. Ve yine bir kez daha söylemek gerekirse “ikilikler” üzerinden tartışma yürütmek ya
da yaratılan böyle zeminler
üzerinde oynamak sözümüzü
bulanıklaştırır, etkisini azaltır.
Feminizm bir ön kabul olarak
kendini meşru olarak görüyor
ve toplumsal dönüşüm mese-

lesini önüne koyuyorsa etki
alanını alabildiğine yaymalı,
dönüştürücü bir hareket olarak başka hareketlere ve örgütlenmelere “sızabilme” yeteneğini göstermelidir. Feminizmin ulaşacağı ilk yer, kendini
feminizme uzak görse de mevcut düzene başkaldıran devrimci yapılar ve bu yapılardaki
kadınlardır.

Feminizm örgütlülüktür,
örgütlenmedir

Şunu bir kez daha hatırlamak
ve bilince çıkarmak zorundayız. Feminizm sadece bir fikri
akım değil, örgütleme ve örgütlenme işidir. Bugün “kadın
hakları” devletin bile gündemine girmişse, kendi yer aldığımız yapılarda, kurumlarda erkek egemenliğini sorguluyorsak, kadınların hayatını bir
nebze olsun iyileştirecek kazanımlarımız varsa, bu kadın hareketinin verdiği mücadelenin
sonucu, kadınların yazdığı tarihin sonucudur.
Ve yine feminizm diyorsak ve
kadınlar olarak kaderimizi birbirimize bağladığımızı söylüyorsak, yılmadan yorulmadan
birlikte olabilmenin yollarını,
araçlarını yaratmalıyız… “Karşıtlıklar kurmadan 8 Mart”a
sıkıştırmadan. Birbirimize yürüyecek ve birlikte kat edecek
daha çok yolumuz var...
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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.
AYNUR - ŞÜKRAN - LEYLA - NECLA

Başlarken verdiğimiz kadın
kurtuluş mücadelesinin kolay
olmayacağını biliyorduk. Bile
bile bu yola baş koyduk. Yolumuzun uzun soluklu bir yol olduğunu da biliyorduk. Olabilecek bütün tepkileri anlamaya
ve kendimizi anlatmaya hazırdık. Çünkü hiçbir şey ezberde
değildi.
Yaşanılan her şey bu ülkenin
toprakları üzerinde kurulan
binalarda, sokaklarda, herkesin görebileceği, duyabileceği
bir şekilde yaşanıyordu. Kadınlar olarak bir farkımız vardı. Bu yaşanmışlıkların bir boyutu bizi çok ama daha çok
bizi ilgilendirmesi gerekiyordu.
Çünkü kadınlar yaşamın her
alanında erkeklerden farklı
olarak bir kez- iki kez daha
fazla ve çokça istismara maruz kalıyordu. Bu nedenle dünyada olduğu gibi, ülkemizde de
buna tavır almak gerekiyordu.
Türkiye’de kadınlar son 30 yılda bu durumu ortaya koymanın ve veri oluşturmanın mücadelesini verdi. Serpil Çakır,
Sadet Özkal, Şule Aytaç, Gülnur Savran ve daha birçok kadın. Aynı zamanda bu kadınlar
çeşitli kampanyalarla daraltılan yaşam alanlarımızın önünü
açmanın da mücadelesini verdiler. Şimdi birlikte yapmaya
çalışıyoruz çoğalarak.
Artık bizim de kurtuluşumuza ilişkin oluşturmaya çalıştığımız bir birikimimiz var. Bunu yaşam deneyimlerimizden
biriktirdik. Bizim diyorum,
çünkü bizler yaşadıklarımızı,
birbirimizin yaşanmışlıklarına
dokunarak sorunlarımızı ortaklaştırma mücadelesine girdik. Bunu en anlamlı ifadesini
“özgür değilim” kitabında birleştirdik. Bunları anlatmamın
elbette bir nedeni var. Güney’de yaşayan kadınlar olarak, düne kadar siyasetin belirli merkezlerde yürütüldüğünü belirterek yakınmadık.
“Her yer politikleşmeli” şiarını

edinerek, buradaki bütün kaba
algılayışlara rağmen, kadın
kurtuluş tarihine katkı sunmayı mücadeleye inandığımız için
görev bildik bütün kadınların
kurtuluşu için.
Bu nedenle 2003 yılının Mart
ayında Amargi’li kadınlar olarak yapılacak 8 Mart etkinliklerinde kadın arkadaşlardan
ayrı düştük. Bunu da kurmaya
çalıştığımız kadın tarihimizle
çelişmemek adına yaptık. Daha sonra bu durumu (Amargi,
Dehap’lı kadınlar, SDP’li kadınlar, İşçi Mücadelesi’nden
kadınlar, vb) birlikte değerlendirdik. 2004 yılı 8 Mart’nda
Güney’de bir ilki gerçekleştirerek kadın rengimizle, irademizle, ve kendi söylemlerimizle sadece kadınların katıldığı
bir yürüyüşlü miting düzenledik. 2005 yılı 8 Mart’ında bü-

salt kadın katılımlarıyla aramızdaydı. Bu arada Antakya
ve Mersin’de kadın mücadelesinde yaşanan gelişmeler bölge açısından daha farklı bir
noktaya gelebileceğimizin işaretlerini veriyordu. Tüm bunlardan aldığımız güç ile 2006 8
Mart’ını bölgesel kadın mitingine dönüştürebilir miyiz üzerine tartışmalar yapmaya başlamıştık bile. Ancak 2006
Ocak ayında başlatılan tartışmalar geçen yılların kazanımlarından daha geri bir noktaya
taşınmak istendi.
Adana’da 2006 yılının 8 Mart
kutlama sürecinin başlangıcında, 8 Mart’ın karma katılımla
kutlanmasını isteyen kurumlar ile katılımın salt kadınlardan oluşacağı bir “kadın mitingi” yapmayı savunan kurumlar
(Amargi, ÖDP, DTP,

tün engellemelere rağmen daha da güçlüydük: ÖDP’li kadınlar da bizimleydi. Kadın
toplantılarına “erkek” temsilcilerin katıldığı günleri geride
bırakmıştık. Ama yine de kadın kurtuluş mücadelesinin ayrı bir kulvardan yürütülmesi,
bu platformda yer alan bileşenler açısından aynı derecede
önemli değildi. Kadın mücadelesine farklı bakış açılarımıza
rağmen, KESK ve EMEP de

Demokratik Özgür Kadın
Hareketi, Kır Çiçeği Kadın
Derneği, İşçi Mücadelesi, YDİ
Çağrı) olarak ayrıştık. Bu ayrışmadan sonra kendimizi,
“Adana 8 Mart Kadın Platformu” olarak tanımladık ve çalışmalarımıza bu çerçevede
başladık. Başlangıçta KESK
temsilcisinin, sendikanın öznel
durumu nedeniyle, kendilerinin iradesi dışında kortejlerine
birkaç erkeğin gelebileceğini

belirtmeleri üzerine, KESK’in
bu mitinge katılımına verdiğimiz önem ve iyi niyet inancıyla, kendilerinin sadece kadınlara yönelik “Kadın Mitingi”ne
çağrı yapmaları koşuluyla, bu
çağrılarına rağmen iradeleri
dışında miting alanına sendika
üyesi az sayıda erkeğin gelmesi halinde müdahale edilmeyebileceği kararlaştırıldı.
Ancak, daha sonraki süreçte,
KESK temsilcisi Sevgi Sertaşar’ın sürekli olarak kadın mitingini, karma mitinge çevirmeye çalışarak diğer bileşenlerin iyi niyetini suiistimal etmeye çalışması üzerine, başta
tanınan bu esneklikten açıkça
vazgeçilerek, katılımın salt kadınlardan oluşacağı ve kimseye bir esneklik tanınmayacağı
bir “kadın mitingi” yapmayı
savunan kurumlar olarak kesin bir biçimde ayrıştık. Daha
sonra KESK’in bu platformda
yer alma talebi, açıkça, bu karara uymaları koşuluyla kabul
edildi.
Toplantılar süresince de, ilimizde 5 Mart günü karma yapılacak bir 8 Mart kutlaması
olduğu, karma katılımın o gün
gerçekleşeceğini belirttik. Zaman zaman platform toplantılarında KESK’in karma katılacağına yönelik endişelerimiz
dile getirildiğinde, geçen yılın
deneyimi hatırlatılarak, KESK
ve Eğitim-Sen merkezinin beyanları ileri sürülerek, KESK
içinde 8 Mart çağrılarının kadına yönelik yapıldığı ifade
edilerek cevaplanmış, bu konunun tartışılmasının gereksizliği, imzalı senet yerine,
kullanılan sözlerin güvence olduğu belirtilmiştir.
Platformun 8 Mart öncesi
son toplantısında da “Alana
erkek gelirse yürümeyeceğiz”
kararı platform üyesi bileşenler tarafından KESK temsilcisinin de bulunduğu ortamda
bir kez daha belirtilmiştir.
Miting günü yürüyüş esna-

sında KESK’in kortejinde erkeklerin bulunduğunun fark
edilmesinin ardından, önde
bulunan Amargi korteji, mitingi değil, platformun aldığı karar çerçevesinde “yürüyüşü”
durdurarak, diğer platform bileşenlerinin durumdan haberdar olmasını ve ortak bir tavır
alınmasını sağlamaya çalışmıştır. Buna rağmen, KESK
kortejinde bulunan Eğitim-Sen
Şube Başkanı Güven BOĞA,
hem kortejden çıkmamak konusunda ısrarcı davranmış,
hem de önde bulunan Amargi
kortejine ve üyelerine sözlü
saldırıda bulundu.
Bu yaşanan durumun
KESK’in eksikliği olarak değerlendirmiyoruz. Çünkü
KESK Genel Merkezden gelen
çağrıyı da gördük. Eğitim-Sen
Genel Merkezi’nden gelen çağrı da aynı şekildeydi. Bulunulan ilde “kadın katılımlı” mitinge katılma kararları var.
Aynı zamanda Adana EğitimSen Yönetim Kurulu’nun kararı da buydu. Ne hikmetse bu
yönetim kurulunun başkanı
olan Güven Boğa mitinge katılmak istediği gibi, bu duruma müdahale eden kadınlara
da sözlü saldırıda bulunmuştur. Mitinge katılmak isteyen
erkeklerin, oluşan kadın iradesini yok saydıklarını ve hiç de
dayanışma amacı taşımadıklarını katılış biçimlerinden anlıyoruz. Çünkü bu erkeklerin
eşleri miting alanında yoktu.
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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FRIEDAN VE LİBERAL FEMİNİZMİN
ARDINDAN
Feminizm kurucu analarından birini kaybetti

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.”

F

eminizmin kurucu analarından biri olarak kabul edilen Amerikalı feminist yazar ve aktivist Betty
Friedan, doğum günü olan 4
Şubat’ta, 85 yaşında, kalp yetersizliğinden yaşama veda etti.
Friedan’ı bir feminist olarak
dünya çapında tanınır kılan;
“Yirminci yüzyılın en önemli kitabı” olarak; “tarihin tetiğini
çeken, yeni bir dönem açan”
bir kitap olarak addedilen FeminineMystique’in (Kadınlığın
Gizemi) yazarı olmasıdır. İlk
baskısı 1963’te yapılan, beş
yıllık bir çalışmanın ürünü olan
bu kitap için Friedan, “... yazmakta olduğum kitap, KadınlığınGizemi adıyla, kadın dünyasının tanımına bile karşı çıkıyordu. Kitaba bu adı koyarken,
bu dünyanın kadınlar için
mümkün olan tek dünya olmadığını, fakat bizlerin enerji ve
hayal gücünü doğaya aykırı biçimde sınırlayan bir dünya olduğunu biliyordum ... Ve kadınlar bir kez kadınlığın gizeminden kurtulup kendilerini birer
insan olarak ciddiye almaya
başladıklarında, yerlerinin yanlış bir temel üzerinde olduğunu
göreceklerdi,” diyordu.
Friedan, 1921 yılında Yahudi
bir ailenin çocuğu olarak Peoria, Illinois’te Betty Naomi
Goldstein olarak dünyaya gelir.
Smith College’ta psikoloji eği-

tim görürken editör olarak çalıştığı haf talık okul gazetesinde
gazetecilikle tanışır. Psikoloji
alanında doktora eğitimi için
Kaliforniya Berkeley Üniversitesi’ne devam ederken ve oldukça parlak bir öğrenciyken
akademik kariyer yapmak istemediğine karar vererek okuldan ayrılır. New York’a giderek
gazetecilik yapmaya başlar.
1947’de evlendiği Carl Friedan’dan 1969’da boşanır, bu
evlilikten üç çocuğu olur. Çocuklarının doğumuyla birlikte,
hayatının büyük bir bölümünde, mesleği olarak gördüğü ev
kadınlığı ve anneliğinin yanı sıra serbest yazarlık ve gazetecilik yapar. Friedan, liberal kadın
hareketinin temsilcisi olan National OrganizationofWomen’ın
(NOW; Ulusal Kadın Örgütü) 27
kurucu üyesinden biridir ve
1966-1970 arasında örgütün
ilk başkanlığını yapmıştır.

“Revizyonist” psikoterapi
ve Freudculuk

Gestalt ve Freudcu ruhbilim
dalında eğitim alan Betty Friedan KadınlığınGizemi’nde,
“Kadınlar eş ve anne olarak
ancak ruh çözümlemeden geçip erkeklikkomplekslerinden ve
peniseimrenmeden kurtulduktan sonra mutlu olabilirler,”
kuramına dayanan Freudcu anlayışı derinlemesine eleştirmektedir. 1940 ve 50’ler Ame-

rikası’nda, her şeyi içeren bir
Amerikan ideolojisi, yeni bir
“din” haline gelen “revisyonist
Amerikan psikoterapi okulunun
ve “pop” Freudculuğun, “kadınlığın gizemini” yaşatan felsefi
temeli sağladığını iddia eder.
Freudcu ruhbilimin, büyük
buhran ve savaştan sonra, bir
insan davranışı bilimi, bir tedavi yöntemi olmaktan öte bir
anlam kazandığını vurgulayan
Friedan; “Bizim dünya sorunlarıyla uğraşmayıp kendi bireysel
zevklerimizin peşinden koşmamıza izin verdi. Cinselliği bir
erdem haline getiren, bireysel

“Dünyanın bütün kadınları birleşin,
elektrikli süpürgenizden başka
kaybedecek bir şeyiniz yok”
ahlaksızlıklardan ayıbı kaldıran, zihin ve ruhun yüce isteklerine kuşkuyla bakılmasına yol
açan bu yeni ruhbilimsel dinin
yıkıcı niteliği, kadınları erkeklerden daha çok etkiledi,” demektedir. “(Freud’un) İzleyicileri, kadınları yalnızca Freud’un
tanımladığı açıdan –geri, çocuksu, çaresiz, erkeğin edilgen
nesnesi olmayı kabullenmedikçe hiçbir mutluluk olanağı bulamayan bir yaratık- gördüklerinden, onları nevrotik eşitlik
isteklerinden, bastırılmış kıskançlıklarından kurtarmak, doğal geriliklerini kabule zorlayarak kadınca (cinsel) doyuma
ulaşmalarını sağlamak istiyorlardı.” Friedan’a göre, Freudcu
kuram tarafından bilimsel bir
din kertesine yükseltilen kadınlık gizemi kadınlar için tek bir
anlam taşıyordu: Kadınlar için
herhangi bir geleceğin yadsınması.

Radikal geçmiş,
liberal söylem

Friedan kendini “kadınlığın gizemini” çözmeye adamştı.

Mystique:TheAmericanLeft,
theColdWarandModernFeminism (Betty Friedan ve Kadınlığın Gizemi’ni Anlamak; Amerikan Solu, Soğuk Savaş ve Modern Feminizm) isimli biyografik kitabıyla ortaya çıktı ve ciddi tartışmalara yol açtı. Friedan ise bu radikal geçmişinden sadece, otobiyografi olan
son kitabı LifeSoFar’da söz etmiştir.
Horowitz’in belirttiğine göre;
Betty, Smith College’ta okuduğu yıllarda militan bir solcudur
ve Komünist Parti’yle bağlantıları vardır. Okul gazetesinde

Liberal feminizmin kurucularından biri olarak kabul edilen
Friedan’ın Kadınlığın Gizemi’nden itibaren mümkün olduğunca gizlediği ve söylemine
yansıtmadığı radikal sol geçmişi, Daniel Horowitz’in 1998’de
yayımlanan BettyFriedanand
theMakingoftheFeminine

faşizm ve savaş karşıtı yazılar
yazmıştır. Hatta Berkeley Üniversitesi’ndeki eğitimini, sendikal çalışmalar yapmak üzere
terk etmiştir. Çalışmaya başladığı ilk gazeteden, o dönemde
(1943-1946) Birleşik Devletler’in önde gelen sol gazetesi
Federated Press’ten, işe alınan
bir erkek nedeniyle, bazı iddialara göre de fazla radikal bulunduğu için; daha sonra çalıştığı sendika gazetesi EU
News’ten ise hamileliği nedeniyle kovulur (1952). Federated
Press’te çalıştığı sırada AfrikaAmerikanlara, Meksika-Amerikanlara yönelik ayrımcılığı,
sendikalı kadın işçilerin sorunlarını, atom bombası üretiminin askerler tarafından değil,
sivillerce denetlenmesi gerektiğini konu alan yazılar yazmıştır. Kadın hakları ve çalışan kadınların sorunları üzerine yazıları EUNews’te de devam etmiş, hatta gazeteye, kadın hakları için sendikal mücadeleyi
konu alan, Afrika-Amerikan kadınların çif te sömürüsüne de
vurgu yapan bir broşür hazırlamıştır. Friedan, sendikalarda
kadınların dışlandığına, işçi sınıfının toplumsal değişimden
ziyade maddi kazanımlar talebiyle ilerici sendikacılığın önünü kestiğine dair ciddi eleştiriler yapmıştır. Hatta NOW’ın
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Çoğu kişiyi şaşırtan şey, böyle bir geçmişe rağmen, Friedan’ın kısa süre içinde radi-

rafi, kürtaj gibi konular yerine,
aile düzenini ve ekonomik yaşamı geliştirecek, yeniden şekillendirecek çalışmalara
odaklanmanın daha iyi olacağını söyler.
Horowitz söz konusu kitabında, KadınlığınGizemi’nin ilk
taslağında yer alan Beauvoir’ın İkinci Cins kitabı ile Engels’in Ailenin,DevletinveÖzel
MülkiyetinKökeni kitabından
yaptığı alıntıları, Friedan’ın daha sonra kitaptan çıkardığını
iddia etmektedir. Zillah Eisenstein da liberal feminizmin,
John Stuart Mill gibi yazarların bakış açısına dayandığını,
ancak Friedan’ın açıkça

Daniel Horowitz kitabında,“1960’lar ve Eski Sol’la
bağlantılı olarak Friedan’ın yaşamının ikinci dalga feminizme, hem Friedan’ın kendisinin
hem de Amerikalı feministlerin gurur duymasını gerektiren, daha zengin bir miras bırakmıştır,” demektedir. Esasen
Friedan’ı politik geçmişiyle
ananlar, feminist hareket kronolojisi çerçevesinde liberal
feminizm ile sosyalist feminizm arasındaki bağlantıya ve
komünistlerin yarattığı etkiye
vurgu yapmaktadır. İşte tartışma da burada düğümlenmektedir. Bu görüş karşısında Friedan, yaşamının, eğitiminin ve

kal feminizmi reddeden, lezbiyen harekete karşı homofobik
bir tavır sergileyen tepkiler
göstermesidir. 1997 yılında
yayımlanan BeyondGender
(Toplumsal Cinsiyetin Ötesi)
isimli kitabında, “artık feminizmin, cinsiyet politikasının,
kimlik politikalarının ötesine
geçmek gerektiğini” ifade eder.
Kadınlara, erkeklere, AfrikaAmerikanlara, gay ve lezbiyenlere, farklılıkları bir kenara koyup “açgözlü şirket kültürü”ne
karşı ortak mücadele çağrısında bulunur. Tecavüz, pornog-

Mill’den ziyade, Engels’ten etkilendiğini söylemektedir.
Bunların anlamı nedir? Mevzunun bir yönü olarak, dönem
itibariyle Friedan’ın, sadece
Amerika’nın değil, tüm dünyanın politik gündemini meşgul
eden, “McCarthy’cilik trajedisine” karşı “Stalincilik trajedisi” arasında kalmayıp her ikisine de eşit mesafede durmak
olduğu iddia ediliyor. Bu tartışma, o dönemin Amerikan
Komünist Partisi’nin (CPUSA)
politik çizgisi ve eğilimlerine
uzanıyor.

mesleğinin ona tüm dogmalara karşı temkinli bir güvensizlik deneyimi kazandırdığını, inkâr, savunu ve katılık arkasına
gizlenen gerçekleri duyacak
üçüncü bir kulak verdiğini belirtip kendisini gerçekten “bu
gizemi” çözmeye adadığını
söylemektedir.

kuruluş ve amaç bildirgelerinde, çalışan kadınlara, AfrikaAmerikan kadınlara, meslek
ve ücret ayrımcılığına yönelik
ciddi vurgular vardır.
Bu radikal geçmiş, yalnızca
orta sınıf, eğitimli, beyaz ev
kadınlarının yaşadığı kimlik
bunalımlarını konu almakla
eleştirilen Friedan’ın feminist
ve sol çevrede daha fazla tartışma konusu olmasına yol açmıştır.

Liberal feminizmin
kökleri

KADIN

Kadının değişmeyen
statüsü

Bu tarz tartışmalar, feminist
hareketi bir kalıba sokma girişimi olarak da değerlendirilebilir. Sosyalist ve özgürlükçü

YAŞASIN KADIN DAYANIŞMASI

hareketlerin genel olarak güçlü
olduğu 1940-1960 dönemi, aynı zamanda aktivist kadınlar
açısından kadın ezilmişliğini
ve sömürüsünü sosyalist hareketlerden ve örgütlerden kopuşarak farklı bir perspektife
oturtma dönemidir. Kişisel tercihlerin ötesinde, başka herhangi bir politik görüşe özel
atıf yapılmaksızın kadınlık durumunun konu edilmesi, aslında kadın hareketi açısından
anlaşılır bir durumdur. Ama
daha da önemlisi burada bir
tarihten söz ediliyor olması.
Kapitalist sistem, aile ve evlilik kurumu, annelik statüsü,
heteroseksüel kültür vs gibi
konularda, liberal feminist görüşlere karşı olmak, onları
eleştirmek ayrı bir şey, bu hareketi kendi tarihselliği ve özgüllüğü içinde değerlendirmek
ayrı bir şeydir.
KadınlığınGizemi’nden bu
yana ortaya konan feminist
tartışmalar, araştırmalar ve
deneyimler, bizlere o zamankinden çok daha fazla geniş
olanaklar ve bakış açıları tanıyor. Hem kadının görünmeyen
emeğinin politik, ekonomik ve
toplumsal değerine, hem kadınlar üzerindeki baskı ve sö-
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mürü biçimleri ve çeşitliliği
üzerine, hem de kadınların kişilik ve psikolojik yapısına dair
daha derin ve kapsamlı tahliller daha çok kadının önünü
açıyor.
Fakat ne yazık ki ister ücretli bir işte çalışsın isterse çalışmasın, kadınlar açısından bıktırıcı ve kişiliksizleştirici ev işi
yükü hâla değişmedi. Kadınlar
hâlâ evlilik, annelik, kariyer
veya başka bir amaç, ideal
arasında seçim yapmak zorunda. Kadınlar hâlâ yitirdikleri
benlik ve kimlik duygusunu
tekrar kazanma çabası; hâlâ
emekleri, bedenleri ve cinsellikleri üzerindeki denetimi ellerine alma mücadelesi içinde.
Friedan’ın ortaya koyduğu, kadınlık gizeminin çelişkileri hâlâ
aynı açıklıkta varlığını koruyor.
Dolayısıyla hâla bir ağızdan
söyleyebiliriz: “Dünyanın
bütün kadınları birleşin, elektrikli süpürgenizden başka kaybedecek 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)

GÜLFER AKKAYA

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 tarihlerini 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?

B

u yıl İstanbul’da dört ayrı 8
Mart kutlaması yapıldı. 4
Mart’ta Kadıköy’de Emekçi Kadınlar Derneği (EKD), 5 Mart’ta yine Kadıköy’de kadınların katıldığı kutlama,
aynı gün Bayazıt’ta erkek ağırlıklı, kadın-erkek beraber yaptığı ve son olarak
Beyoğlu’nda İmece’nin kadınlar için
kreş, iş talepli kutlaması.
Bir önceki sayıda ayrı iki 8 Mart kutlamasının meşru, bunun dışındaki kutlamaların meşru olmadığını yazmıştım.
Aslında bu dört ayrı eylem bu fikri doğruluyor. Neden mi?
8 Mart eylemini erkeklerle ya da erkeksiz kutlamak talebi farklı iki ideolojiye denk düşüyor. Kadınların kurtuluşunu
feminizmi hiç görmeden, hatta feminizmi sistemin bir oyunu diye değerlendirenler, (maalesef bunlardan hâlâ var ve
neyse ki her geçen yıl sayılara azalmakta), kadınları kurtaracak olanın sadece

sosyalist devrim olduğunu ileri sürenler.
Sosyalist devrim ise kadın erkek el ele,
yani işçi sınıfı bileşenleriyle yapılır. Bunlar bir grup. Ve bir kısmı Bayazıt’ta bir
aradaydılar.
Diğer bir perspektif ise kadınların biricik kurtuluşunun feminizmde, kadın
devriminde, sosyalist feminizmde olduğunu söyleyenler ve bir de kendisine feminist demese de 8 Mart’ın kadınlarla
kutlanması gerektiğini düşünenlerden
oluşuyordu. Tabii feministleri “devrimcileştirme” bizlerle yürüdüklerini söyleyen karma kurumdan kadılar olsa da
hayat bu, kim kimi devrimcileştirir belli
olmaz.
8 Mart’ın ayrı yapılmasının ardındaki
temel ayrımlar bunlar. Bunların dışında
temel ayrımlar yok. Ancak bu iki eylem
haricinde iki eylem daha vardı. İmece
ve EKD’nin eylemleri. İmece bir süredir
yürüttüğü kreş ve iş kampanyasını ana

şiar yaparak Beyoğlu’nda yürüdü. EKD
ise hem karma katılımı hem de politik
perspektifi açısından Bayazıt’ta yürüyen
gruplardan farklı değildi, bilakis aynıydı. İmece ve EKD’nin ayrı eylem örgütlemelerinin açıklaması yok. Siyasi kaygıları saymazsak. Kreş talebi, cinsel özgürlük, görünmeyen emeği görünür kılmak, geceleri ve sokakları istemek, dayağa karşı olmaktan daha radikal bir
talep ya da talep edilmeyen bir talep
değil. Kreş ve iş, bizleri yan yana gelmekten alıkoyan bir talep de değil. İmeceli kadınların kreş, iş dışında bizlerle
ortak başka talepleri olduğunu da biliyorum.
İmece’nin sadece kadınlarla yürümesi,
kreş ve iş talebi gibi herkesin ortaklaştığı noktaları göz önüne alırsak İmeceli
kadınların yeri 5 Mart Kadıköy Alanı,
EKD’nin ise Bayazıt Meydanı idi. Böyle
yapmadılar. Siyasi kaygılara yenildiler.

Bunları niye mi yazıyorum?
Çünkü 8 Mart’ın ardından herkes, gittiği yerde ortak eylem yapmaktan bahsediyor. Ortaklık küçük siyasi kaygılarla
kadınların 8 Martlarını bölmekten değil,
benzer yanlarını bulup, bunları öne çıkararak yan yana durmaktan geçer.
Bunları geçersek, 5 Mart Kadıköy Mitingi’nde bağımsız feminist kadınların
kortejinin kalabalık oluşu, sloganlardaki
yaratıcılık, coşku, alana mor rengin hâkimiyeti her şey çok güzeldi. Farklı kortejlerde olan kadınların namus cinayetlerine, şiddete karşı, kadının bedenine,
emeğine, kimliğine vurgu yapan, kadın
dayanışmasını öne çıkaran sloganlardaki ortaklıkları ve bu sloganları atarken
birbirlerini gülümseyerek selamlamaları, aralarında uzun yıllar sürecek köprülerin inşasını müjdeliyordu.
Yaşasın 8 Mart!
Yaşasın kadın dayanışması!
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Çalışma yaşındaki kadınların dörtte üçü ücretli piyasada istihdam dışı

KADINLARIN İŞLİĞİ KOCA EVLERİ
GÜLFER AKKAYA

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.

10

-11 Şubat tarihinde
Türkiye İşverenler
Sendikası (TİSK),
kadın istihdamı seminerleri
düzenledi. İşverenlerin düzenlediği bu seminerde DİSK,
Türk İş, Hak İş, işverenler ve
devlet hep beraber “kardeşçe” kadın istihdamını konuştular.
Rezalet tablosunda işverenler sendikaları, sendikalar işverenleri parlatıp dururken
olan gene kadınlara oldu. Çığırından çıkmış toplantıda
DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi konuşmasının
sonunda Bursa’da yanan beş
kadını da andı, sanki o kadınları yakanlar o patronlar
ve sömürü sistemleri değilmiş gibi.
Kadın istihdamı (maddi karşılığı olan istihdam) içler acısı. Çalışabilir yaştaki her dört
kadından üçü işsiz. Türkiye’de 15 yaş üstündeki nüfusta cinsiyet dağılımında kadınların sayısı erkeklerden
daha fazla. Kadınların “ev
kadınlığı” durumu nedeniyle,
işgücüne dahil olmayan nüfusun yüzde 75,7’si kadın. Bu
devasa bir “işsizlik” demek.

İşsizliğin nedenleri

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. Çok az sayıda
kadın, erkek egemen bu organizasyon içinde yer alabilir.

Kadınların çalıştığı alanlar

Bunun sebebi, kadınların
asıl patronları olan kocanın/ailenin kadının dışarıda
çalışmasına izin vermemesidir.
Kamusal alanda çalışan kadınlar için koşullar oldukça
ağırdır. Bu kadınlar sürekli
erkeklerle eşit olmayan şartlarda mesleki açıdan yarışmak zorundadırlar. Erkeklerden daha az ücret alarak aynı
işi (genellikle fazlasını) yapan
kadınlar, mesela çocuk doğurmak istediklerinde kariyerlerinden vazgeçmek zorunda kalırlar.
Kadınların hâlâ üçte biri
okuma yazma bilmiyor, kadınlar okula gönderilmiyorlar.
Buna rağmen kamusal alanda çalışan kadınların eğitim
seviyesi erkelerden yüksek.
Çalışan kadınların yüzde
80’den fazlası üniversite ve
lise mezunu iken, erkeklerde
eğitim ortalaması ilkokul seviyelerindedir. Okuması yazması olmayan erkekler dahi
dışarıda çalışma hakkına sahipken kadınlara reva görülen ev içidir.
Son olarak, yeterince işin
olmamasını buna sebep
gösterebiliriz.

doğum süreçlerini kapsıyor.
Bir diğer neden olarak işverenler vergilerin yüksekliğini
göstermiş, kadın işçilerle ilgili vergi yükümlülüklerinin bir
kısmını devlet yüklenerek kadın işçi çalıştırmasını teşvik
etsin, biz de kadın işçi çalıştıralım demiş.
Bir de iş piyasasının rekabet koşullarına kadın işçiler
uymuyor diyerek kadınları istemediklerini açıkça söylemişler.

Kadınların çoğu ücretsiz
çalıştırılıyor

Tüm bunların anlattığı şey
kadınlar için ücretli çalışmanın zorluğu, yaygınlaştırılamamış olduğu ve yaygınlaştırılmak istenmediğidir. Çalışma yaşındaki her dört kadından ancak birinin çalışabildiği ülkemizde, çalışan kadınların çoğunluğu kırsal kesim-

de ve aile işletmelerinde ücret almadan (karşılıksız), bedavaya çalışıyorlar. Bu kadınların işgüçlerine kocaları/aileleri el koyuyor. Burası
çok önemli. Bu demektir ki,
çalışan her kadın para kazanamıyor.
Son olarak belirtilmesi gereken, esnek üretim ve ev eksenli işlerde kadınların istihdamlarının yoğunlaştığıdır.
Tabii bu işlerde kadınlar sosyal güvenlikleri ve düzenli
maaşları olmadan, çok daha
ucuza çalıştırılıyorlar. Evdeki
çocuklara, kocalara, yaşlı ve
sakatlara bakma yükümlülükleri olduğundan kadınlar bu
tür işleri tercih etmek zorunda kalıyorlar.
Paralı ve parasız her türlü
işle, kadınlar evlere tıkılıp,
gözlerden ıraklaştırılarak daha çok yoksullaştırılıyorlar.

İşverenler de cinsiyetçi

Ücretli çalışmak isteyen kadınlar koca/aile gibi en temel
engelleri aşıp bir işte çalışınca burada karşılarına patriarkayla işbirliği içindeki patronlar çıkar. TİSK’in kadın istihdamı seminerinin sonuç
metninde kadın işçi istihdam
etmenin zorluklarını patronlar şöyle sıralıyorlar:
Kadınlara yönelik koruma
yasaları işvereni zorluyor. Bu
yasalar; kadınların gece çalıştırılma yasağı, kreş hakkı,
emzirme hakkı, hamilelik ve

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye genelinde 2005 yılında 22 milyon 46 bin kişi olan işgücünün 5 milyon 700 binini kadınlar oluştururken, bu kadınlardan yüzde 41,7'si ücretsiz aile işçileri, yüzde 38,3'ü ücretli işçiler, yüzde 13,6'sı ise kendi hesabına çalışanlar statüsünde bulunuyor. Kadınların
yüzde 51,6'sı tarım sektöründe, yüzde 33,3'ü hizmetler sektöründe çalışıyor. Kadınların işgücüne katılma oranı 2004 yılında yüzde 25,4 iken 2005 yılında yüzde
24,8'e geriledi. Türkiye genelinde 2005 yılında 2 milyon 520 bin kadın ise işsiz. 2005 yılında yüksekokul mezunu kadınların işgücüne katılma oranı yüzde 70,
işsizlik oranı ise yüzde 14,2 seviyesinde bulunuyor.
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8 MART EYLEMLERİ
İstanbul: Kadınlar Kurtuluş Ellerimizde

İstanbul’da 4 Mart Cumartesi günü Sarıyer Toplumsal Dayanışma Derneği’nde elli kadınla buluştuk. “Ev Kadınlığı Bir Meslektir” adlı sohbette
tüm kadınlar fikirlerini söylediler, deneyimlerini
aktardılar, kimse bir diğerini yargılamadan, onun
ne yaşadığını sessizce dinledi.
İş arayanlar, kaynanasından şikaâyet edenler
vardı. Herkes evdeki kocasının kendisinin emeğine el koyduğunu söylüyordu. Neredeyse beş saat
süren buluşmamız, bir daha buluşalım talebiyle
sona erdi.
5 Mart Pazar günü saat 12.00’de Kadıköy’deydik. Ellerimizde beraber diktiğimiz mor ve femina işaretli bayraklarımız, taleplerimizin yazı olduğu dövizler, el emeği göz nuru “Kadınlar Kurtuluş Ellerimizde” yazan pankartımızla yürüdük.
Coşkuluyduk. Ellerimizde içi pirinçle doldurulmuş pet şişeler, darbuka, düdükler, haykırdığımız sloganlarımızla birçok kadın için çok cazip
görünmüştü kortejimiz. “Sizlere katılabilir miyiz?” diyerek bizlerle yürüyen kadınlar, dergimizi
okuyup beğenen ve alanda yürümek için bizleri
arayıp bulanlar, hepsi, her şey çok güzeldi.
Her 8 Mart akşamı gelenekselleştirilen “Feminist
Yürüyüşe” Toplumsal Özgürlük’ten kadınlar olarak destek verdik. Yağan kara, uyuşturan ayaza
rağmen katılımı çok, coşkusu yüksek bir eylemdi. Hep beraber “Yaşasın feminist başkaldırı”
dedik.

Ankara: Geceleri ve sokakları istiyoruz

8 Mart 2006 Ankara eylemi saat 12.00'de Yüksel
Caddesi'nde ABD Büyükelçiliği’ne yürüyüşle on
üç siyasetten, yaklaşık 1500 kadının katılımıyla
başladı. ABD Büyükelçiliği’ne kadar sloganlar
atılarak yüründü. Büyükelçiliğin önünde, hazırlanan ortak bildirinin okunmasıyla ve burada atılan sloganlarla, çekilen halaylarla devam etti eylemimiz. Ardından Yüksel Caddesi'ne sloganlar
eşliğinde dönüldü. Burada, hazırlanan ortak bildiri yeniden okundu ve halaylarla etkinliğe devam edildi. Yürüyüşler sonrasında her siyaset
kendi standını açarak yayınlarını stantlarda dağıttı. Yalnız yağan yağmur nedeniyle stantlar kısa bir süre açık kalabildi. Aynı günün gecesinde
saat 23:00'de ise Ankaralı feministler ve diğer
siyasetlerden katılmak isteyenler, meşaleli yürüyüş yapmak için yaklaşık elli kadın Mithatpaşa
Postanesi'nin önünde toplandık. Çok yoğun bir
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medya ordusu ve çevik kuvvet nedeniyle istenilen istikamette yürüyüş yapılamadı. Yalnız Sakar ya Caddesi’nde kısa bir yürüyüş gerçekleşti.

Hatay: 8 Mart resmi tatil olsun!

AMARGİ Kadın Kooperatifi 8 Mart Dünya Emekçi
Kadınlar Günü’nü çeşitli etkinliklerle kutladı.
KırmızıLeke, DemirÇeneliMelekler adlı filmler
gösterime sunuldu. Etkinlikle ilgili AMARGİ kadınlar adına bilgi veren Dilek Dablan, her yıl 8
Mart'ta sinema etkinliği gerçekleştirdiklerini belirterek, “Bu etkinliklerimizi sürdürmeye devam
edeceğiz. Sadece 8 Martlarda değil, diğer zamanlarda da kadınların sorunlarını çeşitli etkinliklerle dile getirmeyi amaçlıyoruz” dedi. 19
Mart Pazar sabahı Samandağ Deniz Sitesi'ndeki
Antik Aile Gazinosu'nda kahvaltı düzenlendi.
AMARGİ tarafından Cumartesi günü Ulus Alanı’nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle
bir basın açıklaması gerçekleştirildi. Açıklamada
yıllardır Türkiye'de devam eden savaşın bitmesi
için barış eylemi gerçekleştiren barış annelerinden 24'ünün tutuklanması kınandı. 8 Mart’ın
resmi tatil ilan edilmesi ve çocuk yaşta evlendirmelerin son bulması istendi. 2005 Küresel
Kadın Yürüyüşü’nün talepleri olan eşitlik, adalet,
özgürlük, barış, dayanışma sağlanıncaya kadar
mücadelenin devam edeceği söylendi.

Mersin: Kadınlar anıldı

Bu yıl 8 Mart Mersin’de uzun bir zamandan sonra ilk defa erkeksiz olarak kutlandı..Bir haf ta boyunca yapılan eylemler şunlardı:
3 Mart’ta Tekstil işçisi kadınlar ziyaret edildi.4
Mart’ta İHD sokağından başlayan AKP önünde
son bulan kadın yürüyüşü yapıldı. Basın metni
Türkçe, Kürtçe ve Arapça dillerinde okundu. Babası tarafından katledilen Süheyla ve devrimci
kadın şehitlerin mezarları ziyaret edildi.6
Mart’ta adli ve siyasi tutsaklara Merkez Postane
önünde kart gönderildi.7 Mart’ta Tarsus’ta tren
çarpması sonucu ölen tarım işçisi kadınların
mezarları ve aileleri ziyaret edildi.12 Mart saat
13.30’da ise YOL KSM’nde şu etkinlikler yapıldı:
tiyatro gösterimi, şiir ve müzik dinletisi, semah
gösterisi.
Savaşa ve Kadın Katliamına Geçit Vermeyeceğiz
Platformu Bileşenleri:
TÖP, SDP, DTP, EMEP, AKSM, BKiG, GÖÇ-DER,
ÖZGÜR-YURT TAŞ, TUAD-DER

27

İZMİR’DE 8 MART

İ

ÖZGE YOLCU

zmir’de 8 Mart tartışmaları oldukça yorucu geçti. İzmir’de de kadın kurumları, bazı dernekler
ve siyasi partilerin kadın koordinasyonları, 8
Mart eylemlerini kadınların örgütlemesini ve kadınların
söz söylemesini istiyordu. İzmir Kadın Platformu’nun
çağrısıyla yapılan toplantılar sert tartışmalarla geçti.
Dergi çevrelerinin karma eylem çağrısı vardı. Buna
rağmen, KESK, EMEP ve KÖZ, Kadın Platformu’nun yapacağı eylemin de karma olmasını talep ediyordu. Karma eylemin organizasyonunu yapacak bir ekip oluşmasına rağmen, bu örgütlerin bizi de böyle bir eylemi örgütlemeye zorlamasının altında bilinmesi gereken çok
önemli noktalar vardı. 8 Mart’ın, erkek egemen ideolojinin etkisindeki örgütsel yapılar açısından tekrar ne ifade ettiğini tartışmak gerekiyor. Bazı örgütler yan yana
durmak istemedikleri için bizleri erkeklerle özgürleşecebileceğimize inandırmaya çalıştılar ve bu bileşeni öylesine zorladılar ki, KESK ikna olabilmemiz için İzmir
Kadın Platformu’nun çağrısına rağmen, aynı bileşene
yeniden çağrı yaptı. Ama Platform bileşenleri (BKİ,
İKDD, İHD, ÖDP, DTP, SDP, ÖKH) bu yıl kadın eylemi
yapmaya, kadın sözü söylemeye kararlıydı. Çağrı sonuç
vermeyince KESK, EMEP, KÖZ Platformun mitingine
katılma kararı aldı. Aslında önemli nokta, KESK ve
Eğim-Sen genel merkezlerinin kadın katılımlı eyleme
katılma kararıdır.
Yıllardır İzmir’de birlik adına; karma eylemlerle ezilerek, başka sözler dinleyerek, “sosyalizm sizi özgürleştirecek” öğütleriyle geçiriyorduk. Ama bu yıl, o isyan kelimesini söyledik: HAYIR. Artık bizler kendi rengimizle,
kortejlerimizle, sözlerimizle 8 Mart mitinglerine katılacağız.
Tartışılması gereken, politik çizgilerin neler olduğudur.
Bazı örgütler için meselenin tartışılacak bir yanı yok;
devrimden sonra zaten kendiliğinden çözülecek bir sorundur. Bu yüzden “8 Mart’ı kaybetmeyelim yeter” bakış açısındalar.
Diğeri ise EKD ve ESP’nin bahsettiği çerçevedir. Bu yıl
EKD ve ESP İzmir Kadın Platformu’nda yer almasına
rağmen, karma eyleme katılmışlardır. Bakış açıları aslından dergi çevrelerinden farklı değil. Farklılıkları,
EKD’nin kadın kurumu olmasından dolayı, kendileri kabul etmeseler de kaçınılmaz olarak feminize olmalarıdır.
“Kadınlar el ele” diyenler için bu, çoğu ilde önemli bir
yol ayrımının yaşandığı bir yıl oldu. Bu ayrılık aslında
kadınların birleşmesi anlamına da gelmektedir. Bu birlikteliğin önümüzdeki süreçte sağlıklı yürüyebilmesini,
kadınların öncelikli taleplerinin önüne partilerin merkezi politikalarının ve kampanyalarının konmaması sağlayacaktır. Aksi takdirde bu birliktelikte sanal bir birliktelik olacaktır.
Biz feministlerin de sorumluluklarımızı algılamamız
gerekmektedir. Gerek karma örgütler ve sendikalarda,
gerekse kadın örgütlerinde çalışan bizlerin ortak çalışmalar yapmamız gerekmektedir. Gerici yasalara ve kadına yönelik şiddete karşı mücadele, barış gibi genel taleplerimizin mücadelesini verirken bir taraf tan da örgütlenmek emekçi kadınları, ev eksenli çalışan kadınları
kadın mücadelesine katmak, yapmamız gerekenlerin
başında gelmektedir.
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ki haber gözlerimi
yaşarttı, ikisinin de
mekânı Sabancı Müzesi. Birincisini bir televizyon kanalında “Picasso İstanbul’da” belgeselinde seyrettim. Picasso’nun Uzanan
Kadın tablosu, sergi öncesinde, asılmak için salona
getirilirken bu tablonun müzeye girişini üst kattan gören Güler Sabancı gözyaşlarına boğuluyordu. Müze müdürü Filiz Çağman’la birbirlerine sarıldılar, ağladılar,
ağladılar... Allahım ne büyük
bir an. İkincisi ise 24 Mart
tarihinde bu yazıya başlamadan hemen önce gördüğüm Akşam gazetesinin sürmanşeti, “Picasso aşkımız”,
sergiyi 210 bin kişi gezmiş
ve kalan üç günlük sürede
30 bin kişi daha bekleniyormuş. İşte bu iki haber Türkiye sanat almanağındaki yerlerini çoktan aldılar.

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 Sanat piyasası
vergilerinden yüzde 100 oluşurken
indirime gidilmesi uygulaması,
2000’li yıllar Türkiyesi
sanat kurumlarının kamusal 90’lardan taşıdığı siyasi,
kurumlar olmaktan çıkmasına, kültürel birikimlerle birlikte,
gitgide özel koleksiyonlardan yüksek dozajla saldıran kitle
gelişen müzelerin açılmasına endüstrisi normlarının egeolanak vermiştir. men olduğu bir ortamdı.

Gösteri toplumu hızlı ikon
ve imaj bombardımanıyla
kendini inşa ediyordu. Popüler kültürün kendini gerçek
anlamda kitle kültürüne evrilttiği bu dönemde Türkiye,
plastik sanatlarda kurumsal
olarak kabuk değiştiriyordu.
Çağdaş sanatlarda kitleselliği ve düşünsel altyapısı zayıf olan Türkiye, çağdaş sanatın kendinde ikonluğuyla,
gösteri toplumunun ikonlarını herhangi düşünsel arka
plana tabi tutmadan almaya
başladı. 80’lerden gelen galericilik ortamı en belirgin
karşıtını bianellerle kazandı.
Aslında aktörleri oturmuş
(avangardı dahil) bir ileri kapitalist ülke sanat piyasasında birbirine alan açan bu
kurumlar Türkiye’de iki kutup yarattı. Birincisi galericilerin temsil ettiği yüksek
kültüre ait bir alan olarak
görülen sanat ve ona bağlı
uygulama alanları, ikincisi
bianeller, sanatçı inisiyatifleri, kültür merkezleri ile kendine yaşam alanı bulan görece muhalif avangard çağdaş sanat.

Çağdaş sanat gitgide sanat
nesnesinden sanat olayına
dönerken Türkiye’de düşünsel ve kurumsal yapılanmalar da buldular yanlarında;
küratörler, kültür merkezleri, vakıflar, yayınlar gibi...
Piyasa kadanslı galerilerle iç
içe olan bu kişi ve kurumlar,
her iki yana doğru hareket
eden bu dinamik durumda
kendilerine ve ortama nitelik
olarak netleşme zamanı tanıdılar.
Türkiyede plastik sanatların önem kazanmasında galeri uygulamalarının piyasa
yaratma gayreti kadar postmodern, liberal veya Marksist tandanslı eleştirmen,
küratör ve sanatçıların payı
da vardır. Sanat bir yaşam
alanı haline gelmiştir bu
grup için, örneğin bu süreçte önemli katkıları olan küratör Vasıf Kortun, Artist
dergisinde bir söyleşisinde
“sanat alanı kamusal alanın
son cephesi” diyor ve “İstiklal Caddesi’nin dışına nasıl
çıkılabilir, neler yapılabilir?”
diye soruyor. Kompleks bir
bilgi üzerinde oluşan günümüz sanatının uygulama

mekânı olarak İstiklal Caddesi karşısında piyasa galerileri alanı olan Nişantaşı
duruyor.
Bir yandan fiziksel bir yandan da sınıfsal bir zıtlığın
göstergesi oluyor bu durum.
Bu karşıtlık kendini belki de
en güzel galerici cephesinden Erhan Ersöz’ün sözlerinde buluyor; “banka galerileri ticari piyasadan çekilmiş ve daha çok güncel sanata pencere açmıştır... ticari satışı olmayan sergiler
düzenlemektedirler. Ancak
bunların beslediği küratörler
ordusu ise modern sanata
zarar vermek için ellerinden
gelen her türlü kötülüğü
yapmaktan çekinmemekte...”

Müzeler rekabeti

80’lerin birikimini koleksiyonerliğe çevirebilen sermaye sahipleri ise tam bu sürecin ortasında duruyorlardı.
Daha önce geleneksel sanatlarla ilgilenen Koç ve Sabancı aileleri bu ilgilerini R. Koç
Müzesi, Sadberk Hanım Müzesi, Sabancı Müzesi’nde
mekânlaştırmışlardı. Ama

çağdaş sanata sahip koleksiyonlar değildi bunlar. Çağdaş sanat anlamında 1992
yılından bu yana müzeleşme
aşamasına gelen aile Eczacıbaşı ailesiydi. Öncekilere
göre kentli imajına sahip bu
aile 2000’li yılları hazırlayan
en önemli çağdaş sanat olayının da hamisi durumundaydı. İstanbul Bianelleri
kendilerinin desteğindeki
İKSV’nın bir alt birimiydi. Yine 2000’li yıllarda bu aile
müze hedefini, güçlü bir
devlet ve kamuoyu desteğiyle gerçekleştirerek, 2004
yılında İstanbul Modern Sanatlar Müzesi’ni kurdu. Müzenin küratörleri, ilk izlenim
olacak konsepti de belirlediler, piyasa ilişkilerinin ötesinde bir müzeye benziyordu
bu müze.
İstanbul Modern eşiği yükseltmişti, diğer müzelerin
seyirci sayısı ve prestij gücü
düşük kalmıştı. Çağdaş sanat alanında gelişmeler
olurken, yeni aktörler de bu
alanda müze açmaya soyundu. Koç Grubu’ndan Kıraçlar
Pera Müzesi’ni kurarken,
Sabancı Müzesi çareyi Pi-
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casso’da buldu. Son büyük atak Açık Toplum
Fonu’ndan beslenen Bilgi Üniversitesi’nden
gelecek, Silahtarağa Kültür Kompleksi ve
Çağdaş Sanatlar Müzesi...

Şirketlere koleksiyon teşviki

Aslında bu noktada sorulması gereken soru,
“Türkiye’de bu değişim yapısal mı? Sermaye
birikiminin getirdiği bir sonuç mu?”
Dünyada çağdaş sanat müzeciliği ll. Dünya
Savaşı’nı takip eden dönemde kişisel koleksiyonların Amerika’ya taşınması sonucunda
esas olarak bu ülkede kuruldu. 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 politikarla 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 yüz indirime gidilmesi uygulaması, sanat kurumlarının kamusal kurumlar olmaktan çıkmasına,
gitgide özel koleksiyonlardan gelişen müzelerin açılmasına olanak vermiştir.
Türkiye’de dönüşümün böyle bir gerekçeye
sahip olup olmadığı henüz net verilerle anlaşılmış değil ama yine de yapının dönüşümünün böyle bir temelde gerçekleştiği su götürmez. Türkiye’nin de sanat piyasası neoliberal
uygulamaları ile piyasacılık açısından canlanmış ama benzeri sübvansiyonlar ve vergi indirimleri 2004 yılında çıkan 5226 Sayılı Yasa
ile sağlanmıştır. İlgili yönetmelikler için henüz
erken bir tarih olmasına rağmen bu alanın
hareketleneceği aşikârdır. Yasa ile Türkiye’de
de bu alana destek ve bağış yapanların bağış
miktarına göre yüzde yüz vergi indirimleri
geldi. Bunun dışında bu alanlarda faaliyet
gösteren kurumların çeşitli sübvansiyonlara
da sahip oldukları görülüyor.
Neoliberal politikaların tipik sonucu olarak
kamuya ait sanat müzeleri de törpüleniyor.
Henüz mecliste bekleyen ve geçmesi an meselesi olan yeni yasada Kültür Bakanlığı elindeki müze sayısı 200’lerden 16’ya düşecek.
Yerel yönetimlere devredilecek müzelerin idari modelleri işletme teknikleriyle belirlenecek.
Devletin kamu adına sahiplendiği müzeleri
tasfiye süreci böylece başlamış oluyor.
Harala gürele, kendimize ait davranışlarımızla çağdaş sanatı gündelik yaşamımıza aldık. Bu tür aşırı popülerleşmiş sanat olayları,
bir yandan normal sergileri bin kişilik izlenme rakamları ile karşılaştırıldığında “ah bizim aşağılık kompleksimiz” dedirtse bile “sel
gider kum kalır” demek lazım. Şikâyetimizi
belirtsek de “tapon sanat ortamı” renklendi,
köşe başlarını tutmuş derebeyleri silkelenmeye başladı. Muhaliflerin yapacakları alternatif
sanat etkinlikleriyle tartışması gereken bir
süreç bu. Son olarak başka bir görüntü...
Derste hocam canlandırıyor; sergiye giden bir
anne ve çocuk kameraya karşı duruyor, anne
çocuğuna çağdaş sanatı aşılamış soruyor;
“Kızım Picasso de bakim” “Piikassooo.”
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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.

TV

BAHAR ÇELİK

kanallarını yakından izleyenler, yerel basını
takip edenler bu sözün ne anlama geldiğini
iyi bilirler. Bilmeyenler için de biz açıklayalım; özellikle iktidar yanlısı fikirlerin savunulmasında,
propagandasının yapılmasında toplumun zayıf noktası
yakalanır ve oraya pres yapılarak olaylarla ilgili gündem yaratılır, taraf tar toplanır. Bugünlerde özellikle
“sanat camiasında” sürdürülen politikada yaygın olarak bu şekilde işliyor. Sanat adı kullanılarak aslında
başka şeyler yapılıyor.

Tehlikeli sanatlar!

En çok hangi sanat dallarıyla haşır neşir oluyoruz?
Etrafımıza şöyle bir göz attığımızda görüyoruz ki müzik, sinema ve edebiyat bu soruya verilecek en doğru
yanıt oluyor. Çünkü bunlar ulaşılması en kolay olan sanat ürünleri. Bu ürünlere ulaşmak için değil özel uğraş
sadece TV izlemeniz, metroda seyahat etmeniz, işlek
caddelerde yürümeniz bile yetiyor. Dükkânlardan dışarıya taşan bangır bangır son moda pop, arabesk parçaları, TV’lerde alt yazı olarak geçen ve bilmem hangi
numaraya hangi harfi yazarsak cebimize inecek son
moda şarkıların
melodileri.

Yine caddelerde, sokaklarda
koca koca billbordlarda gördüğümüz aşk kitaplarının,
polisiye romanların, komplo hikayelerinin unutulmaz
yazarlarının hangi kitaplarının çıktığı. Sinemada ise kirli Hollywood filmleri ve onların kötü taklitleri olan Türk
filmleriyle karşı karşıyayız çok izlenenler olarak.
Bu konuyla ilgili yayın dünyasından somut bir örnek
verelim. Yazar Canar Parlar’ın SıfırBaskı adlı bir kitabı
çıktı. SıfırBaskı’da holdinglerin yönettiği bir yayın endüstrisi vizyonu sunuluyor. Romanın 254. sayfasında
yazı ve yazarın geldiği durum nasıl anlatılıyor:
“...Şirketin özel eğitimli çalışanları, dünyanın her yerinde çıkan kitapların konusunu, dilini, kurgusunu tarayarak düzenli raporlar oluşturacak. Bu şirkette ayrıca
matematiği güçlü bir kurgu ekibi bulunacak. Bu ekip,
elinin altındaki verileri tarayarak yüzlerce kurgu oluşturacak. Yazar önce kendine en uygun kurguyu alacak,
bilgi ve mekânlar arasında seçim yapacak. Bu yolla yazar bir roman için yıllarca uğraşmayacak, en geç iki
ayda bir kitap bitirebilecek. Ve tam anlamıyla seyircinin ne istediğini bilen bir eser ortaya çıkacak.
Yayınevleri eserleri satış rakamlarını gözeterek basarken bu tarz bir çalışmanın hayal ürünü olduğunu
kim söyleyebilir.

Propaganda nasıl yapılır?

Neden seyirciye oynanır? Aslında yazının başında biraz bundan bahsettik. Şimdi ise neden böyle bir yola
gidildiğinden bahsedelim. İktidarlarının fikirlerini yaymaları artık kaba kuvvetle olmuyor. Malum modern bir
dünyada yaşıyoruz. Barbarlık geride kaldı (!)
Sanat bir fikri halka empoze etmede en iyi propaganda aracı. Bu öylesine iyi bir şekilde yapılıyor ki, olayları fark etmeden içselleştiriyorsunuz. Harika bir örnek
vereyim; Hollywood yapımı İskender adlı bir film izledim geçenlerde. 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. Acaba bu yüzden mi yanı başımızda yaşanan vahşete gözlerimizi bu kadar sıkı yumup rahatça evlerimizde oturabilmiştik.
Devam edelim; Çok severek izlediğimiz kaçırmadığımız diziler bize bir fiil aile yapısını nasıl muhafaza etmemiz gerektiğini anlatıyor. Aslında burada tam bir danışıklı
dövüş var. Yani bu konular devamlı yinelenerek

değişik soslarla
önümüze sunulurken bir
taraf tan da feodal aile yapımız
beslendiğinden çok rağbet görüyor. Yani
bir taşla iki kuş vuruluyor. Hem aile fikri yeniden üretiliyor,hem bu kullanılarak seyirciye oynanıyor. Kimi
zaman gerçekle kurgu birbirine karışıyor, karıştırılıyor.
Hiçbir dizi filminde çocuk aldıran bir hatun kişi gördünüz mü? Ben görmedim. Çünkü bu Türkiye’nin toplum yapısına tamam ile aykırı bir durum. Bu hiç çekici
gelmez insanlara. Maazallah halk ayaklanır. Bu arada
değinmeden geçinmeyeceğim; Artık özellikle dizilerde
solculara oynanmaktadır. “Çemberimde Gül Oya” dizisi
yayınlanırken bu konuda pek çok tartışma olmuştu.
Aynı şey BabamveOğlum filminde de oluyor. Bu filmde
tamamen seyirciye hem de pekâlâ bize oynanmıştır.
Kendini aydın, kültürlü olarak tanımlayan pek çok
kimse artık bu çukurun içindedir. Farkında olmadan
pek çok şeyi içselleştirdik. Şu durumda bize düşen;
durum tespiti yapmamız ve karşı ataklarımızı gerçekleştirmemizdir.
Daha da geç olmadan var olan gerçek sanat ürünlerini öne çıkarmamız ve bir taraf tan da daha yenisini
örmemiz gerekir. Var olanla yetinmekse, zaten sanatın
özüne aykırı bir durumdur.
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Kapitalizmin nükleer gerçeği

ENERJİ, SİLAH, ÖLÜM
METE GÖNÜLTAŞ

Ç

ernobil santralında
meydana gelen sızıntı
ile insanlık ve özellikle
coğrafyaya yakın ülkeler bir
gerçekle yüz yüze kaldı. Nükleer santral aynı zamanda nükleer bir felaketti. Herhangi bir
hatanın yol açacağı insanlığı ve
ekolojiyi tehdit eden sıkıntıların yanı sıra, nükleer atıklar bir
o kadar tehlike yaratmaktaydı.
Bölgemizde ve özellikle Karadeniz’de Çernobil’in yarattığı
tahribat da uzun süre gizlenemedi.
Gitarın asi çocuğu Kazım Koyuncu’nun kansere yakalanması, bu illetten kurtulamayarak
vefatı Çernobili yeniden hatırlatsa da, AKP iktidarı nükleer
santral yapımını gündeme taşımaktan çekinmedi.

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.
Enerji tekeli yeni

emperyalist savaş
gerekçesi...
Nükleer santral, atomu parçalayarak fizyon oluşturması ve
bu yolla enerji açığa çıkartması
bakımından, atom bombasının
enerji üreten bir versiyonu gibi
tanımlanabilir. Gerçekten de
nükleer santral ve nükleer silah
üretimi birbirinin kardeşi gibidir. Bu teknojinin mevcut “hakim parasal sistemin” dışında
kullanılmasına ABD ve diğer
güç merkezleri izin vermeyecektir. Kendilerinin dışında
nükleer santral veya silah üretilmesi ihtimali, güç merkezlerinin paranoyasıdır.
ABD’nin Saddam yönetimin-

Kazım’ın
ölümünde de
nükleerin payı
yok mu?

deki Irak’la olan sürtüşmesi,
Irak’ta uranyum zenginleştirilmesi çalışmaları konusunda
başlamış, daha sonra işgale
dönüşmüştü. Bu sıralar aynı
sener yo İran üzerinde tekrar
ediliyor. Fonda gösterilen ise
rejimin tototaliter taassubu ve
böyle bir İran’ın, militarist islamı desteklemesidir. Her iki ülkenin ortak bir başka özelliği
ise, petrol kaynaklarına sahip
olmaları ve ABD tarafından dayatılan, siyasi anlamdaki “tek
dünya sistemi” nin dışında kalmak istemeleridir. Hem bölgede hem de ABD’de, nükleer
santral çalışmalarıyla başat giden nükleer silah üretme girişimleri, şu soruyu akla getiriyor. Dünya sonun başında mı?

Sonun başlangıcı...
Nükleer santrallere hızla yönelinmesinin gerekçesi olarak,
dünyada fosil yakıt rezer vinin
tükenmek üzere oluşu gösteriliyor. Temel fosil enerji kaynağı
olarak bilinen petrolde, en
uzun dayanacak rezerv Ortadoğu’dadır. Buradaki toplam
miktar ancak 87 yıllık ömre sahiptir. ABD’de ise sadece 14
yıllık rezerv bulunmaktadır.
Rezervlerin yakın bir tarihte
tükenmek üzere oluşu, meta
üretimi için gerekli enerjinin
bitmesi, sanayinin durması anlamına geliyor.
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 şirketlerin ve ülkelerin
paraları değerlenecek, artı değerin fazla olması nedeniyle de
“reel kârlılık” oranı yüksek olacaktır.
Bu yarış aslında çoktan baş-

lamış ve dünya enerji tüketiminde, nükleer enerjinin payı
(2000 yılı) yüzde 5.9’lara ulaşmıştır. En çok nükleer santralla ABD öne çıkmışsa da, nükleer enerjinin toplam enerji üretimine oranının en yüksek ol-

Nükleer enerji, atom silahı üretimi için de özellikle isteniyor.

duğu ülke Fransa’dır

Güç odaklarının yeni
mitosu; “nükleer enerji”
Bu tablodan ortaya çıkan bir
başka gerçek ise; petrol, silah
ve sanayi üretiminde ana sermayeleri fazla olan ülkelerin,
nükleer santral yapımındaki
olanakları ve teknik üstünlükleridir. Nükleer santral tekniği
pazarını ABD, Fransa, Almanya, Rusya, ve Japonya elinde
tutmaktadır. Bu ülkeler nükleer
politikaları kapsamında, hem
petrol rezervlerini ele geçirmek, hem de var olan rezervleri daha uzun süre korumak
istemektedirler. Bütün bunlar
kapitalist krizin aşılmasında
teknik sıçrama ve yeni bir yatırım alanı olarak nükleer
enerji pazarı yaratma çabalarını akla getirmektedir. Yani her
şey daha fazla kâr içindir. Bu
momentte kapitalist yayılmacılığın yeni mitosu nükleer enerjidir.

Yeni nükleer pazarlar ve
Türkiye…
Yeni santral yapımları daha
çok işgücüne verilen ücretin
düşük olduğu ülkelerdedir.
Bunlardan Hindistan 9 tepkir
inşaatı ile başı çekmektedir.
Rusya (4), Japonya (3), Ukrayna (2) onu izlemekte; İran, Arjantin, K. Kore ve Romanya’da
da birer tepkir inşaatı sürmektedir. Bu tabloda ABD’nin olmayışı onun duyarlılığından
kaynaklanmamaktadır. Dünyada yayılan çevreci akımların
faaliyetleri ve Çernobil faciası

nükleer santrallerin yapımını
geriletmiş gibi görülse de, asıl
olarak enerjiye yönelik yeni politikaları hayata geçirmede,
ABD kaynaklı sermayenin egemen olduğu büyük petrol şirketlerinin baskısı rol oynamıştır. Bu şirketler, petrol kaynaklarını artırmak için, ABD’yi
“Büyük Ortadoğu Projesi”ne
yöneltmektedir. Bu plan silah
tröstlerinin de işine gelmektedir. Böylece kapitalizm militarize olurken, silah üretimi de
artmaktadır.
Gelişmekte olan ülkeler kapılarını nükleer santral devlerine
açmakta, bu devler de gözünü
Asya ve Ortadoğu ülkelerine
dikmekte, Türkiye de bu yoğunlaşmadan nasibini almaktadır. Yıllardır temcit pilavı gibi
gündeme getirilen nükleer
santral yapımı için yeniden
düğmeye basılmıştır.
Petrol rezer vi açısında güçsüz olan Türkiye, yenilenebilir
enerjiyi seçmek yerine nükleer
santral kurmaya zorlanmaktadır. İran üzerinde yürütülen politikalar bu süreci hızlandırmakta, kamuoyu oluşturmaya
imkân sağlamaktadır.
Büyük enerji şirketlerinin her
bunalım döneminde, Türkiye’de nükleer santral yapımı
gündeme gelmektedir. Aslında
kömür rezer vi bakımından
zengin olan Türkiye’de alternatif enerji, yenilenebilir enerji
üretimi imkânı da çok fazladır.
Ne var ki küresel sermayenin
yatırım imkânlarına bağımlı
olan Türkiye, çöp teknolojilere
zorlanmaktadır.
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İNTERNETTE TARAFTAR ÖRGÜTLENMELERİ
Taraftarlar tartışıyor, örgütleniyor, harekete geçiyor

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.

Ö

HALUK KOŞAR

ncelikle bu sayfayla il-

olmadıklarını hissettirmekti.

yelim. Siyasi bir der-

yana gelebilmeyi, yanyana gel-

gili birkaç söz söyle-

gide futbol sayfası yapmak kadar riskli bir iş olamaz. Kala-

balıkların ilgilendiği ve iktidarların cirit attığı bir alanda sol
bir söylem geliştirmek için

çok yönlü bir mücadele gerekiyor. Egemen söyleme karşı

bir şeyler söylemekle birlikte

kendi cephenizden çıkan karşı

çıkışlara da göğüs germek zorunda kalabiliyorsunuz. Genel
sol “Futbol kitlelerin afyonu-

dur” söylemine karşı “Futbol

işçi sınıfının balesidir*” söylemini savunmak zaman zaman
insanın sinirlerini bozmuyor

değil. Bu minvalde oluşturduğumuz sayfa, futbolun ege-

men, endüstriyel yaklaşımına

karşı farklı bir bakış açısı koymaya çalışan satırlarla doldu.
Amacımız futbol borazanlığı
yaparak hayatın her alanını

buradan görmek değildi. Aksine genellikle sağcı ve faşist
bilinen futbol kamuoyunun

içinde farklı odaklar olduğunu
gösterebilmek ve meraklılarının merakını gidererek yanlız

Yalnız olmadığını bilmek yanmek ise kalabalıklaşmak de-

mekti. Yani anlıyacağınız ha-

zırladığımız, halkı bilinçlendirmekten çok dolmayı pirinçlen-

dirmek için bir sayfa, meraklısına.

Yine meraklısını ilgilendirece-

ğini düşündüğüm ve önemli

gördüğüm girişimleri bu sayıya

taşıyacağım. Taraftar örgütlen-

me ve tartışma ortamları. Maç

seyretmek için biraraya gelen

İçimizdeki İtalyanlar
www.forzalivorno.gen.ms
Geçen sayıyı okuyanlar Li-

onbinlerce insanın sadece ku-

vorno’yu hatırlar. Kalplerimizi

mediğini, aynı zamanda olayın

Livorno maçlarının televizyon

rukalabalık olarak yanyana gel-

fetheden ve İtalyan ligini artık

politik ve kültürel yanlarını açı-

görüntülerinden izlememizi

nizasyonlardan bahsedeceğiz.

mı. İşte bu Livorno’nun Türki-

ğa çıkarttıkları bir takım orga-

sağlayan liman işçilerinin takı-

Türkiye’de bu tip girişimler çok

yeli fanatikleri hem takımı iz-

oluşan bu tip girişimlerin nasıl

severlerin toplaşıp tartışabile-

yaygın ve derin değil. Yeni yeni

şekillendiğini buralardan izle-

leyecek hem de solcu futbol-

ceği bir ortam yaratmışlar. Fo-

mek mümkün. Ülkede sol ne-

rum şeklinde oluşturdukları

de o kadar örgütlü. Ne bir ek-

öncelikle futbol. Tabii tartış-

kadar örgütlüyse tribünlerde

bu ortamda tartışma konusu

sik ne bir fazla. Ama tüm ör-

maların düzeyi günlük futbol

dahale çabaları stadyumlardan

şınıyor. Ama ortamın en

gütlenme ve politik hayata mü-

bağımsız değil.

sohbetlerinin biraz ötesine taönemli özelliği çeşitli takım-

lardan solcuların biraraya gel-

meye başlamaları. Yani tartış-

maktan bir adım ötesine geçerek örgütlenmeye de hizmet

etmesi. Şimdilik tek tük dalgalanan Che resimli pankartlar,
bayraklar yakında tribünlerin

önemli bir yerini işgal ederse

şaşırmayın.

Futbol, Livorno ve genel

isimli üç ana başlık altında to-

parlanan tartışma, sohbet ko-

nularının alt başlıkları doğru-

dan amaca hizmet ediyor. İşte
bazı başlıklar: Türkiye’de fut-

bol, devrimci tribünler, Livor-

no hakkında, tribün fotoğraf-

ları, kültür-sanat, marşlar, videolar.

Futbola soldan bakıp burada

bulunmamak olmaz gibi. Yani

örgütlenmeye katılmak lazım.

Bütün tribünler birleşin
ww w.tribundergi.org

Bundan 4-5 yıl önce küçük

bir dergiyle tribünlerin tam

ortasına kurulmuşlardı. Dergi

ile aynı zaman diliminde üreti-

len internet sitesi bir anda

Türkiye’nin dörtbir yanından

(İlerde tribünler de bu duruma
gelmesin de!)

Mahalle maçlarından, Dünya

Kupasına, en küçüğünden en

büyüğüne tüm taraf tar grupla-

rına, futbolun yanında diğer

sporlara dair her tür tartışma-

nın yapıldığı güzel bir buluşma

ve örgütlenme mekânı. Futbo-

lu tribünden izlemeye meraklı-

ların ilgisini çekecek pek çok

takımlarına gönül vermiş in-

tartışma ve sohbet mevcut.

Dergi çıkmaz oldu, ama site-

Takım odaklı gruplar

tanıştığı ve çeşitli organizas-

girip tartıştığı, biraraya geldiği

kan olarak kaldı. Forzalivorno

kım bazında yeralan sitelere

olmasa da taraf tarların bira-

Çarşı, PenChe, Fenerbahçelile-

sanların buluşma yeri oldu.

nin forum bölümü insanların

yonlara önayak olduğu bir me-

kadar politik dili net ve uzun
raya gelip örgütlenmesinde

önemli bir köşe taşıdır Tribün-

dergi. Forumların ana zemini
taraf tarlık ve kültürü üzerine
inşa edilmiştir. Politik tartış-

maların yapıldığı bölümler ise

daha çok sağcılar ile solcuların birbirine girdiği tartışma-

lara ev sahipliği yapmaktadır.

Bunlar genel olarak herkesin

ortamlar. Daha özelleşmiş ta-

pek girmedik. Beşiktaşlıların

rin FenerbahChe, Gençlerbirliği taraf tarlarının kurduğu Al-

kara’lar gibi gruplar ve bunların tartışma mekanlarını öne
çıkartmadık. Daha genel ve

herkesin içinde olduğu ortam-

ları tercih ettik. İlerde diğerlerine de bakarız.
* Oscar Wilde

TOPLUMSAL ÖZGÜRLÜK
Sıraselviler Cad. Billurcu Sok. No: 3/8 34433 Beyoğlu- İstanbul
Tel: 0212 243 81 51 e-mail: iletisim@toplumsalozgurluk.org

TOPLUMSAL ÖZGÜRLÜK PLATFORMU GAZETESİ
Yerel Süreli Yayın ISSN: 1304-6519 Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü: Hasip Erkan Gökber Yayın Kurulu: İ.Halit Elçi, Kader Ay, Oğuzhan
Kayserilioğlu, Hikmet Sarıoğlu, Bahar Çelik, Gülfer Akkaya, Mete Gönültaş, Faruk Beskisiz, Tarık Can, Nuray Ergüneş,

Hesap no- TL: Hasip Erkan Gökber İş Bankası 1042 634946 Euro: Hasip Erkan Gökber İş Bankası 1042 015 6270
Yurtdışı satış fiyatı: 3 Euro

BARIŞMAK ZAMANI
P

GÜLFER AKKAYA

ınar Selek adı, Mısır Çarşısı
Olayı’ndan sonra duyuldu. Bu
olaydan sonra devlet senin
üzerine gitmeye başladı. Devlet, Pınar
Selek’le niye uğraşıyor?

Pınar Selek: Aklıma iki yanıt geliyor. Biri
Bilemeyeceğim”; diğeri de, hayatın daha
çok başındayım. Kendi adıma tehlikeli bir
şey yapmadım ama herhalde onlar o Pınar
Selek’i gördüler. Bilemiyorum, kendimin sürekli eksik gördüğü şeyleri iktidar herhalde
fazla buldu. Sembol seçip, benim üzerimden bir kimliği, duruşu yargılamak istediler.
Herkese de bu mesajı vermek istediler.
Devlet geçmişte bunları çok yapmıştı 80
öncesinde, 80 sonrasında ortalığı terörize
ederek birçok aydını tutukladı. Onlar üzerinde başkalarına mesaj verdi.
Türkiyeli bir kadın olarak kendini feminist,
antimilitarist diye tanımlayan, çevresinde
tanınan biriydim. Etkili bir çevreydi bu. İşte
böyle bir kadının Kürtlerle yakın teması var
ve Kürtleri anlamaya çalışıyor. Ben, savaşa
bir olgu olarak baktım. PKK’nin neden silahlı mücadeleye başladığını anlamaya çalışan bir araştırma yaptım. Önce okudum,
araştırdım, belgeleri okudum.
İki nedene bağladım bunu. Birincisi, Kürt
isyanları, Kürtlerin kendi tarihleriyle ilgili
bellekleri. İkincisi; Vietnam ve Küba gibi
dünyadaki devrimlerin etkisiyle, Türk solunda silahlı mücadele seçeneğinin 60’lardan
sonra Türkiye’de güçlenmesi ve THKP-C,
THKO geleneklerinin oluşması. Türk devletinin militarist politikalarının silahlı mücadeleyi maalesef meşru hale getirdi.
Bu araştırmam o dönem itibariyle riskli
geldi. Çünkü Kürtler ateşkes yapacaklardı,
devlet ile Kürt hareket arasında yapılan görüşmelere rağmen, devletin bazı planları
olduğu sonra ortaya çıktı. Öcalan’ın Türkiye’ye getirilmesi, hepsi birkaç ay önce oldu
benim başıma gelen olaydan.
Benim tam o dönemde ateşkes öncesinde
Kürtlerin barış istediği, silahları bırakmak
istediğini söylemem birilerini rahatsız etti.
Ortalığı terörize ederek bundan sonra söyleyeceklerimi etkisizleştirmek istediler.

Barışamadık kitabında anlatmak
istediğin neydi?

Küçükken Barış Derneği kurucuları arasında büyümüştüm. Babam Barış Derneği kurucularıyla birlikteydi, cezaevinde de birlikte kaldılar. Ben sürekli ziyarete gidiyordum.
12 Eylül’ü ben Barışçıların ortamında geçirdim. Ondan önceki süreçte Behice Boran
sürekli bizim evdeydi, masal gibi onları dinlerdim. Onları vatan haini diye adlandırıyorlardı.

B. Akpolat, Müslüm

Erdoğan Sayfa düzeni: Neslihan Kayserilioğlu Düzelti: Sevim Erdoğan Teknik Sorumlu: Hamit Osmanağaoğlu

Barışçı olmak geçmişten bugüne gelen bir
şeydi benim için. Fakat daha sonra ülkemin
gerçekliğiyle tanıştıkça, mağduriyetlerine
tanıklık ettiğim barışçıları da sorguladım.
Barış politikalarının arkasındaki felsefeyi,
barış ve savaş sorununa bakışı, Türkiye’de
savaş mekanizmasının nasıl geliştirildiğini
ve bizim buna karşı nasıl mücadele ettiğimizi sorguladım. Bu sorgulama kendi geleneğimle de hesaplaşma anlamına geliyordu.

Türkiye’de ve dünyada savaşlar sürüyor. Onca insan öldürülüyor, kimse
sokağa çıkmıyor. Oysa çizilen
Muhammed karikatürleriyle yüz binler
sokağa döküldü. Bu topraklarda barış
tutmuyor mu?

Toplumlarda çeşitli kutsallıklar var. Bu
kutsallıklar üzerinden her türlü şiddet meşrulaştırılabilir. İktidarlar varlıklarını bu şekilde sağlayabiliyor. Bu dönemde de bu kutsallıklar sürüyor. Örneğin, modern çağda
milliyetçilik adıyla savaşlar doğallaştı. Ama
insan hayatı kutsal değil. Eşitlik, özgürlük
gibi değerler kutsal değil. İnsan hayatı, özgürlüğü, insan hakları ciddi bir değer taşımıyor.
Herhangi bir insanın öldürülmesi insanları
harekete geçiremiyor. Bu, insanlığın durumunu gösteriyor bence. Canlı hayatı merkezli bir şey yok. Ölüm daha kutsal. Bir
şeyler adına kendini adamak daha kutsal.
Çeşitli kutsallıklar yaratılıyor ve bazıları
varlıklarını kutsallığın bekçiliği üzerinden
sağlıyor. Peki ne yapacağız? Bu kutsallıkları
yok mu sayacağız? Bunlara boyun eğmek
yerine, yeni değer yargıları, yeni bir ahlak
yaratmalıyız. olmalı.

Barışamadık kitabının yazarına,
barışabilecek miyiz diye sorsam?

Şu dönemde iyimser değilim. Karamsarlığın da bir ahlaki duruş olduğunu düşünüyorum. İyimserliğimi korumak için çok çaba
harcadım. Uzaktan el sallayıp, “Ben barışçıyım” demedim. Gerçekten yaralara el sürmeye çalıştım; çünkü ben sosyologluğun
böyle bir şey olduğunu düşünüyorum. Sadece tespit etmeyi değil, değiştirmeyi de
öğrenmeye çalışıyorum. Ama şimdi zorlanıyorum. Sadece devletin kirli politikaları nedeniyle değil. Türkiye muhalefetinin, Kürt
muhalefetinin politikaları da umut verici
değil.
Barışı yeşertmek zor bir iş. Bu zorluğun
öncülüğünü yapmak da zor. Bahar geliyor,
Kürtleri de, anlamaya çalışıyorum ve anlıyorum, imhayla karşı karşıya kalıyorlar ve
kendilerini korumak için direniyorlar. Devlet
zaten bilinçli olarak savaşı derinleştiriyor.
En büyük endişesi de PKK’nin siyasallaş-

Baskı: Can Matbaacılık

(Davutpaşa cad. İpek İş Merkezi Kat: 4/15 Topkapı-İSTANBUL 0212 613 10 77)

ması. Kürt hareketini hep şiddet ekseninde
tutarak fikirlerinin ortaya çıkmasını engelliyor. Kürt hareketi de bu engeli aşamıyor.
Ne yapılmalı? Demokrasi güçleri işe el atmalı ve savaşın üstüne gitmeli. Barış mücadelesi eli silahlı olanlara bırakılmayacak bir
iştir. Çünkü savaş ortamı sağlıklı bir ortam
değildir. Orada akıl tutulur. Kendini korumak, bu nedenle de karşındakini yok etmek
zorundasın. Bu nedenle, barışçıların savaşçılardan daha aktif olması gerekiyor.
Genel olarak barış pasif bir şey olarak bilinir. Kadınlaştırılır. Kadın pasif tir, korkaktır,
hareketsizdir, barış da öyledir. Dolayısıyla
savaşı yenemez. Savaşta ne var? Cesaret,
etkinlik, atılganlık var. Savaş ve barış böyle
karşı karşıya getirilir. Barış güzeldir, tatlıdır,
kadın da güzeldir. Ama savaş gerçektir, barış hayaldir.
İşin kötüsü biz de buna inanıyoruz. Oysa,
savaşın üzerine yürüyen, savaştan daha cesaretli bir barış mücadelesine ihtiyacımız
var. Zaman geçirmeden birşeyler yapmalıyız. Çok kötü günler bizi bekliyor.

“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.

Kitabına muhataplarından karşılık geldi
mi?

Barışa ilişkin bir kitap yazdım, çok satıldı,
herkes okudu meselesi değil. Barış için yazılan bir kitabın doğrudan doğruya savaşın
muhataplarına gitmesi ve onları etkilediğini
görmek beni çok etkiledi. Bu nedenle de
Barışamadık’ı mahkemede savunmamın bir
parçası olarak mahkeme heyetine sundum.
Elimden aldıkları araştırmam yerine yeni
bir araştırma yaptım, o da bir etki yarattı,
dedim.
Tabii bir kitabın etkisi şimdiki süreci durdurmuyor. Bir barış hareketine ihtiyaç var...

“Barışı yeşertmek zor bir iş. Bu zorluğun öncülüğünü yapmak da zor.”

