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•Egemenfraksiyonlararasındakigeri-
lim,bombalarvetabancalarınkullanıldı-
ğıbirzeminesıçradı.Çıkarlarbüyüdük-
çe,taraflarınsaldırganlığıdaartıyor.Her
tarafındankomploakanbirsuikastlaöl-
dürülenDanıştayüyesinincenazesineka-
tılanhükümetüyeleritartaklandı.Başba-
kan,Ankaradışınaçıkmayıtercihetti.

Ordu,yüksekyargıorganlarıveYÖK
ise,cenazekalabalığınıoluşturanAnka-
ra’nınlaikortasınıfıtarafındanalkışlan-
dı.Medyanınoncateşvikinerağmen10
biniancakbulankalabalığa,“Katilhükü-
met!”,“Tayyip,sırasanadagelecek”slo-
ganlarıattırıldı.

•DahaönceCumhuriyetgazetesinin
bombalanmasıylaveöncesindedeKürt
gerillalarınaMart’tansonraanidenyük-
selenşiddetlevesınırayığılan250bin
askerledevreyegirensilahlızorlama,hü-
kümet-orduarasındabirikengerilimida-
hayüksekaşamalaradoğruzorluyor.

Darbehattaiçsavaşihtimalikonuşul-
mayabaşladı.ABrüyasındanTürkiye
gerçeğineolağanüstühızlayapılandö-
nüş,sağvesolliberallerişaşkınaçevirdi.

•İddianameyle,AByolundaönemlibir
adımatıldığınıvenihayetordununkeyfi
egemenliğininkalkacağınıdüşünenlibe-
raller,hemensonrasındaGenelkurmay
bildirisiyleşaşkınadönmüştü.Şimdide,
laik-orducucephenin“ulusal”güçleri
meydanlardazıplıyorlarveAKP’ninişinin
bittiğinidüşünüyorlar.

Gerçekteise,taraflarbirbirlerininkapa-

sitesinisınıyorlarvedengeyikendilerin-
denyanakaydırmayaçalışıyorlar.Henüz
ikitaraftakazanabilmişdeğilvemuhte-
melenherikisidekazanamayacak.

•Öylegözüküyorki,Cumhurbaşkanlığı
seçimindebirçözümeulaşıncayadekge-
rilimyükselerekdevamedecek.Orducu-
laikcephe,seçimyaklaştıkçazorkullanı-
mınıarttırmayaniyetligörünüyor.

Tavizsizolarakkendiadayınıseçeceğini
veparlamentoçoğunluğununbunayetti-
ğiniaçıklayanAKP’niniradesikırılmaya
başladı.Ancak,teslimdeolmuyorlar.
AKP’ninetkialanıiçindeolanama,ordu
tarafındandakabuledilecekbirismin
üzerindeanlaşılmasıyüksekolasılık.
•BOPbölgesindekibütüncoğrafyalarda
yerelgüçleribirbiriylesavaştırıp,zayıf
düşürerekgirenABD,Türkiyeiçindeaynı
taktiğiuyguluyor.ABD’ninamacı,İran
operasyonunaTürkiye’yikatmakveKara-
deniz’deRusya’ylakurduğugerilimekse-
nindeTürkiye’yiarkasınaalmak.Odu-
rumda,ABDstratejikderinlikkazanacak.

•Birbirleriylesavaşanegemenler,Mec-
lis’tebirarayagelipemekçilerekarşı
soygunyasalarınıartardageçiriyorlar.
İhracatvebüyümesürekliartarken,iş-
sizlikveyoksullukdasürekliderinleşiyor.

BataklığaçekilenTürkiye’nin,emekçile-
ringüçlüveisyancısoluğunaihtiyacıvar.
İşte,TerörleMücadeleYasası’yladaolası
halkhareketlerininönükesilmekiste-
niyor.

AvrupaSosyalForumunundör-
düncüsüAtina’dagerçekleştirildi.
Sermayeningenelçıkarlarının
sağlanmasınayönelikekonomi-
politikkararlarınalındığıDünya
EkonomikForumunaalternatif
olaraktoplanılansosyalforumla-
rınbölgeselayaklarındanolan
ASF,Avrupaçapındabirdizikam-
panyanın,eylemin,forumvetop-
lantılarıngerçekleştirildiğibirze-
min.
12. SAYFA NurayErgüneş

BAŞKA BİR DÜNYA
MÜMKÜN ... SOSYALİZM

SosyalistHareketinyenidenkuru-
luşihtiyacındanyolaçıkarakbir
yılöncebaşlattığımız“Sosyalist
Forum”süreci,13Mayıs’tayapı-
langeniştoplantıylayenibiraşa-
mayageçmişoldu.

2005şubatındabaşlayangörüş-
melerveyapılanbirdiziortak
toplantınınneticesinde2005yılı
Mayısortalarında,ToplumsalÖz-
gürlükPlatformu,SosyalistDe-
mokrasiPartisi...
19. SAY FA TuncayYılmaz

SOSYALİST FORUMA BİR
ADIM DAHA

ABD,İngiltereveFransagibi
müttefiklerinindedesteğiyle,İran
üzerindebuülkeninnükleerteknoloji
geliştirmesiniengellemekiçinbaskıyı
arttırıyor.Batılıülkeler,geçtiğimiz
MayısayıbaşındaBMGüvenlik
Konseyi’ne,uranyumzenginleştirme
çalışmalarınasonvermediğitaktirde
İran’akarşıyaptırımlaruygulamayı
öngörenbirkarartasarısısundu.
17. SAYFA İ.HalitElçi

Günlerinbugüngetirdiğibaskı,zu-
lümvekandır”…1Mayısmarşının
sözleriniyaşadığımızgünlerdegir-
dikbusene1Mayıs’a.

İçindeyaşadığımızcoğrafyaçare
veçaresizlikarasındakıvranıpdu-
ruyor.Biryandanüçüncüyılınıyaşa-
maktaolduğumuzIrakişgalişidde-
tinikaybetmedendevamederken
öteyandan,adımadımyeniişgal
hazırlıklarıyapılıyor,gerekçeleri
oluşturuluyor.OrtadoğuveOrtaAs-
yahalklarınınkaderiüstüne,bu
halklarınkendileridışındaherkes
“projeler”geliştiriyor.

Ülkedekidurumbutablonunbir
parçası…Sermayeyenipaylaşım
sürecindesahiplerineyaranmakve
pastadanpayınıarttırmakiçinhiçbir
“fedakarlıktan”kaçınmazken,ordu-
sermayekendiavantajlarınıkaybet-
memekiçin“(yoksulçocuklarının)
canıpahasına”mevzisinikorumaya
çalışıyor.

HükümetOsmanlınınBizans’tan
devraldığıentrikaçılgınlığıylaAme-
rikanPragmatizmininiyibirsente-
ziyle“neyardannedeserden”geçe-
rekadımadımislamigörüşüylebatı
modernizminisermayeninçıkarları
doğrultusundabulamaçlıyor…Dev-
letfideliğindebüyümüşfinanskapi-
talintümürkekliğinitaşıyarak,an-
cakamerikansermayesindenaldığı
desteğidegereğindekullanarak,or-
du-sermayeyisıkıştırıyor,kapladığı
alanıdaraltmayazorluyorveaçılan
yenialanlaradaİslamisermayenin
temsilcilerinisokarakkendirengini
finanskapitaliniçindebaskınlaştır-
mayaçalışıyor.
devamı 7. SAYFA TuncayYılmaz

1 MAYIS’IN
ARDINDAN

Dünyaenerjikaynaklarınadoğrudan
hükmetmekiçin,11Eylülsaldırılarını
gerekçegöstererek“terörekarşıön-
leyicisavaş”doktrininiuygulamaya
koyanveOrtadoğu’dayeniişgallere
girişenABDyönetimi,sondönemde
kendikıtasındahararetihergeçen
günartanbirateşinsıcaklığınıhis-
setmeyebaşladı.
BirsüredirLatinAmerika’dayaşa-
nanveartıkTürkiye’dekiboyalıbası-
nınbilegörmezdengelemediğigeliş-
meler,Bushyönetimindekiendişeleri
artırırken,Sovyetler’indağılmasın-
dansonraciddikankaybınauğrayan
dünyasolununda,bölgedekigeliş-
meleridahadikkatlibirşekildeizle-
mesineyolaçıyor.
16. SAYFA HakanDeniz

LATİN AMERİKA’DA 
SOL YÜKSELİYOR

İRAN BASKILARA 
DİRENİYOR

FİLLER TEPİŞİRKEN 

ÇİMENLER EZİLİYOR

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

BİR DEVRİN ARDINDAN İDDİALARIMIZ VE BİZ ŞU YÜCE DAĞLAR... TOPLUMLA MÜCADELE YASASI TÜKETİYORUM ...
Elektriklisüpürgenizdenbaş-
kakaybedecekbirşeyinizyok

26. SAYFA 22. SAYFA 25. SAYFA 8. SAYFA 30. SAYFA

19.yüzyıldaAvrupa’dapartiör-
gütselliğinedamgasınıvuranlar...

Siyasibirdergidefutbolsayfası
yapmakkadarrisklibirişolamaz..

Yaklaşık15yıldıruygulanan
“TerörleMücadeleYasası”

Tüketim;sözlüklerde“üreti-
lenveyayapılanşeylerin
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21MartNewrozkutlamalarıylabaşlayanözelbirpolitik

gerginliksürecininivmesinivekapsamınıdahadayükselt-

tiğibirdönemdeçıkıyoruz.Süreklileşen“balansayarları”

veaskeridarbe,vehattaiçsavaşolasılığınındahiyakın

ihtmalleralanıiçinegirmesi,gerginliğinulaştığıseviyeyi

gösteriyor.

GazetemizinyazılarınınbitmesindensonraDanıştaybas-

kınıyapıldı.

TetikçininülkücümafiaelemanıSedatPeker’leilişkisi,ki

onundaSusurlukçutümgeneralVeliKüçük’lebağlantısı

ortayaçıkmıştı,cebindençıkanVakitgazetesivePerin-

çek’inkanalıylabağlantılıkimliğivesilahkullanırkentek-

birgetirmesi,neredeysedörtbaşımamurbirprovokas-

yonlakarşıkarşıyaolduğumuzugösteriyor.Sankieylem

değilde,tiyatrooynanıyor!Birde“meczup”olduğuaçıkla-

nırsa,olayınarkasındagüçlübirözelservisinolduğuna

kesinlikleinanabiliriz.Ensonbirdeesrarengizemekli

yüzbaşıortayaçıktı.

Göğsünesaplanmışbıçakda,oyundakigerilimivekan

oranınıartırıyor.

Evet,suikast,ileridederskitaplarındakomploörneği

olarakokutulabilecekvesefilliğibeceriksiziliğiyleyarışan

birpolitikhamle...

Öylegörünüyorki,egemenlerarasıiktidarsavaşı,biryıl

sonraNisanayındayapılacakCumhurbaşkanlığıseçimleri-

nedek,silahlıbiçimleredebürünerekdevamedecek.

Neyazıkki,emekçihalkgüçlerininhiçbirivarlıkgöstere-

mediğiegemenlerarasıitdalaşı,ülkeyiemperyalistoyun-

larakolaycateslimolacağıveonlarıniçindetükeneceğibir

batağadoğruçekiyor.Emekçilerinsesikısıkkaldıkça,ba-

tağadoğrugidişidurdurmakoldukçazorolacaktır.

Busayımızdaegemenlerarasısavaşıfarklıyönlerden

gözleyenyazılarımızla,içineçekildiğimizbatağakarşıuya-

rıgörevimiziyapmayaçalışacağız.

1Mayıs’dakikamplaşmalarınsiyasalanaliziniyapan

Tuncayarkadaşımız,buyılki1Mayısöbeklerinin,solda,

siyasetenfarklıyönelimleri,açığaçıkardığınıyazıyor.

Oluşangerginlikortamında,yangındanmalkaçırırcasına

çıkarılmakistenenTerörleMücadeleYasası’nıniçyüzünü

ÇağdaşHukukçularDerneğiİzmirşubesindenBahattinar-

kadaşanalizederken,Ümitarkadaşımızdacezave......

üzerineyazdı.
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Aslınabakılırsa,baştaAKPyanlısı
yazarlarolmaküzere,birçokpolitik
yorumcu2005sonbaharındanitiba-
ren,“MartSendromu”vurgusunda
bulunmuştu.NihayetMartgeldive
düğmeyebasılmışçasınabirbiriardı-
naolaylarpatlıyor.

T.C.’ninsiyasalotoritesinekarşı,bir
meşrudayatmaolarakvehertürlü
yasalengelifiilenaşarakyürütülen
Newrozvehemenardındangerilla
cenazeleridefnedilirkenDiyarbakır
merkezliolarakgelişenayaklanmade-
nemesi,siyasalortamıhızlagergin-
leştirdi.

İlkhamleninsonunda,Kürthalkının
meşrulukalanıgenişlerken,AKP’nin
inisiyatifigeriliyor,ordununkiise,ge-
nişliyordu.Sonrasında,orduhükümet
işbirliğiyleçıkartılanTerörleMücade-
leYasasıise,sonikiüçyıliçerisinde
demokratikleşmeadıaltındagetirilen
bütündüzenlemeleritasfiyeediyorve
karanlıkbirdönemedoğruyönelişin
işaretleriniveriyordu.

İçinegirdiğimizgerginpolitiksüreci,
VanSavcısınıniddianamesiiyicede-
rinleştirdi.Egemengüçlerinfarklı
fraksiyonlarıarasındakiitişkakış,
hızlandı.

Kendiegemenliğinisürdürmekiste-
yenorduvebuegemenliğisınırlamak
yadaorduyudüzeninbekçisiolarak
normalleştirmekisteyenegemenler
arasındakarşılıklıhamleleryapılıyor.

BugünyaşananDanıştaysaldırısı
ise,süreceyenibirivmeverecekka-
pasiteyesahipgözüküyor.

İddianame

VanSavcısı,AKPiçindekigüçlübir
kanat,FettullahHocaveenarkada
ABDiçindekibelliodaklarıbarındıran
birpolitikgüçadınaönesürüldü.Ve
devamla,hamleyiyapançıplakgüçler
bunlarolsada,Anadolusermayesi-
ninçoğunluğunun,TÜSİAD’ındabir
kısmınınsüreciniçinderesmenveya
fiilenyadaisteksizceolduğuaçıktır.

İddianameile,Büyükanıtşahsında
TCveonunpolitikdavranıştarzısor-
gulanıyorveorduegemenliğinintop-
lumsalmeşruiyetibaskıaltınaalı-
nmakisteniyordu.Ordukışlasınaçe-
kilmelivesermayeyehizmetleyetin-
meliydi.Buise,TC’deherkurumun
altındaordununimzasıolduğuiçin,
birbütünolarakTC’nintemellerinin
sorgulanmasıanlamınageliyordu.

Oyüzdengeçensayımızdasormuş-
tuk:Belgrat,TiflisveKiev’densonra
“renklidevrim”sırasıAnkara’damı?

Bildiri

Karşıhamlegecikmediveoldukça
açıkbirdilkullananGenelkurmay
bildirisiyleyapıldı.Ordu,kendisine
çekilenrestigörüyor,kendinekarşı
olangüçlerineredeyseadresvererek

gösteriyorve“hodrimeydan”diyor-
du.

Karşırest,birblöfmüdür?Netola-
rakcevaplayabilirizki,hayır!

Ordu,TC’ninheryerindedir.Evetbir
politikalanolarakTCveonundevle-
tinin,yasalveyasadışı,resmiyada
sivil,bütünkurumlarınıniçinde,or-
dununbirbiçimdeetkialanıvardır.
Kimidoğrudankimidolaylıyoldan
hareketegeçirilecekyaygınpolitik
güçlerde,ordununhizmetindedir.

Evet,Türkiye’deordu,sadeceordu
değildir.Cumhuriyetinbaşındanberi
yapılanbilinçliveiradimüdahaleler-
le,ordununkonumlanışıpolitikalanın
tümüneyayılmıştır.

İşte,GenelKurmayınaçıklamaları-
nıntarzıvenetliği,buçıplakgerçeği
muhataplarınahatırlatıyordu.Vebaş-
taAnadolusermayesiveonunpolitik
sözcüleri,AKPveFettullahHoca’ya
olmaküzere,tümrakipfraksiyonlara,
güçgösteriyordu.

Ancak,Şemdinli’dekibombalamala-
rıdoğrudanBüyükanıt’abağlayanid-
dianamevearkasındakigüçlerinni-
yetlerivecüretide,ortadaduruyor.
Sıradanbirsuçlamanınötesinde,ger-
çeklerindillendirilmesivebutemel-
de,orduegemenliğinin,özeliklede
ordudakiBüyükanıtfraksiyonunun
toplumsalmeşruluğunungölgelenme-
sivegüçtendüşürülmesisürecidev-
rededir.

İçine girdiğimiz gergin politik süreci, Van Savcısının iddianamesi iyice derinleştirdi.
Egemen güçlerin farklı fraksiyonları arasındaki itiş kakış, hızlandı. Kendi egemenliğini
sürdürmek isteyen ordu ve bu egemenliği sınırlamak ya da orduyu düzenin bekçisi olarak
normalleştirmek isteyen egemenler arasında karşılıklı hamleler yapılıyor.

MARTTAN SONRA
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gemengüçlerinkendiarasındakiiçgerginlikle-

riçözmeyolları,oldukçazengindir.Sanıldığı

gibi,sadecemasabaşındaoturupgörüşerek

anlaşmatarzındadayaşanmaz.İktidaradoğruyük-

seldikçe,başdöndürücübiçimdegüçlenençıkarlar,

bütünpolitiközneleriyırtıcıbiracımasızlığabürün-

dürür.Korunacakçıkarlarbüyüdükçe,gerginlikdüze-

yiyükselir,karşılıklıitişmelersürekliyaşanır.

İşte,oitişmelerkimizamanbirsonuçyaratmazve

sonuçalabilmekiçin,şiddetdevreyesokulur.Ege-

mengüçlerarasındakiçıkarçatışması,şayetbaşka

düzeylerdeçözülemiyorsa,silahlarıngücüyadaşid-

detiniknayeteneğidevreyegirer.Karşılıklıbombalar

atılırveyasilahlarsıkılır,suikastleryapılır.

Şid det dev re de

Türkiye’deegemenfraksiyonlararasındayaşanan

gerilimyükselipbirçözümdeüretemeyince,şiddet

devreyegiriyor.CumhuriyetGazetesi’ninardarda

bombalanmasıylabaşlayanbiryenisüreçaşanıyor.

Aslında,Kürtsorununaçözümbulacağınıaçıklayan

Erdoğan’ınhemensonrasında,ordutarafındanKürt

gerillalarayönelikyüksekşiddetuygulamasıyla

yalanlanmasıda,şiddetkullanımınınbaşlangıcıola-

rakgörülebilir.Kürtsorunununçözümüyle,kendi

zümreselegemenliğininenönemlitoplumsalmeşru-

iyetkaynağınıkoruyacağınıgörenordu,Erdoğan’ın

önünüsilahlıgücünüdevreyesokarakvekışkırtılan

şövenisthisterikampanyalarıylatıkıyordu.

Cumhuriyet’inbombalanmasıyladalaik-orducu

“ulusal”güçlerinrahatsızedilmesiyadakışkırtılması

hedefleniyorolmalıdır.

EnsonDanıştay’ınbasılıp“türban”kararınıalan

daireninsilahlayokedilmesigirişimiise,mevcutge-

rilimi,taraflarısonnoktayakadarzorlayacakseviye-

yeçıkarmahedeflidir.

Ancak,bombaatanlarınvesilahkullananların,ge-

rekeylemhedefleriylegerekseeylemsırasındatek-

birgetirerekkimlikbeyanetmeleriyle“kim”oldukla-

rıbelliolsada,eyleminsonuçlarıitibariylekimeya-

radığınoktasındanolaylarabakıldığızaman,ordu-

nuntoplumsalmeşruiyetiningüçlenmesinehizmet

ettiğive“ulusal”güçlerimotiveettiğirahatçagözle-

nebilir.

Ancazk,bombaatanlarınvesilahkullananların,

gerekeylemhedefleriylegereksırasındatekbir

getirerekkimlikbeyanetmeleriyle“kim”oldukları

belliolsada,eyleminsonuçlarıitibariylekime

yaradığınoktasındanolaylarabakıldığızaman,

ordununtoplumsalmeşruiyetiningüçlenmesine

hizmetettiğive“ulusal”güçlerimotiveettiği

rahatçagözlenebilir.

Şüphesiz,eylemiyapanlar“düşmanımerkezinden

vurduk”diyeceklerveböylecedüşmanıniradesini

zorladıklarınıdüşüneceklerdir.Budüşünce,kendibu-

lunduklarıkonumdankısmendoğruolsada,çokda-

hafazlasıylao“düşman”ıtoplumsalmeşruluğaka-

vuşturanveönünüaçansüreçleritetiklemektedirve

süreçlerdezorlananiradeyifazlasıylatazelemeyete-

neğinesahiptir.

Evet,kimlikleribelliolaneylemcilerinkimtarafın-

danyönlendirildikleribelirsizdirveTC’ninBizans’tan

Osmanlı’dandevraldığıterörükomplocumetotlarla

kullanmapratiğini,sözgelişi,AKM’ninyakılmasıve-

yaAtatürk’ünevininbombalanmasıyadaEşrefBit-

lis’inöldürülmesigibiolaylarıhiçunutmamakgerek-

tiğideaçıktır.Sağyadasoldansilahlıörgütleresızı-

larakdayapılan/yaptırılanbueylemler,bellipolitik

sonuçlarınyaratılmasıiçinbizzatkendigüçleriiçin-

denhedefleridevurabilir.

SuikastinABD’ninTürkiyeiçindekipozisyonunuda

güçlendireceğiaçıktır.Kışkırtılanlaikkesiminolası

gösterileriyadahırçınlıkları,AKPveçevresini

kışkırtacaktır.Vesonuçta,süreç,tamdaABD’nin

istediğigibi,uzlaşmazkamplarnoktasınadoğru

evrilebilecektir.
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ızlıyürütmeyidüşündüğüBOPsürecinde,

evdekihesabıçarşıyauymayarakIrakbata-

ğınasaplananABD,Türkiye’yidoğudanve

tümüylekendietkialanıiçinealmayıhedefliyor.

GüçlüordusuvekalabalıknüfusuylaTürkiye,

bölgedeABDyanlısıgüçoluşturmasürecineözel

vehattabelirleyicikatkısunacaktır.

IrakveAfganistanişgaliyle,ordusunukonumlandı-

rabileceğivemanevrayapacağıtopraklarasahip

olanABD’nin,Türkiye’denşimdikiisteği,şartsız

koşulsuzaskerivepolitikkatılımdır.

SürecebirkezgirenTürkiye,batağagirmişolacak

veherçırpınışındaABDtarafındandahaderinden

kapsanacaktır.Turkiye’yidoğrudankontrolünealan

ABD’nin,bölgedekistratejikderinliğibelirleyici

düzeydeartacakvegüçalanıoldukçagenişleye-

cektir.

Karadeniz’deRusyailekurulangerilimekseni,

İran’lasavaşadekyükselmeihtimaliolangerginlik

veIrak’tabitmeyendirenişinbaskısı,Türkiye’nin

kendicephesinekazanılmasını,ABDaçısındanacil

vezorunluhalegetiriyor.

Büyüyen çıkarlar saldırganlaştırıyor

Türkiye’deyenecekpastabüyüdükçegüçlenençı-

karlar,egemenfraksiyonlarıdahasaldırganhale

getiriyorvebirbirlerinidahafazlayıpratıyorlar.Bu

durumda,ABDtarafındankullanılabilecekzengin

fırsatlaryaratıyor.

Dahaöncedebelirtmiştik,hem“iddianame”hem

de“bildiri”kanatlarınınarkasındaABDvardır.Ta-

raflarınbirbirlerineolangerilimlerikışkırtılmakta

veherkesinherkeslesavaşarakhepsiningüçten

düşeceğibirortamınoluşmasıhedeflenmektedir.

Sürüpgidengerginlikveiçsavaşadönüşmeihti-

maliveeniyisibizzatiçsavaşınkendisi,ABDaçı-

sından,bütüntaraflarıkendinebağlayacağıbirdizi

fırsatsunacaktır.

Kendisinedestekarayanegemenfraksiyonlar

ABD’yegittikçe,birşeyleralacaklar;ama;aldıkları-

nınçokdahafazlasınıvermekzorundakalacaklar-

dır.Veböylece,mevcutdurumunsürmesi,ABD’nin

süreklikazanacağıveTürkiye’yedahaderindennü-

fuzedeceğibirsürecindesürmesianlamınagele-

cektir.

Büyükanıt’ınbirzamanlarbahsettiğiyadaima

ettiğiRusya-Çinekseniyleflörtise,gerçekleşme

olasılığıoldukçazayıfolanvepazarlıkmasasında

elinigüçlendirmeyiamaçlayanbirblöftür.

TCdevletiuzunzamandanABDile“flört”değil

“çılgıncaaşk”ilişkisiiçindedirveo“aşkınhatırına”

TC’ninbütünkurumlarıABD’yeaçılmışveABD

sımsıkıbiçimdeTC’yeyerleşmiştir.

ABD’yerağmenatılacakadımların,oldukçayük-

sekbirkopuşiradesinevesavaşazminesahipol-

masıgerekirki,tümüyleNATO’yabağlıolarakye-

tişmişBüyükanıt’ınböylebirkapasiteyesahipol-

madığıaçıktır.Yani,blöfünarkasıboşturveABD’

nindebudurumugörecekyeteneğivardır.

Batağa doğru mu?

Bütünsermayepolitikacılarının,kendisınıfsalve

zümreselçıkarlarıiçinülkesinevehalkınaihanet-

tençekinmeyeceğinikabuledersek,Anadolu’nun,

karanlıkveboğucubirbatağadoğrusürüklenme

ihtimalinindoğduğunusaptayabiliriz.

H

E

İş te, o itiş me ler ki mi za man bir so nuç
ya rat maz ve so nuç ala bil mek için, şid det
dev re ye so ku lur. Ege men güç ler ara sın -
da ki çı kar ça tış ma sı, şa yet baş ka dü zey -
ler de çö zü le mi yor sa, si lah la rın gü cü ya
da şid de tin ik na ye te ne ği dev re ye gi rer.
Kar şı lık lı bom ba lar atı lır ve ya si lah lar sı -

kı lır, su ikas tler ya pı lır.

Bü yü ka nıt’ın bir za man lar  bah set ti ği ya  da ima et ti ği Rus ya-Çin ek se niy le flört ise,
ger çek leş me ola sı lı ğı ol duk ça za yıf olan ve pa zar lık ma sa sın da eli ni güç len dir me -
yi amaç la yan bir blöf tür. TC dev le ti uzun za man dan ABD ile “flört” de ğil “çıl gın ca
aşk” iliş ki si için de dir ve o “aş kın ha tı rı na” TC’nin bü tün ku rum la rı ABD’ye açıl mış
ve ABD  sım sı kı bi çim de TC’ye yer leş miş tir.

ALP AYDIN

BOMBALAR
VE
SUİKASTLER

ABD KAPAN KURUYOR

ÖZGÜRLÜKTOPLUMSAL



iraskeridarbeiçin
Türkiyeşartları,daha
öncekilerinyapıldığı

1960,1971,1980vehatta
enson28şubat’agörebile,
oldukçafarklılaştı.2000’li
yıllarınbaşındaartardaya-
şananikiekonomikkrizve
sonrasındaDervişkararla-
rıylabaşlayandönüşümve
sonraAKPiktidarıtarafın-
danoldukçahızlayürütülen
özelleştirmeçapulculuğu,TC
Devletinin,ordusuvehükü-
metiyle,özerkdavranmaye-
teneğinioldukçazayıflatmış,
oyunalanınıdaraltmışve
bağımlılıkdüzeyiniderinleş-
tirmiştir.

Fi nans-ka pi tal güç len di

KoçSabancışahenkgibi
sermayegurupları,küresel
sermayedevreleriylekay-
naştıvemaddigüçolarak
küreselaktörlerarasınagi-
recekleriseviyelerizorluyor-
lar.

KoçGrubu,90biniaşan
çalışanıyla,küreselserma-
yeoyuncularındanbiriolma-
yaadaydır.ÖzellikleAmeri-
kanveİtalyankökenliser-
mayegruplarıyladerinden
ilişkilenerekarkasınısağla-
maalıp,BalkanlarveRus-
ya’dasürekliacılımyapmak-
tavebeyazeşyasektöründe
Avrupapazarındaiddialıpo-
zisyonalmakta.

Keza,Anadolusermayesi
de,özellikleÖzal’lıyıllarve
sonErdoğanhükümetiyle,
eskiküçüksanayiciaşama-
sınıgeridebırakıp,Konukoğ-
lu,Çalık,BoydakveÜlkergi-
bi,güçlüsermayegurupları
olmaaşamasınagelmişler-
dir.

Busürecinmaneviihtiyaç-
larınıkarşılayanvetoplum-
salmeşruiyetkanallarınıya-
ratanbaşlıcagüçolanFet-
tullahHocaise,ABDilesım-
sıkıilişkilenerek,ordukarşı-
sındaalternatifbiriradeol-
mayaçalışıyor.

FettullahHoca,enson

açıklamalarıylatakiyesınır-
larınıaşıporduyayönelik
gerçekniyetiniaçıketmeye
başladı.Söylenildiğigibidö-
nüşhazırlığındaysa,kendini
kontroledengüçlerinhamle
içinkararaldığıdüşünülebi-
linir.

Bildiridensonra,23Ni-
san’da,manifestobenzeri
birkonuşmayapanMeclis
BaşkanıArınç,Anadoluser-
mayesininbaşkabirsözcüsü
olaraksivriliyor.Arınç’ınkı-
rılmalaraveduygusalsav-
rulmalaraeğilimlikimliğiyle,
hasımgüçlerinyapacağı
baskıyıkaldırıpkaldırama-
yacağıvenefesininnereye
kadargitmesineyeteceğini
birliktegöreceğiz.

Güç den ge le ri

Evet,ordu,yayımladığıbil-
diriylebiradımattıveavan-
tajsağladı.Ama,okadar.
Fazlailerigiderse,arkasın-
daboşlukbırakmaihtimali
yüksektir.Süreklionayal-
mak,küreselveyereldü-
zeydemeşruluküretmekzo-
rundalar.

AKPvediğerleride,iddi-
anamesonrasındakigeliş-
melerle,nereyekadargide-
bilecekleriveneredenson-
rasınınyoğundirençledolu
olduğunugörmüşoldular.

Bütünpolitiközneler,Tür-
kiye’ningeldiğiaşamayauy-
gunyenioyunalanlarınıgüç
göstererekvemanevraya-
parakoluşturuyorlar.

Veaçıkçagörülüyorki,
özerkyadabağımsızda-
vranmayetenekleri,bütün
güçleraçısından,eskisine
göreoldukçazayıflamıştır.

Veaslındaöylegörülüyor
ki,birbaşkagüçolarakdev-
redeolanABD,bütünyerel
politiköznelerledahaderin-
denilişkilendiğibirsüreç
içinde,hemyerelaktörlerin
gücünügözlüyor,hemde
güçlerininsınırlarınıkendile-
rinegösteriyor.

Ordu,şayetbirdarbepe-

şindeyse,eskisigibikolayca
başaramayacaktır.Onayal-
malarıgerekenABD,ordu-
dan,İranveIrakbatağına
girmesiniisteyecektir.Küre-
selsermayeylederindeniliş-
kilenmişvebelligüceulaş-
mışyerlifinanskapitalise,
kendidışındakibirgücün
kendinerağmenözelgüçka-
zanmasınaeskisikadarses-
sizkalmayacaktır.

“Ba lans aya rı”

İşte,ordunun,darbeyegi-
deceğiyolda,belkiençok,
kendiözerkdavranmakapa-
sitesinidahadadaraltması
gerekecektir.

BaştaAKPveFettullahHo-
ca’nıntemsilettiğiAnadolu
sermayesi,şayetdoğrudan
karşıyaalınırsa,içsavaşa
dekgidebilecekbirsürecin
önüaçılmışolacaktır.Ve,bu
tercihedilmezse,uzlaşma
devreyegirecektir.

VeşayetAKPiledeuzlaşı-
lacaksa,ortayazatengünü-
müzdekindenpekfarklıol-
mayanbirpolitikortamçı-
kacaktırki,bununiçindarbe
yapmakgerekmeyebilir.

Evet,“darbe”yerinesöz
gelimi250binaskerinsınıra
yayılmasıyadaDanıştay’ın
silahlabasılmasıgibi“balans
ayarları”şuaşamadaordu
açısındandaharasyonelbir
tutumolarakşekilleniyor.O
“balansayarları”nıngerece-
ğipolitikortamiçinde,TMY
geçebilirveCumhurbaşkanı
ordununikabuledebileceği
biçimdeseçilebilinir.

Hükümetinistifasıveerken
seçimamaçlayan“balans
ayarları”nınyapılacağıbir
dönemegireceğimizgörülü-
yor.

ÖteyandanÖcalan’ınson
açıklamalarıylayeniden“fe-
derasyon”hedefineyöneline-
bilineceğigörülenKürthare-
ketinindeoluşankargaşada
doğacakfırsatlarıkullanaca-
ğıaçıktır.

ddianameaçıklanınca,
sağvesolliberalgüçler,
dünyayakendiahmakça

hayaldünyalarınıniçindenbak-
maklayetinip,çıplakgüçden-
gelerinigörmemeyitercihettik-
lerinden,neredeysehavalara
uçup,oldukçaşenliklibirhava-
yabürünüverdiler.Üstelik,“li-
beral-demokratÖzkökpaşa-
mız”davardıvebuzüstünde
kayarcasınaherşeyolupbite-
cek,nihayetdemokrasiyekavu-
şacaktık.

Açtavukrüyasındakendisini
buğdayambarındagörmeöz-
gürlüğünesahiptir;ama,rüya
bitince,çıplakgerçekacımasız-
camidesinikazıyacaktır.

İşte,iddianameninpeşisıra
gelenGenelkurmaybildirisi,TC
gerçekliğiniliberalleringözüne
soktu.Birazincinmişolabilirler
ama,onlarincinmesindiyeor-
du,egemenliğindenvazgeçe-
mezdi.O,pekbelbağlananve
göklereçıkarılanGenelkurmay
BaşkanıÖzkökde,“kolkırılır,
yeniçindekalır”tarzıyla,ordu
içindekigörüşayrılıklarınıgeri-
yeitmeyiveordunungenelçı-
karlarıdoğrultusundaBüyüka-
nıt’ınarkasındadurmayıtercih
etti.Onagöre,Büyükanıt,kur-
duğugizlibirkomiteyle
Şemdinli’desivilleribombalattı-
ğıiddiaedilenBüyükanıt,“şim-
didahadabüyükbiranıt”ol-
muştu.Demekki,TCordusunda
liberal-demokratlığınsınırı,or-
dununegemenliğinikorumaya
yaradığıyerekadardı.

Güçilişkilerinindemirdenya-
saları,liberallerimizinduygu
dünyasınıtacizetmepahasına,
kendinidayatıyordu.

Liberallerincinirken,Genel-
kurmaybildirisiyle,“ulusalcı
güçler”,baştaBaykalveDemi-
relolmaküzere,ençiğvearsız-
cametotlarlahavalarauçtu.

Darbeçığrtkanlığıyadaher
politikhamleninarkasınadarbe
tehlikesirestiniaçıkçakoyarak
politikayapmatarzı,birden
gündemesokuldu.Hatta,“oldu-
bitti,maşallah”denilerek,dar-
beninzatenyapıldığıdailan
edildi.

Evet,iddianameninarkasında-
kigüçlerdenemniyetayağıdüş-
rüldüvesonrasavcınınkendisi
degörevdenalındı.Buolgular,
simgeselolarakordunungücü-
nünhalenmevcudiyetinigöste-
rir.ÜstelikAKPyoğunbaskıal-
tınaalındıveErdoğan’daaçıkça
“sersemleme”işaretleridegö-
rülüyor.Ama,şimdilik,buka-
dar.

Sonunda,esashedefolanDin-
çer,halengörevininbaşındadır.
Bütünerkenseçimbaskılarına
veaçıkdarbetehditlerinerağ-
men,kisonuncusunuDemirel
“27Mayısve12Eylülöncesi
erkenseçimyapılsaydı,darbe
olmazdı”diyerekaçıkçayaptı,
evet,bütünbutehditlererağ-
men,hükümethenüzgörevinin
başındavebirerkenseçimde
henüzilanedilmedi.

Açıktırki,iddianamevearka-
sındakigüçalanınınbirsınırı
varsa,bildirivearkasındakigüç
alanınındabirsınırıvardır.Sı-
nırlarhenüznetdeğildirveher
ikitarafda,sınırıkendialanını
engüçlüyapacakyandançiz-
mekistemektedir.İddianame
henüzBüyükanıt’ıdeviremediği
gibi,bildiridehenüzhükümeti
deviremedi.

Vehemenvurgulamalıyızki,
karşılıklıgüçyüklemeler,heriki
tarafıdayıpratmaktaveama,
herikikanadındabirbiçimde
arkasındaolanABD,birbiriyle
çatışırkenzayıfdüşentarafları
dahafazlakontrolünealmakta-
dır.
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Evet, “darbe” yerine söz gelimi 250 bin askerin sınıra yayılması ya da
Danıştay’ın silahla basılması gibi“balans ayarları” şu aşamada ordu

açısından daha rasyonel bir tutum olarak şekilleniyor. O “balans
ayarları”nın gereceği politik ortam içinde, TMY geçebilir ve

Cumhurbaşkanı ordunun ikabul edebileceği biçimde seçilebilinir.
Açık tır ki, id di ana me ve ar ka sın da ki güç ala nı nın
bir sı nı rı var sa, bil di ri ve ar ka sın da ki güç ala nı nın
da bir sı nı rı var dır. Sı nır lar he nüz net de ğil dir ve
her iki ta raf da, sı nı rı ken di ala nı nı en güç lü ya pa -
cak yan dan çiz mek is te mek te dir.

ALP AYDIN

DARBE Mİ OLUYOR?LİBERALLER VE
ULUSALCILAR

Sırayla sevinip, üzülüyorlar Herkesin kafasındaki soru...

ÖZGÜRLÜKTOPLUMSAL
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emalizm’infaşizme
doğruevrilmeyeteneği
yüksektir.Bizzat
MustafaKemal’indö-

nemindedeolmaküzere,sık
sıkfaşistyöntemleryadasü-
reçler,Kemalistpolitikalanın
içindekendineyerbulabilmiş-
tir.

Kemalizm,ordununsavaş
gücünüyükseltmekamacıyla
eğitimegönderildikleriAvru-
pa’da,kapitalizmleveonun
toplumsalmodernleşmesüre-
ciyletanışangençsubayların,
batanOsmanlıyı“kurtarma”
ve“toplumumodernleştirme”
denemelerininpolitikbirzemi-
nekavuşmasıydı.Veya,tarih-
selbirsüreciniçinden
bakarsak,ordu-devletmenşeli

birtarihselgeleneğin,eskiyip
dökülenOsmanlıdevletinire-
formeederek,kendini20.
yüzyılşartlarındayeniden
üretmesiydi.

Osmanlı’nıniktidarvetop-
lumsallaşmatarzı,dahageliş-
mişbirdüzeyitemsiledenAv-
rupakapitalizmitarafından
18.ve19.yüzyıldayenilmişve
sömürgeleştirilmişti.Aslında
bizzatOsmanlı’nıniçindede,
Fatih’inBizans’tandevletleş-
medüzeyindedevraldıklarıyla
başlayanbirsüreçiçinde,
özellikleIII.SelimveII.
Mahmut’tasimgeleşen,mo-
dernleşmeyadaAvrupa’daki
gelişmelereuyumsağlamaça-
lışmalarıolmuştu.Ancak,o
denemelerinhepsi,birdüzeye
dekyükseldiktensonraherse-
ferindetıkandılar.

Vesonuçta,Osmanlıkendini
dönüştüremeyince,onunyetiş-
tirdiğivekişiliğinibelirlediği
subaylar,tıkanmayavesürekli
yenilmeyetepkigöstererek,
yenilenmeyiOsmanlı’nındışı-
nataşıdılar.İttihadveTerakki
debaşlayanbusüreç,M.Ke-
mal’dezafereulaştı.Osmanlı
tasfiyeedildiveCumhuriyet
kuruldu.

Osmanlı’dan

Cumhuriyet’e
Evet,CumhuriyetOsman-

lı’danbirkopuştur;ama,sade-
cekopuşdeğil,aynızamanda,
onundevamıdırda.

Osmanlı’nın“devletsınıfları”
(seyfiye,kalemiye,ilmiye,
mülkiye)nıniçindekiseyfi-
ye/ordugüçlerihamleyapa-
rak,kendizümreselegemen-
liklerinipadişahınkişiselege-
menliğininyerinegeçirdilerve
devletmerkezlivedemokrasi-
denuzakbircumhuriyetkur-
dular.

ModernsınıflarınkapalıOs-
manlıtoplumundahenüzyete-
rincegüçlenememesindende
güçalandevletbürokrasisi,si-
lahlıgüçleriniktidar
yeteneğinedayanarak,özgün

biraskeriparlementercumhu-
riyetkurmuştu.

Ocumhuriyet,kurulduğuan-
danitibaren,bilinçlibirtercih-
le,Avrupakapitalizminiörnek
aldı.ZatenAnadoluburjuvasi-
nincılızdaolsavarolangü-
cüyledahabaşlangıçtakayna-
şanKemalizm,iktidaragelip
TC’yikurduğuzamanda,bir
yandandevletsınıflarınınikti-
darınıyasalgüvencelerebü-
ründürürken,öteyandan,özel
sermayeningelişmesiiçindev-
letinvetoplumunbütünkay-
naklarınıseferberetti.

Kemalist fidelikte
sermaye yetişiyor

Rekabetçiaşamayıyaşama-
danvedevletinkucağındapa-
muklariçindeyetişenserma-
ye,azınlıklarınmallarınael
koymaçapulculuğubaşta,her
türdenarsızcabirikimkanalla-
rınıdevletindoğrudanönaç-
masıylakullanarakvebaştan
itibarentekelcikimlikteoluştu.

Sermaye,50’liyıllardayaptı-
ğıhamleyle,kendinibüyüten
orduylaegemenlikalanında
itişmesürecinibaşlattı.Demi-
rel,ÖzalveşimdiErdoğan,
sermayenintemsilcisiolarak,
oiktidarpaylaşımsavaşlarının
görünensimgeleridir.

Sermaye,herhamlesinde,bi-
razdahaalankazandıveor-
duyusermayesistemininko-
ruyucusurolüneçekmeye,ikti-
darıdabütünüyleelegeçirme-
yeçalıştı.Süreç,halendede-
vamediyor.

Orduise,kendikurduğuve
zümreselegemenliğiniçıkardı-
ğıyasalarlabaştangarantiye
aldığıTC’deki“özel”ve
ayrıcalıklıvebelirleyici
konumunuhepkorumayaça-
lıştı.Biryandanemperyalist
devletlerleyoğunolarakilişki-
lenirken,öteyandanonlarara-
sındakiçelişkilerdenfaydalan-
mayıbirpolitikyötemolarak
benimsedi.Sermayeningüç-
lenmesininönünüaçarken,
cumhuriyetinsiyasistatüsü-

nün,kendigarantörlüğündeol-
duğunuvebizzatsermayenin
halkakarşıkorunmasındada
kendirolününvazgeçilmezol-
duğunuönüneçıkanherfırsat-
ta,silahlıgücünedayanarakfi-
ilengösterdide.

Cumhuriyetintarihi,askeri
darbelerle,süreklibalansaya-
rıyapılanucubebirpolitiksis-
temigözebatırır.

Kemalizm baskı altında
Geldiğiaşamada,TCvekuru-

luşparadigmasıKemalizmve
onunişaretettiğiorduege-
menliği,çoktaraflıveyoğun
baskıaltındadır.Gerekkendi
egemenliğinintoplumsalmeş-
rulaştırmaaraçlarıolarakkul-
landığıİslam,Kürtsorunuve
Kıbrısdüğümündeyaşananaç-
mazlarvegereksede,kendi
geliştirdiğisermayeninküresel
sermayedevreleriyleiçiçege-
çerekulaştığımaddibirikim
seviyesi,orduyu,normalleş-
meyevesermayedüzenin
bekçisikonumunadoğruçekil-
meyezorluyorlar.

Egemenliğinisermayeyle
paylaşmayaçoktanrazıolan
orduysa,sıradanbirkoruyucu
konumunaitilmeyikabullenmi-
yorveegemenlikalanındaki
özelyerinikorumayaçalışıyor.
Okorumaeylemiyse,ordunun
vezümreselegemenliğininbü-
tüngericiözünüaçığaçıkartı-
yor.Başlangıçtavarolankimi
“ilerici”rollerse,tamamensi-
linipgidiyor.

şövenizm ve şiddet
Kemalizm,şimdi,ordununve

onunmerkezindeolduğu“ulu-
salgüçler”inşahsında,şove-
nizmiveşiddetitekyololarak
görüyor.Ölmedenöncezehrini
akıtanakreplergibi,toplumun
histerikmilliyetçikrizlere,linç
girişimlerine,uyuşturucuve
fuhuşaitiyor.Korumaklagö-
revliolduğu“vatan”ı,emper-

yalistgüçlerleyaptığıpazarlık-
takullandığıbirmalzemeola-
rakgörüyor.Kendisidibeçö-
kerken,kendisiyleberaber
herkesidedibeçekmeyeçalı-
şıyor.

Samsun’açıkarkenbircebine
padişahınizninialarakkendini
korumaaltınaalsada,kafa-
sındauçuşangizlidüşüncele-
rindebirburjuvadevrimcisi
olmayaözenenAtatürk’ünKe-
malizmi,kenditarihselserü-
venininsonunayaklaşırken,
hertürlütoplumsaldeğerden
kopuşup,sadecekendizümre-
selegemenliğinikorumayaça-
lışanvebusonuçsuzçaba
içindegittikçesefilleşenveçü-
rüyenordununelindezavallı
vekirlibirkimliksergiliyor.

K

Geldiği aşamada, TC ve kuruluş paradigması Kemalizm ve onun işaret ettiği ordu egemenliği, çok taraflı ve yoğun baskı
altındadır. Gerek kendi egemenliğinin toplumsal meşrulaştırma araçları olarak kullandığı İslam, Kürt sorunu ve Kıbrıs
düğümünde yaşanan açmazlar ve gerekse de, kendi geliştirdiği sermayenin küresel sermaye devreleriyle iç içe geçerek 
ulaştığı maddi birikim seviyesi, orduyu, normalleşmeye ve sermaye düzenin bekçisi konumuna doğru çekilmeye zorluyorlar.
ALP AYDIN

CAN ÇEKİŞEN KEMALİZM
Cumhuriyetin kurucu ideolojisi baskı altında

1919 Cumhuriyet 

Samsun’a çıkarken bir cebine padişahın iznini alarak kendini koruma altına
alsa da, kafasında uçuşan gizli düşüncelerinde bir burjuva devrimcisi
olmaya özenen Atatürk’ün Kemalizmi, kendi tarihsel serüveninin sonuna
yaklaşırken, her türlü toplumsal değerden kopuşup, sadece kendi zümresel
egemenliğini korumaya çalışan ve bu sonuçsuz çaba içinde gittikçe
sefilleşen ve çürüyen ordunun elinde zavallı ve kirli bir kimlik sergiliyor.
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ünyaTicaretÖrgütü(DTÖ),

Türkiye’nindekurucuüyeola-

rakimzaattığıve1Ocak

1995tarihindeyürürlüğegirenNihai

Senetiçerisindeyeralan“DünyaTica-

retÖrgütüKuruluşAnlaşması”ileku-

rulmuştur.Buanlaşmanınekindeyer

alanmaddelerdenbirideHizmetTica-

retiGenelAnlaşmasıkısacaGATS’tır.

GATSanlaşmasınınönemi,anlaşmaya

imzaatantümülkelerdekamuyaait

hizmetsektörlerininözelleştirilmesini

amaçlamasıdır.

Anlaşmakapsamındabahsedilen

hizmetsektörleri,baştameslekihiz-

metlerolmaküzerehaberleşmehiz-

metleri,müteahhitlikveilgilimühen-

dislik-mimarlıkhizmetleri,eğitimhiz-

metleri,çevrehizmetleri,malihizmet-

ler,sağlıkileilgilivesosyalhizmetler,

turizmveseyahatileilgilihizmetler,

ulaştırmahizmetleriolaraksıralanır.

GATSanlaşmasınınimzalanması

sonrasında,İnşaatMühendisleriOda-

sı’nın,1996-1997yıllarıarasında

yaptığıçalışmave.17Ağustos1999

depremiylegündemegeleninşaatmü-

hendislerinin,meslekialandakiyeter-

sizliğitartışmalarıylabirlikteTürki-

ye’dekiüniversitelerinteknolojiyeve

sanayiyeuygun,konusundauzman

mühendisyetiştiremediğiortayaatıl-

mıştır.BusüreçlebirlikteYetkin-

TMMOB’undeyimiyle“uzman”mühen-

dislikkavramı,bizzatTMMOBtarafın-

dantümmühendislik,mimarlıkveşe-

hirbölgeplancılarınınönüne“Yetkili

MühendislikYasaTasarısı”olarakko-

nulmuştur.Buyasatasarısıylaeğitim

sisteminehiçbirmüdahaleöngörül-

mezken,yenibireğitimsüreci,belge-

lendirmevesınavprogramlarıhazır-

lanmıştır.

Ya sa ne ler ge ti ri yor?

Buyasatasarısınınkabuledilmesi

sonucundaisetümmühendis,mimar

veşehirplancılarınınmeslekleriniicra

edebilmeleriiçin–TMMOB’yebağlı23

odanınbelirleyeceğiuzmanlıkalanla-

rında-üniversitelerdenalınandiplo-

malar,mühendislikunvanınıveimza

yetkisinivermeyeyeterliolmayacak,

bunundışındayetkilimühendis,yetkili

mimarveyetkilişehirplancısıbelge-

sinesahipolunmasıgerekecektir.

YasataslağınagöreYetkinMühendis-

likSınavı’nabaşvurabilmekiçinYetkin

MühendisBelgesi’nesahipmühendis-

lerdenetimindeenaz3yılproje,en

az2yıluygulamaolmaküzeretop-

lamenaz5yıllıkdeneyimsahibiol-

makvebuhizmetleribelgelemek,

3000kelimelikbir“TeknikRapor”

vermek,meslekodalarıtarafından

yapılacaksınavdabaşarılıolmakge-

rekmektedir.Heradayınsınavagirme

hakkıbeşkezlesınırlıdır.Aynıza-

mandasınavıkazansabileYetkinMü-

hendisolarakkalabilmekiçindeher

yıl,oyıliçinYetkinMühendislikKuru-

lutarafındanbelirlenecekkonuve

süredemeslekiçieğitimvegeliştir-

meçalışmalarınakatılmaveYetkin

Mühendislikaidatınıödemezorunlu-

luğugetirilmiştir.Busüreklieğitimler

iseherodanınbünyesindekurduğu

veTMMOB’nin“YetkiliMühendislik

YasaTasarısı”ndaaçıkladığıüzere

MeslekİçiSürekliEğitimMerkezi(Mİ-

SEM‘ler)tarafındanverilecektir.

TMMOB ne den des tek li yor?

BuyasatasarısıylabirlikteTMMOB

anagöreviolmasıgerekenmühendis,

mimarveşehirbölgeplancılarınınöz-

lükhaklarınıkorumavebualanınaynı

zamandademokrasimücadelesinin

birparçasıolarakörgütlenmeihtiya-

cıylaarasınamesafekoymaktadır.

Odalar,kayıtlımühendislerleilişkisi-

ninarasınaMİSEM’lerisokmaktadır.

Böylecedemokratikkitleörgütüol-

maktançıkıp“Yetkilendirmemerkezle-

ri”halinedönmetehlikesiyleyüzyüze

kalacakatır.Butasarıyıdestekleyen

Odalar,örgütlülükdurumlarınıarttırıp

üyeleriylesıkıilişkilerkurarakçözme-

lerigerekenekonomiksorunlarınıda

süreklieğitimlerdeneldeedecekleri

gelirleçözmeyiplanlamaktadırlar.

Odalarıbuyasayıdestekleyerekeği-

timalanındayaratılmakistenilenyeni

birpazarınkurulmasınaortakolmak-

tavebupazarınkendidenetiminde

olmasınısağlamakistemektedir.Tüm

bunlarınaksinemühendislikvemi-

marlıkhaklarınısavunandemokratik

kitleörgütüolmasınedeniyleTMMOB

temsilettiğikitleninözlükhaklarına

zararverecektümuygulamalarakarşı

durmalıdır.Etkinbirmühendisinyeti-

şebilmesiiçinMİSEM’lerdeverilecek

eğitimlerideğil,üniversiteeğitiminin

iyileştirilmesinisavunmalıdır.

YÖK ne den des tek li yor?

YÖKeğitimsisteminineksikliklerini

görmektedir,hattabizzatsebebidir.

Fakatbuaksaklıklarıgidermesigere-

kirkenözellikleüniversiteeğitimindeki

teknikveteorikyetersizliklerigörerek

busistemieksiklikleriylekabuletmek-

tedir.AvrupaBirliğiuyumyasalarıile

birlikteTürkiyeliemekçileredayatılan

GATSanlaşmasıylaTürkiye’dekamu

alanlarıileilgiliözelleştirmepolitika-

larınınhızlandırılmasıamaçlanmakta-

dır.YÖK,bukamualanlarındankendi-

nedüşenpayınörgüneğitimkurumla-

rıolduğunugörmektevekurulmakis-

tenenbupazardanpaykapmakiste-

mektedir.

Staj yer mü hen dis lik

Buyasatasarısınıngetireceğistajyer

mühendislikkavramı,mühendislik

alanındaçalışanlarla,öğrencilikara-

sındakalanlariçintanımlanmaktadır.

Emeğindahadaucuzlatılabileceğita-

nımsızvehukuksuzbiraraalanaçıl-

makistenmektedir.Busayedestajyer

mühendisolarakçalışanlarınbilgibi-

rikimiveemeğisömürülmek,aynıza-

mandamühendiskadrosuverilmeyip

işçi-işverenarasındayenibirilişkibi-

çimiyaratılmakistenmektedir.Uzman

veyayetkinmühendisliktanımlamala-

rıyladakişilerihemsüreklieğitim

programlarınadahiletmeyezorlaya-

rakkendini,kendisineveçevresine

karşısürekliyetersizhissetmesinese-

bepolmaktadır.Aynızamanda

TMMOBiçindeyetkinveyetkisizmü-

hendisdiyebirayrımagidilmekteve

demokratikkitleörgütüüyelerinibir-

birlerinegöreayrıcalıklıdurumagetir-

mektedir.Verileneğitimlerindetemel

eğitimniteliğindençokuzaktaolma-

YETKİN DEĞİL
ETKİN MÜHENİSLİK

S. GÖKÇE AVCIOĞLU

D

Yetkili Mühendislik Yasa Tasarısı’nın kabul edilmesi durumunda tüm mühendis, mimar ve şehir plancılarının mesleklerini
icra edebilmeleri için –TMMOB’ye bağlı 23 odanın belirleyeceği uzmanlık alanlarında- üniversitelerden alınan diplomalar,

mühendislik unvanını ve imza yetkisini vermeye yeterli olmayacak, Bunun dışında yetkili mühendis, yetkili mimar ve yetkili
şehir plancısı belgesine sahip olunması gerekecektir.

Yeni şekilleniş yeni engel

Bu yasa tasarısının amaçlarından bir tanesi ise sürekli artan
işsizliğin yaratacağı toplumsal buhranları engellemek için

kişinin iş bulamamasını kendi yetersizliğinden 
kaynaklandığına kişiyi inandırmaktır. İnsanın kendini ifade
edebilmesi için en önemli unsurlardan biri olan iş yapma

imkanını ona sağlamayarak, sağlayamamasının sebebini de
kişinin kendisine yükleyerek kişinin sistemle değil de

kendiyle çatışmasına sebep olmaktadır.

Bu yasa tasarısıyla birlikte ise TMMOB ana görevi olması
gereken mühendis, mimar ve şehir bölge plancılarının özlük

haklarını koruma ve bu alanın aynı zamanda demokrasi
mücadelesinin bir parçası olarak örgütlenme ihtiyacıyla

arasına mesafe koymaktadır. Odalar, kayıtlı mühendislerle
ilişkisinin arasına MİSEM’leri sokmaktadır.

ÖZGÜRLÜKTOPLUMSAL
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abiikifillerinbutepişmedö-
nemindeçimenleryinetarihsel
rolünüoynuyorveeziliyorlar.

Sermayekendiiçindekididişmeye
rağmendünyaçapındaezilenlereve
emekçilerekarşıtarihselbirittifakiçe-
risindebaskı,sömürüvezulümpoliti-
kalarınıartıraraksürdürüyor.Türki-
ye’dedeişçiler,emekçilerveezilenler
tarihinenkapsamlısaldırılarındanbi-
riylekarşıkarşıya.GenelSağlıkSigor-
tasıveSosyalGüvenlikYasası,tamgaz
devamedenözelleştirmeler,Terörle
MücadeleYasası‘ylaberaberişçilerin
veemekçilerinbugünekadareldeede-
bildiğigüdükhaklarınyanısıragele-
ceklerideellerindenalınmayaçalışılı-
yor.

Bubüyüksaldırıyıvekendiaraların-
dakihegemonyasavaşlarınıdahalkları
birbirlerinedüşürerek,emekçilerinve
ezilenlerinörgütlerinidağıtarak,elege-
çirerekkazasızbelasızatlatmayaçalı-
şıyorlar.

Türkiye’dedebusaldırılarakarşıen
büyükmaskeKürthalkınakarşıgelişti-
rilenşovenizmveırkçıatmosferoluyor.
Kürthalkınınörgütlübirbiçimdeyürüt-
tüğüözgüreşityaşammücadelesine
karşıenağıraskerivesiyasalyöntem-
lerlekarşılıkveriliyor,busayedebir
taşlaikikuşvurulmayaçalışılıyor.Hem
ezilenlerinveemekçilerindin,dil,cin-
siyetveulusgözetmeksizinsömürüye
vebaskıyakarşıbirleşikmücadelesini
parçalamışoluyorlarhemdebirhalkı

verdiğibüyükmücadeleyerağmensö-
mürgedurumundankurtulamamaya
mahkûmediyorlar.

İşte,1Mayıs’taemeklerine,özgürlük-
lülerine,kültürlerine,onurlarınavege-
leceklerinesahipçıkmakiçinsokaklara
çıkanlarböylebiratmosferdedoğru
pozisyonlaralmayaçalıştılar.

Kon fe de ras yon lar ve 1 Ma yıs

Tümbusüreçtebütünaktörlerulusal
veuluslararasıbirçokbaskımerkezi-
ninetkisialtındahareketetti/ediyor.
Egemenleriçinbu1Mayıs’ınenbüyük
kırmızıçizgisiemekçilerleKürtözgür-

lükhareketininaynıdirenişhattında
birleşmesiydi.Tümçabalarıbubuluş-
mayı,birleşmeyiönlemeyedönüktü.
Bununiçinhememekcephesindehem
deKürtlercephesindenekadarhare-
ketegeçirebileceği,baskılayabileceği,
etkileyebileceğinoktavarsaoyunasok-
tu.Yukarıdaanlatılantabloüzerinde
kolaycadenilebilecekolanşudur:Kon-
federasyonlartümgücünüveimkanla-
rınıseferberedereksermayeninbu
topyekünsaldırısınakarşıezilenlerin
veemekçilerintopyekündirenişiniör-
mekolmalıydı.Ancakkonfederasyonla-
rınmevcutdurumuylaböylebirşey
olamazdı,olmadıda.Bukadartarihsel
önemesahip1Mayısçalışmalarımini-
mumdüzeydehazırlıklakarşılanabildi.
Devletinkonfederasyonlarayaptığı
“Kürtlerleayrışın”baskısıkarşılıkbul-
duveEmekPlatformu1Masyıs’ınen
önemliayağıolanİstanbulayağında
ayrıştı.Hak-İşveTürk-İş“ezilenlerin
veemekçilerinbirliktemücadelesini”
reddettivegöstermelik1Mayıskutla-
masınıtercihetti.DİSKveKESKise
devrimcilerinbualandakietkisisonu-
cundadevletinbaskısınakarşıortak
duruşugösterdi.BuDİSK’inveKESK’in
içindebubaskıyateslimolmayahazır
sendikacılarolmadığıanlamınagelmi-
yorelbet,amabudönemdevrimcisi-
yasetbelirleyicioldu.ÖrneğinDİSK,12
EylülMitingi‘ndekitutumundandaha
ileribirtutumtakındı.

Si ya si ör güt ler ler ve 1 Ma yıs

Birsüredirsiyasetalanındakiyeni
kulvarlarınoluşmasürecibu1Mayıs‘ta

siyasetleraçısındanbirazdahabelir-
ginleşti.Kabacaüçkulvardanbahset-
mekmümkün:Birincisitümbucende-
redenancakişçisınıfınınbirliğivehak-
larınkardeşliğihattındayürütülecek
ortakmücadeleyleçıkılabileceğineina-
nankulvardır.Bukulvargeliştirilenşo-
venistkışkırtmayavesermayeninsal-
dırılarınakarşıtopyekünbirmücadele-
yigeliştirmeyeenyakınhattır.Oyüz-
dendebukulvardakiherkesinbuhat-
tınoluşmasınaözelolarakyoğunlaş-
masıgerekmektedir.İstanbul1Mayısı-
nındizlişinegöresayacakolursakDİSK
veKESK’inarkasındanalanagirenDTP,
EMEP,ESPveSDPdörtlügrubu(bu
grubailişkindeğerlendirmemizbaşka
biryazıyasaklıkalsın),ardındanalana
girenvebubirmayıstahenüzilkadı-
mınıatanancakgelişmeyeyüzüaçık
olan“YaşasınİşçilerinBirliğiHalkların
Kardeşliği”ortakpankartıylayürüyen
14MayısPlatformu,HaziranDergisi,
EzilenlerinKurtuluşu,İşçiMücadelesi,
SODAP,ToplumsalÖzgürlükPlatformu
veimzalarıbupankarttaolmalarına
rağmentamamenbukulvarlaşmanın
bilincindeolarakancakbununyarattığı
kararsızlıklaortakpankartarkasında
yürümeyenÜrünSosyalistDergive
SEH’tir.

İkincikulvarolarakHÖCveBDSP’nin
siyasalçizgilerininbelirleyiciliğindeki
Devrimci1MayısPlatformugörülebilir.
Bukulvararenginiverenikianasiyasal
hattanbahsetmekyeterliolacaktır.Bi-
rincisidevrimciancaksekterveMark-
sizminvedevrimcihareketinkendini
yenilemesindenuzakoluşlarıikincisi
iseKürthareketineyaklaşımdanesnel
olaraksermayeninveMGK’ninpolitika-
larınayedekleniyorolmalarıdır.

Üçüncükulvarolarakisebaşını
ÖDP’ninçektiğitümbusıkışıklığasis-
temiaşanbirperspektiftendeğilde
sistemiiyileştirenperspektiftenbakan
yaklaşımdır.

Birdetamamenulusalcılığın,Genel
kurmayicazetlisiyasetyapmanınka-
rarlılığıylayürüyenbirkulvarvarki
onubirazdaklasmandışısayıyoruz.
Bu1Mayıs’ınİstanbul’daİP’sizSİP’siz
(SİP/TKP)kutlanmasıbuklasmandışı-
lığınenbüyükkanıtıdır.

şüphesizbupozisyonlarnetleşmiş,
tamolarakşekillenmişdeğildir.Za-
manlaşuanortak,aradayadaikilidu-
ruyorgibiduranlaryavaşyavaşşekille-
nenderinleşenveetkiliolmayabaşla-
yansaflaşmadayerlerinibulacaklardır.
Ancaksiyasettebelirleyiciolmakakışın
yönünüöncedengörmeklemümkündür.
Olanıbiteniherkesinanalizedebildiği
anyapılmıştercihler,varolanlarades-
teksunmayıaşamayacaktır.

T

Türkiye’de de bu saldırılara
karşı en büyük maske Kürt
halkına karşı geliştirilen
şovenizm ve ırkçı atmosfer
oluyor. Kürt halkının örgütlü
bir biçimde yürüttüğü özgür
eşit yaşam mücadelesine
karşı en ağır askeri ve siyasal
yöntemlerle karşılık veriliyor,
bu sayede bir taşla iki kuş
vurulmaya çalışılıyor.

sındankaynaklımeslekieksiklikleri

giderememekte,ezbercieğitimede-

vamettirilmektedir.

Ya sa ta sa rı sı nın 
ar ka sın da ki ger çek!

Tasarısınınamaçlarındanbirtanesi

iseartanişsizliğinyaratacağıtoplum-

salbuhranlarıengellemekiçinkişinin

işbulamamasınıkendiyetersizliğin-

denkaynaklandığınakişiyiinandır-

maktır.İşsizkalmasınınsorumluluğu-

nukişininkendisineyükleyerek,sis-

temledeğildekendiyleçatışmasına

sebepolmaktadır.

Buyasatasarısınınmühendis,mi-

marveşehirbölgeplancılarınafay-

dasındançokzararınınolduğuaçıktır.

Kötübireğitimsistemininkurbanla-

rıolarak,bueğitimsistemindeüni-

versiteliolabilmekveüniversiteyibi-

tirebilmekiçinharcananeğitimgider-

leribinlerceaileninbelinibükmekte-

dir.Bununüzerinebirdeişhayatına

girebilmekiçingerekensınavlaraha-

zırlıkkurslarının,sınavların,alınması

gerekensertifikalarınücretleriekle-

ninceemekçiailelerveçocuklarına

üniversitekapılarıtamamenkapana-

caktır.

Heryılbinlercemühendis,mimar

veşehirplancınınmezunolduğuTür-

kiye’de,bukapasiteninçokazını

karşılayabileceksanayialanınınvar

olmasıhergeçengünbinlerceinsanı

işsiz,dolayısıylaaçveamaçsızbırak-

maktadır.Birtaraftandakendidahil

tümmeslektaşlarıylarekabetehazır,

kendineveinsanayabancılaşmışbir

insanmodeliyaratılmaktadır.

AB ve GATS

GATSanlaşmasınınimzalanmasıile

birlikteAvrupaBirliğiülkelerineda-

yatılanyönergelerdenbirtanesi,bu-

güntümFransa’yıayağakaldıran

BolkesteinYönergesi’dir.Buyönerge

ileçalışanlarınsosyalgüvencelerihi-

çesayılmaktaveişgücüenucuzde-

ğereçekilmekistenmektedir.Buyö-

nergeyekarşıbaştaFransaolmak

üzerebirçokABülkesindeöğrenciler,

işçilersokağadökülmüş,hükümetle-

regeriadımlarattırmışlardır.

GenelSağlıSigortası(GSS),Yetkili

MühendislikYasaTasarısı,Bolkestein

Yönergesigibiinsanıköleleştirenuy-

gulamalartümdünyahalklarınada-

yatılmaktadır.Kapitalizminşiddeti

güngeçtikçeartmaktadır.Direnişsa-

deceFransa’dadeğilbubaskıyıtaşı-

yantümülkelerlebirlikteorganizebir

şekildegerçekleştiğindeamacınaula-

şacaktır.

1. SAYFA DEVAMI
TUNCAYYILMAZ
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aklaşık15yıldıruygula-
nan“TerörleMücadele
Yasası”nda,değişiklik

yapılmasınailişkintasarılar
ulusal-uluslararasıiktidar
odaklarıncakararlaştırıldıktan
sonrahükümet,ardındanda
nihayetMeclisgündemineyer-
leşti.

2005yılınınsonundabaşla-
yantartışmalar,TSKveemni-
yetinodevirdekiprestijkaybı
dagözönünealınarakertelen-
mişti.Bugünlerdeyinegünde-
mimizdeveyasalaşmasüre-
cinde.

TMYbirbütünolmaktanzi-
yadeyargılamaaracınıniçer-
sindebirparçayakarşılıkgel-
mesiaçısındandaönemlibir
ayraç.Ziraözelteröryasası,
buyasayauygunyargılamaya-
pacaközelmahkemelerve
özelinfazusulüylebirbütünlü-
ğekavuşuyor.Bugünsadece
adınıtabelasındadeğiştiren
DGM’ler(şimdiCMK250.
maddeyegöregörevliağırce-
zamahkemesiolarakisimlen-
diriliyor)birbütünolaraközel
savcı,özelhâkimvemahkeme
kalemlerinekadaryerleşmiş
açıkpolis-mitişbirliğiileken-
diniaynendevamettiriyor.Yi-
netekkişilikyada3kişilik
tecritedayalıcezaevleri(hatta
tekkişilikcezaevi)ilebuözel
yargılamahalinininfazsistemi
oluşturulmuşdurumda.Bu
özelyargılamasistemibuan-
lamda-birörneklemeolarak-
Romaİmparatorluğu’ndaol-
gunluğunugördüğümüzRoma-
lılariçinayrıhukuk“yabancı-
lar”içinayrıhukukkavramına
dakarşılıkgeliyor.Buanla-
mıylamodernkapitalistdevle-
tinilkeldevlethallerinintaşı-
dığıişleviözündehiçkaybet-
mediğinindebirgöstergesi.
ABDiçinrenkliler/güneyli-
ler/Asyalılarolarakifadesini
bulanbutanımülkemizde
Kürtlervesözdevatandaşlar
olarakifadeediliyor.

Toplumayönelikmüdahale-
ninenönemliaraçlarındanbiri

deyasalar.Buaçıdanyasalar
egemenlerintoplumuşekillen-
dirdiğivesınıfmücadelelerini
devamettirdikleribiraraç.

Sonyıllardasınırlarötesinde
saldırganlığınıartıranemper-
yalistdevletlerilesınırların
içindebusaldırganlığınuzan-

tısıolanulusdevletlerserma-
yeninönünüaçmakiçinyaygın
biryasalaştırmasürecindeler.

Türkiye’deGSSve“kamure-
formu”yasalaştırmalarıen
önemliörnekler.

BubağlamdaTerörleMüca-
deleYasası’nınbuyasalaştır-
masürecindestekolmakla
birliktebaşkaanlamlarıdabu-
lunmakta.

TMYtemelolarakpolitiktop-
lumakarşıbiryasalaştırma.
Sistemcetanımlanmışdar,
şeklivemobilizekatılımdışın-
dapolitikolanherşeyekarşı.
Sistemdışıpolitikmücadele
unsurlarıdadoğalolaraken
önemlihedefioluyor.Buyasa-
larpolitiktoplumlamücadele
etmekiçinyürürlükteolanhu-
kukaparalelbirbaşkahukuk

düzenliyor.
Yasatasarısıdevletinderin

olarakdanitelenenhükü-
met/parlamentodışıiktidar
odaklarıtarafındanhazırlan-
mış.AdaletBakanıCHP’nin
şovençıkışınakarşıverdiğice-
vapta,kendinibugüçlerkarşı-

sındaaklamakiçinbirçırpıda
durumuaçıklayıverdi.

Tasarınıngeneldurumunu
özetlemekgerekirse:

Tasarıterörtanımınıelleme-
denYeniCezaKanunu’ndaki
suçlarınyaklaşıkyüzde30’unu
Terörsuçuolaraksaptayarak,
busuçlarıterörizeetmiş.

İnsanlığakarşısuçvesoykı-
rımsuçugibidevletgücükul-
lananlarınişlediğisuçlarterör
suçukapsamınaalınmazken,
yanibiranlamda“devletterö-
rü”görmezdengelinirken,hal-
kıaskerliktensoğutmagibi
ifadeözgürlüğüyledoğrudan
ilgili“suçlar”bilebukapsama
alınmış.

TMYkapsamınagirensuçlar-
dacezanınartırılarakverilme-
sinedairhükümkorunurken

üstsınırkaldırılmaksuretiyle
binlerceyıllıkcezalaraimkân
tanınmıştır.

Yayınların15gündenbiraya
kadardurdurulması,parace-
zalarınınhapiscezalarınaçev-
rilmesi,örgüteyardımkavra-
mınınbasınyoluylaişlenme-

sindurumundacezanınartırıl-
masıylagazetecilerinveso-
rumluyöneticilerinhapsedil-
mesiyoluyenidenaçılmışbu-
lunmaktadır.

Örgütünyadaamacınınpro-
pagandasınınyapılmasıkavra-
mıileYeniCezaKanunu’nagi-
renbenzermaddelerileTMY
ilişkisikurulmuş,üstüstedü-
ğümleratılmıştır.Kuşkusuzbu
durumuncezalandırılmaaçı-
sındannerelerevarabileceği-
ninsınırıAlmanNazizmiolsa
gerek.

Tasarınınyüzünkapatılması
yadabayrakflamataşınması-
nıdaterörsuçuolaraktanım-
layanvecezalandıranönerisi
MOBESE’leşendünyamızınya-
sayoluilekorunmasınınadım-
larıolarakyorumlanması
mümkün.

Yasatasarısınınsoruşturma
veyargılamausulünedair10.
maddenindeğiştirilmesiöneri-
si:şüphelininyakınlarınaha-
berverilmesihakkıilemüdafi
yardımındanfaydalanmahak-
kınıbiryakınvebiravukatile
sınırlamakta,avukatlagörüş-
meyi24saatertelemeyi,mü-
dafinindosyaiçeriğiniincele-
meyetkisininsınırlanmasını,
soruşturmayıyürütengörevli-
lerinkimlikleriningizlitutul-
masınıöngörmekte,müdafiile
şüpheligörüşmesininbirgö-
revlihuzurundayapılmasının
yolunuaçmakta;iletişimin
kontrolü,ajankullanma,tek-

nikizlemeileilgilikısıtlamala-
rıortadankaldırmaktadır.
Bunlar,işkenceninvesanıktan
delilegitmeninönündekien-
gelleriortadankaldıran,sa-
vunmahakkınıhiçleştirendü-
zenlemeler.Buönermelerin
örtükanlamı,“ihtiyaçduydu-
ğumdaişkencedeyaparım,
savunmahakkınıdaelinden
alırım,hukukaaykırıdelilde
toplarım”ınifadesindenbaşka
birşeydeğil.

Tasarıdabulunankolluk
kuvvetlerininsilahkullanma
yetkisiniotomatiğebağlayan,
suçişleyenkolluğunbizzat
devlettarafındanödeneceküc-
retylesavunulmasıvetutukla-
madanherhaldebağışıktutu-
labilmesitasarınınbirbaşka
yüzünüvurgulamasıaçısından
daönemli.MevcutCMKdayer
alanhukukiyardımhakkının
ötesinegeçenbukoruyucudü-
zenlemedikkatedeğerdir.Üs-
telik,terörsuçuşüphesialtın-
dakikişininbiravukatınhuku-
kiyardımındanyararlanacağı
düzenlemesinekarşılık,aynı
yasanınuygulanmasınıihlal
edenkamugörevlisineüçavu-
kathakkıtanınmaktadır.Şem-
dinli’deüçtetikçisiyakalanan
örgütünbuyasaylanasılbir
korunmaaltınaalınmayaçalı-
şıldığıaçıktır.

Bugüntümdünyadauygula-
masınıgördüğümüzdevletle-
rindemokratikleşmekonusun-
dakisöylemivediliiledemok-
ratikleşmeyekarşıolanzihni-
yetiarasındakiayrımmevcut
tasarıdavücutbulmaktadır.

TerörleMücadeleYasası
mevcutdurumuylazorbalığın
vepolitiktoplumakarşıaçık
düşmanlığıneseriyken,önü-
müzdekitasarıbuuygulamayı
dahadaağırlaştıracakvehu-
kukuamirbuyruğunaindirge-
yecektir.

Butasarınınkabulü,devletin
politiktoplumadüşmanlığının
belgesiolacaktır.

Y

Bugün tüm dünyada uygulamasını gördüğümüz devletlerin demokratikleşme konusundaki söylemi ve dili ile demokratikleşmeye
karşı olan zihniyeti arasındaki ayrım mevcut tasarıda vücut bulmaktadır. Terörle Mücadele Yasası mevcut durumu ile zorbalığın

ve politik topluma karşı açık düşmanlığın eseri iken, önümüzdeki tasarı bu uygulamayı daha da ağırlaştıracak ve hukuku 
amir buyruğuna indirgeyecektir.

BAHATTİN ÖZDEMİR

TOPLUMLA MÜCADELE YASASI
Haklarınızı okuyorum?

TMY temel olarak politik topluma karşı bir yasalaştırma. Sistemce
tanımlanmış dar, şekli ve mobilize katılım dışında politik olan her şeye
karşı. Sistem dışı politik mücadele unsurları da doğal olarak en önemli

hedefi oluyor. Bu yasalar politik toplumla mücadele etmek için yürürlükte
olan hukuka paralel bir başka hukuk düzenliyor.

Sisteme sınırsız itaat

ÖZGÜRLÜKTOPLUMSAL
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irkatilkadermahkû-
mudur.Birtecavüzcü,
birkaçakçı,birhırsız,

birkapkaççı,birhortumcu…
Onlarkaderinaramızdansuça
ittikleridir.Çalmıştırama,öl-
dürmüştürama,ırzatasallut
etmiştirama…Suçlubiraz
dabizizdir.İlahiadaletinte-
cellisikarşısındahukukiada-
letintesellisinincürümü
meşhuttur.
Kadervesuçarasındakuru-

lanbudoğrusalvedolaysız
ilişkisuçunilahi-dinselolan
karşısındakonumlanışınınilk-
selformunagönderir.Hıristi-
yanteolojisindeilkgünah,

tanrısalyasağınçiğnenişi,ilk
suçinsanınbudünyayadüşü-
şünün,aynızamandatarihin
debaşlangıcıdır.
Yasalveyasak,legalileille-

gal,modernhukukunkavram-
larıolmazdanöncevesonra
dadininveyinedinselbelirle-
nimikuvvetliahlakınayrıca-
lıklıkavram-karayışlarıdır.
Suçunahlâkınnaifalanından

çıkıpaşkınamadünyevi-yasa
koyucu,yargılayıcıvecezalan-
dırıcı-biryetkenintasarrufu-
natevdisidevletbiçiminde
örgütlenmiştoplumlarınbir
“başarısıdır”.

Uy ruk lar ve buy ruk lar

Devletveyadahagenişifa-
desiyleiktidardeğilmiki
“meşruotoritesini”herkesin
herkeslesavaşınasonvermek
suretiylehukuksuzluğunte-
kinsizliğinden,tehditkârlığın-
dankurtarmaklakazanır.Top-
lumsalbarışıkurarakvedü-
zenitesisederekbizleriyurt-
taşolmanınerdemvevazife-
leriyledonatır,güvencealtına
alır,saklar,bekler,gözetir…
“Karşılıklı”sözleşmeilkin

mülkiyethakkınıgüvencealtı-
naalır.Özelalanınkurulması,

kamusalalanın,korunmasıik-
tidarınmevcudiyetinisürekli
kılar.Buyruklaruyrukların
kuyruklarınıdiktutuyorsauy-
ruklardabuyuranıtaltifet-
melidir.

Adalet duygusu, 
kamu vicdanı

Modernhukuktaceza,kur-
banınyakınlarınınöçalması-
nınönünecezalandırmayet-
kesinikullanarakgeçer.Veri-
lencezanınçerçevesiyalnızca
suçluyuıslahveyaitlafemek-
lesınırlıdeğildir.Oaynıza-
mandakamuvicdanıveada-
letduygusunutatminederek

onuteskineder.
Suçunbirdebaşkatürlüsü

vardırkibağışlamaya,ihmale
gelmez.Onunkarşısında
yekvücutdurulur.Geridebı-
raktığımızgünlerdeandığımız
Denizler’iidamagötürenge-
rekçeleribirhatırlamakkâfi
veşimdigündemdeolan
TerörleMücadeleYasasını.
TMYsuçunvesuçlununkap-

samınıgenişleterekadalet
duygusunudakamuvicdanını

dahiçesayarakzorbalığınor-
malleştiriyor.Amasuçunve
suçlununsiyasiolanınakarşı
yalnızca!

Teröristlerin 
rehabilitasyonu 

“birbaşkadırbenimmemle-
ketim!”
Devrimciliği,direnmeyibir

sapkınlık-sapıklık,hastalık
kendinidebircerraholarak
gören“irade”milyonlarcain-
sanıgözaltınaalıp,yüzbinler-
cesiniişkencedengeçirip,ki-
milerinisakatbırakıpkimile-
riniiseyargılı-yargısızinfaz-
larlaortadankaldırdıktan

sonrabiledirenmektevedev-
rimcilikteısraredenlerkarşı-
sındakapıldığışaşkınlığıaş-
manındeğişikyollarınıara-
maktadır.
Bugençlerdışmihraklarta-

rafındankışkırtılmadı-kandı-
rılmadıysaeğercerrahive
psikolojikmüdahalegerekti-
recekderecede“hasta”olma-
lıydılar.Cezaevlerineyapılan
operasyonun“hayatadönüş”
olarakadlandırılmasıbirrast-

lantıdeğil.Buuzunbir“bilim-
sel”tavrın,devletricalinin
meseleninnezaketininneka-
daridrakindeolduklarınında
birifadesi.
Devletricaliveulemanınbu

gözyaşartan“şefkati”1985
yılında,adaletveiçişleriba-
kanı,uluslararasıteröruz-
manları,cezahukukçularıve
AdliTıpbaşkanınınyanısıra
psikofarmakolojivenörofizyo-
lojiuzmanıTuranİtilvepsiki-
yatristAyhanSongarvebir-
çokbaşkahekimindekatıldı-
ğı,Türkiye’dekicezaevlerin-
dekimahkûmlarınsosyo-eko-
nomik,psikolojik,nörolojikve
genetik“profilleri”çıkarıldığı,
siyasimahkumlarınıslahında
kullanılacak“inançdeğiştir-
me”yada“karıştırbarıştır”
yöntemleriilerehabilitasyona
direnenlereuygulanacakteda-
viyöntemleritartışıldığıbir
sempozyumdüzenlemiştir.
80sonrasındacezaevlerin-

dentekrarsorguya/işkenceye
göndermeyaygınbiruygula-
maykenbuuygulamanınkar-
şılaştığıdirençcezaevlerini
süreklibirişkencemerkezine
çevirerekbudirencikırmayı
denemiştir.
Tektipelbise,İstiklalMarşı

okutma,sağlıkkoşullarını
ağırlaştırma,yemeklerekatı-
lanmaddeler-atıklarvekulak-
larısağıredercesinegümbür
gümbür“birbaşkadırbenim
memleketim”...
Bunca“bilimsel”çabanın

sonrasındacezaevlerindeya-
şananişkenceninprofesyonel-
leşmesi,bireyinbenliğine,
sağlığınavetoplumunbilinci-
neyöneltilenaçıkgizlişiddet
asılolarakiktidarınsağlığını
güvencealtınaalmıştır.
12Eylülsonrasıcezaevleri-

ninvepolismerkezlerinin
“rehabilitasyon”çalışmaları
bugünhenüzbelinidoğrulta-
mamışbirkuşakyaratmışol-
masınınyanısıra,ensonuç
alcıolduğuyer,neolduğunu
hiçbirzamananlayamayacak
olanbirkuşakyaratmışolma-
sıdır.Bukuşağauygunbirde
isimbulunmuştur:Xkuşağı,
kayıpkuşak.
İşkencemerkezininadıbile

bir“iyiniyet”göstergesi:DAL
(DerinAraştırmaLaboratuva-
rı).İlksiyasaltecrübelerini
buralardakazanan“laborant-
lar”bugünsiyasetsahnesinin
tanıdıkisimleriarasındayer
alıyor.Birkısmıda“işkenceye
sıfırtoleranslı”başbakanınve
kimibakanlarınyakınkoru-
malığınıyapıyor.

Alışkanlıklarımız
duyarlılıklarımızı 
törpülüyor mu?

19Aralıkoperasyonununar-
dından12Eylülsonrasıceza-
evlerindeuygulanmayakonan
“psikolojik”savaşbugünbir
“normallik”formuolarakku-
ruluyor.Tektipelbise,zorun-
luçalışmagibi“modern”yön-
temlerebirkısımmuhalifin
karşıçıkışınıanlayamayanve
anlayamayacakolandevletri-
cali“münferit”işkencevekö-
tümuameleninbuncadile
düşmesini,hattabelgelenme-
sinibirartniyetolarakalgılı-
yor.Nitekim“buranıncezaevi
olduğuunutulmamalı”ydı.Bu
sözlerbiradaletbakanına,bir
hukukprofesörüneait.Arta
kalanutançisebize...
Değişenonlarcahükümete

vebunabağlısiyasalanlayış-
lararağmencezaevleripoliti-
kasında,yalnızcadevrimciler
içintabii,biruzlaşımve‘is-
tikrar’var.Israrlıbir“hayata
dönüş”operasyonu.

Ne asalım ne de
besleyelim

Tecritveişkenceyiprotesto
etmekiçincezaevlerindesü-
renölümorucukarşısındaka-
muoyununkırılmışdirencive
suskunluğu,sisteminoniki
eylülfaşizminindevrimciler
üzerindekurmayaçabalayıp
beceremediğitahakkümü
‘AB’yeuygunbiçimdekurma
çabasınınönünüaçıyor.
Öncekiler“Asmayalımda

besleyelimmi?”diyesoruyor-
du,şimdikileraçıktanasmak
istemediklerinisöylüyorlar;
amahemenardındanbesle-
mekistemediklerinide
ekleyerek.Herihtimalekarşı
devletinsopasınıellerinden
bırakmışdeğiller.

B

Öncekiler “Asmayalım da besleyelim mi?” diye soruyordu, şimdikiler açıktan asmak istemediklerini söylüyorlar; ama hemen
ardından, beslemek istemediklerini de ardından ekliyrlar. Her ihtimale karşı devletin sopasını ellerinden bırakmış değiller.

ÜMİT KARTAL

CEZA EKONOMİSİ
Adalet duygusu ve rehabilitasyon

Devrimciliği, direnmeyi bir sapkınlık-sapıklık, hastalık, 
kendisiniyse bir cerrah olarak gören “irade” milyonlarca insanı gözaltına

alıp, yüz binlercesini işkenceden geçirip, kimilerini sakat bırakıp kimilerini
ise yargılı-yargısız infazlarla ortadan kaldırdıktan sonra bile direnmekte ve

devrimcilikte ısrar edenler karşısında kapıldığı şaşkınlığı aşmanın 
değişik yollarını aradı. 
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sya’nın(vedünyanın)

devülkelerindenHin-

distan,geçtiğimizay-

lardaABDBaşkanıG.W.

Bush’unbuülkeyiziyaretedip

birnükleerişbirliğianlaşması

yapmasıylabirkezdahaulus-

lararasıtartışmalarınodağına

yerleşti.Bush’unimzasıyla

ABDveHindistanarasında

böylebiranlaşmanınyapılma-

sıpekçoklarıiçinşaşırtıcıbir

gelişmeydi.ÇünküHindistan

1998’denükleerbombadene-

meleriyapmış,bunakarşılık

ABD’nin(nükleerteknolojinin

geliştirilmesiniönlemeyeyö-

nelik)yaptırımlarıylakarşılaş-

mıştı.Hindistan’ınNükleerSi-

lahlarınYayılmasınınÖnlen-

mesiAnlaşması’nı(NSYÖA)

imzalamayayanaşmamasıda

ilişkilerigerginleştiriyordu.

GerçiABD,“terörekarşısa-

vaş”ıveAfganistanişgalini

destekleyipbuoperasyonako-

laylıklarsağlamakarşılığında

2001yılındaHindistan’a(aynı

zamandaPakistan’a)uyguladı-

ğıyaptırımlarıkaldırdı.Hin-

distanbununardından2002

yılında,nükleerbombataşıma

yeteneğinesahipbalistikAgni

füzelerinin-başarılı-deneme-

sinigerçekleştirdi.

Bush’unimzaladığıanlaş-

maylaABD,Hindistan

NSYÖA’yıimzalamayacakol-

masınarağmen,buülkeye

nükleeryakıtveteknolojisat-

mayarazıoldu.Sözkonusu

anlaşmanükleerteknolojinin

“barışçıl”kullanımınıkapsıyor

veABD’yekontrolyetkisitanı-

yordu;amasadecebarışçıl

kullanımıgeliştirentesisler

için;hangitesislerinbarışçıl,

hangisininaskeriamaçlarla

kullanıldığınaiseHindistan

kararverecek.Belkibunlar-

dandahadaönemliolan,bu

anlaşmaylaHindistan’ınbir

“nükleergüç”olduğununfiilen

tesciledilmesiydi.

Ame ri ka’nın çı ka rı ne?

ÖteyandanHindistan’laya-

pılanNükleerİşbirliğiAnlaş-

masıABD’nindışpolitikasında

ciddisorunlarayolaçıyorve

KuzeyKoreile-özellikle-İran

karşısındakizemininizayıflatı-

yor.İran’ı,NSYÖA’yauyma-

makla,nükleertesislerini

UluslararasıAtomEnerjisi

Ajansı’nın(UAEA)denetimine

açmamaklasuçlayanvebunu

İran’asaldırmanıngerekçesi

halinegetirmekisteyenABD,

NSYÖA’yıimzalamayabileya-

naşmayanHindistan’ınnükle-

ergüçolmakonumunutanıya-

rakİranpolitikasınızaafauğ-

rattı.KezaKuzeyKoreiçinde

benzeridurumgeçerlidir.Ayrı-

ca,Hindistan’laaynıkonumda

olan,(ekolarakABD’ninAfga-

nistanpolitikasınatamvefiili

destekveren)Pakistanda

kendisineböylesibirayrıcalık

tanınmamasınatepkigösteri-

yor.

ABD’yizorasokanveHindis-

tan’aönemlikazançlarsağla-

yanbuanlaşmayıBushyöne-

timinedenkabuletti?Görü-

nürdeABD’ninbuiştenbirka-

zancıyok!Gerçektenböyle

mi?ABD-Hindistanilişkilerine

birazdahayakındanbaktığı-

mızdaböyleolmadığıanlaşılı-

yor.HernekadarABDaçıkbir

kazançeldeetmemişgibigö-

rünüyorsada,aslındabuan-

laşmaABD’ninHindistanüze-

rindenAsya’yaveözellikle

Çin’eyönelikgeliştirdiğijeopo-

litikplanlarınbirparçasını

oluşturuyor.

Hin dis tan yol ay rı mın da

Hindistan’ınegemensınıfı,

çıkarlarıgereğibuülkeyiya-

yılmacıveemperyalistbirpo-

litikaizlemeyeyöneltmekisti-

yor.Yüzmilyonlarcainsanın

ağıryaşamkoşullarıaltında

bulunduğu,işsizlik,yoksulluk

vesefaletinkolgezdiğibuül-

kedeyönetenler,ülkeninsınırlı

kaynaklarını-Pakistanveözel-

likleÇin’leaskerirekabetinde

etkisiyle-nükleersilahtekno-

lojisinevesilahlanmayaayırı-

yor.Hindistanbölgededaha

etkilibiraskerivesiyasigüç

olmayaçalışıyor.Buülkenin

önemlidışpolitikahedeflerin-

denbiride,BirleşmişMilletler

GüvenlikKonseyi’nindaimi

üyesiolabilmek.

ABDiseHindistanburjuvazi-

sininbuyöndekiemellerini

destekliyorvekışkırtıyor.Söz-

gelimiABDDışişleriBakanı

CondoleezzaRice2005Mar-

tındaWashington’un“Hindis-

tan’ıküreselgüçhalinegetir-

me”kararınıaçıklamıştı.Bush

ise2006MartındaHindistan’a

yaptığıziyarettebuülkeyle

stratejikilişkilerinigeliştire-

cekleriniilanetti.Amazaten

bundan1yılkadarönceABD

ileHindistanarasındayapılan

birSavunmaİlişkileriÇerçeve

Anlaşması’ylaönemliadımlar

atılmıştı.Sözkonusuanlaş-

manınönemlinoktalarışun-

lardı:1)İkiülkeninaskerigüç-

leriortakçıkarlarıdoğrultu-

sunda,çokulusluoperasyon-

lardaişbirliğiyapacak.

(BM’ninonayıkoşulugeçersiz

kılınıyor.)2)İkiülkefüzesa-

vunmasıalanındaişbirliğini

geliştirecek.(ABDHindistan’ı

kendiUlusalFüzeSavunma

Sistemi’nekatmakistiyor.Bu

KİLİT ÜLKE HİNDİSTAN 

İ. HALİT ELÇİ

A

ABD’nin Hindistan’ı “küresel güç” olmaya teşvik etmesinin, 2005 tarihli Savunma Çerçeve Anlaşması’nın ve Bush’un ziyareti
sırasında imzalanan Nükleer İşbirliği Anlaşması’nın tek bir amacı var: Çin’i kuşatmak için Hindistan’dan yararlanmak.
Ef sa ne vi ön der Ma hat ma Gan di’nin ön cü lü ğün de 1947’de İn gil te re’den ba ğım sız lı ğı nı ka za nan ve o dö nem den be ri ba ğım sız ve
ba rış çı bir dış po li ti ka yı sa vu nan, Bağ lan tı sız lar Ha re ke ti’nin li der ül ke le rin den olan Hin dis tan, ege men te kel ci bur ju va zi nin 
sı nıf çı kar la rı için ma ce ra ya atı lı yor. 

Stratejik hesaplarda

Hin dis tan’da Ko mü nist ler

Hindistan’da,dünyanındiğeryerle-
rindeolduğugibi,pekçokkomünist
örgütbulunuyor.Amabunlardanikisi
Hindistanpolitikasındakilitbirrol
oynuyor:HindistanKomünistPartisi
(Marksist)(HKPM)veonun40yıl
önceiçindençıktığıHindistanKomü-
nistPartisi(HKP).BuikiParti’ninba-
şınıçektiğiSolCephe2004genelse-

çimlerinde543sandalyeliHalkMecli-
si’ne59üyesokarak3.büyükgrubu
oluşturdu.HKP(M)ise43parlamen-
terile3.büyükpartioldu.Bununya-
nısırakomünistlerikieyalette(Kera-
laveBatıBengal)iktidarıtekbaşları-
naellerindetutuyorlar.Bunlardan
BatıBengal’dekesintisiz28yıldırko-
münistleriktidardabulunuyor.

SolCepheiçindekiKomünistParti-
lerşuandaişbaşındaolanKongre

Partisi’ninbaşınıçektiğiBirleşikİleri-
ciİttifakhükümetinidışardandestek-
liyor.Komünistlergelenekselolarak
merkezihükümetekatılmamapoliti-
kasıizliyor.

ÖteyandankomşuNepal’intoprak-
larınınçokbüyükbölümünüelinde
tutanNepalKomünistPartisi(Ma-
oist)ileyakınilişkilergeliştirenHin-
distanKomünistPartisi(Maoist),
Hindistandevletinekarşısilahlımü-

cadeleyürütüyor.Hindistan’ınikiMa-
ocuörgütününbirleşmesiyle2004yı-
lındakurulanHKP(M),AndhraPra-
deshveJharkhandeyaletlerindebazı
bölgelerüzerindeetkindenetimoluş-
turmuşdurumda.(Bukonudakiilginç
birgelişmeise,MaoZedung’undü-
şüncelerinebağlılığınısürdürdüğünü
savunanÇin’in,Maocugerillalarıez-
mekiçinHindistan’ayardımteklifin-
debulunması

ÖZGÜRLÜKTOPLUMSAL



11DÜNYAHAZİRAN 2006

sistemegirmeyidahaönce

kabuledenJaponya’nınar-

dındanHindistan’ada-

ABD’ninkorunmasıiçin-

füzeleryerleştirmeyi

amaçlıyor.)3)İkiülkekara,

havavedenizyoluylaser-

bestticaretakışınıgüven-

cealtınaalmayıvekitle

imhasilahlarınınyayılma-

sınıengellemekteortakçı-

karlarınınolduğunuilan

ediyor.(Buradaamaç,Hint

Okyanusuveçevresindeki

uluslararasısulardaki,

özellikleMalaccaBoğa-

zı’ndakitrafiğikontrolaltı-

naalmaktır.)

ABD’ninHindistan’ı“kü-

reselgüç”olmayateşvik

etmesinin,2005tarihliSa-

vunmaÇerçeveAnlaşma-

sı’nınveBush’unziyareti

sırasındaimzalananNük-

leerİşbirliğiAnlaşması’nın

tekbiramacıvardır:Çin’i

kuşatmakiçinHindis-

tan’danyararlanmak.

EfsaneviönderMahatma

Gandi’ninöncülüğünde

1947’deİngiltere’denba-

ğımsızlığınıkazananveo

dönemdenberibağımsız

vebarışçıbirdışpolitikayı

savunan,BağlantısızlarHa-

reketi’ninliderülkelerinden

olanHindistan,egemente-

kelciburjuvazininsınıfçı-

karlarıiçinmacerayaatılı-

yor.1996’dan2004’ekadar

Hindistan’ı(UlusalDemok-

ratikİttifak’ınbaşıolarak)

yönetenmilliyetçiBharati-

yaJanataPartisi,ülkeyi

ABD’ninstratejikmüttefiki

veABD’ninbölgedekistra-

tejikçıkarlarınınküçükor-

tağıhalinegetirmeyönün-

deönemliadımlarattı.

Hindistan’ıkurulduğugün-

denberi(sınırlıdönemler

dışında)yönetenvebağ-

lantısız-bağımsızdışpoliti-

kanınyürütücüsüUlusal

Kongreise2004seçimleri-

ni(Birleşikİlericiİttifak’ın

başıolarak)kazanıpiktida-

rageldiktensonradaha

dengelibirdışpolitikaya

yöneldi.Hindistan’ıngele-

nekselbağımsızlık-bağlan-

tısızlıkpolitikasıileyükse-

lentekelcisermayeninalt

emperyalistolmaemelin-

denhangisininağırbasa-

cağınıveya(dahagerçekçi

bakarsak)bunlarınhangi

ölçülerdeuzlaşacağınıönü-

müzdekiyıllardagöreceğiz.

Çin boş dur mu yor

ABD,Hindistan’ıÇin’e

karşıkullanmakiçinher

türlüçabayıgösterirken

Çindebuoyunubozmak

içinkarşıhamlelergelişti-

riyor.Hindistan’laticari

ilişkilerinigeliştirmekve

aralarındakisorunları

(baştasınırmeselesi

olmaküzere)çözmekiçin

hertürlüfırsatıdeğerlen-

diriyor.ÇinveHindistan,

bilimveteknolojialanında

işbirliğinigeliştirmekiçin

anlaşmalaryapıyor.Res-

menaçıklananbilgitekno-

lojisi,okyanusbilimlerigi-

bialanlarınyanısırabuiki

ülkeninepeydirönemli

stratejikileriteknolojipro-

jeleriüzerindeçalışma

yaptığıifadeediliyor.Çin,

geçmişteikiülkearasında

savaşlarınçıkmasınane-

denolansınıranlaşmazlık-

larındadaçözümiçin

adımlaratıyorvebusoru-

narağmenticariilişkileri

geliştirmekiçinyenisınır

kapılarıaçılmasınıöneri-

yor.ÖteyandanABD’ye

karşıÇin’lestratejikittifak

kuranveSoğukSavaşdö-

nemiboyuncaHindistan’ın

yakınmüttefikiolanRusya

(eskiSovyetlerBirliği)Hin-

distan’ıbuyeniittifaka

çekmeyeçalışıyor.Hindis-

tandabugirişimleriyanıt-

sızbırakmıyor.Hindistan,

Rusya-Çineksenlişanghay

İşbirliğiÖrgütü’negözlem-

cistatüsündekatılıyor,bu

ikiülkeyle“terörizmekar-

şı”ortakaskeriharekâtlar

düzenlemeyehazırlanıyor.

Genişolanaklarıvezen-

ginlikleriyle,stratejikkonu-

muylaHindistan’ınhangi

tarafa(ABD’yemi,Çin-

Rusyaittifakınamı?)mey-

ledeceğiveyahangitarafla

hangiölçüdeyakınlaşaca-

ğı,geleceğindünyasının

şekillenmesindeönemliet-

kenlerdenbiriolacak.
Geniş olanakları olan Hindistan üzerinde herkesin planları var

Hindistan’ın geleneksel bağımsızlık-
bağlantısızlık politikası ile yükselen tekelci
sermayenin alt emperyalist olma emelinden

hangisinin ağır basacağını  veya (daha
gerçekçi bakarsak) bunların hangi ölçülerde
uzlaşacağını önümüzdeki yıllarda göreceğiz.

Hin dis tan Ta ri hi ne Kı sa Ba kış:
Hindistantopraklarıüzerindekien

eskiyerleşimbirimlerinintarihigünü-

müzden9binyılöncesinekadaruza-

nıyor.MÖ3300yıllarındabaşlayanİn-

dusVadisiuygarlığıiseMezopotamya-

MısırveÇin’lebirliktetarihteilkuy-

garlıklardanbirinioluşturuyor.

Dahasonrabutopraklaryüzlerce

devlete,yabancıkavimişgallerineve

birçokfarklıuygarlığıngelişmesi-

ne/etkileşmesineşahitoldu.18.ve

19.yüzyılboyuncaHindistantoprak-

larınaöncetacirolarakgirenBatılı-

larsonraburadakolonileroluşturdu-

lar.19.yüzyılınortalarında(1856)

BritanyaİmparatorluğuHindistan’ın

büyükbölümünüelinegeçirdi.Buna

karşıilkbağımsızlıksavaşıdaaynı

yıllardagerçekleşti.

20.yüzyılınbaşındanitibarenba-

ğımsızlıkmücadelesiHindistanUlu-

salKongresitarafındanyürütüldü.

ÖnderleriarasındaMahatmaGan-

di’nindebulunduğuKongre,sömür-

gecilerekarşımilyonlarcakişininka-

tıldığı,şiddetiçermeyensivilitaat-

sizlikeylemlerigerçekleştirdi.So-

nunda1947’deBritanya’danbağım-

sızlıkkazanıldı.AncakbukezdeBri-

tanya’nınkışkırtmasıylaHindu-Müs-

lümançatışmalarıboygösterdivebu

sürecinsonundaPakistan(veBang-

ladeş)Hindistan’dankoptu.Bağım-

sızlıktansonraHindistansınıranlaş-

mazlıklarınedeniyleüçkezPakis-

tan’la(1947,1965,1971)vebirkez

deÇin’le(1962)savaştı.

HindistanII.DünyaSavaşısonrasında

ikicephe(kapitalistvereelsosyalist)

arasındaısrarlabağımsızlığınısürdür-

dü.AmabutavırdanrahatsızolanABD

buülkeyekarşıPakistan’ıdestekledi.

BunakarşılıkHindistandaSovyetler

Birliğiileyakınilişkilerkurdu.

Hindistan’ınbağımsızlıkmücadelesi

AfrikaveAsya’dakipekçoksömürge

ülkehalkınaörnekoldu.Bununda

etkisiyle,Hindistan,SoğukSavaşdö-

nemininönemlibirpolitikdengeun-

suruolanBağlantısızlarHareketi’nin

öncülerindenbirioldu.

Hin dis tan Hak kın da Ba zı Bil gi ler:
Hindistan,yaklaşık1,1milyarlıknüfusuyla

dünyanınikincienkalabalıkülkesi,yaklaşık

3,3milyonkilometrekareliktoprağıylada

dünyanınyedincibüyükülkesi.28eyaleti

ve7bölgesiylefederalbircumhuriyet.Bu

ülkede,enyaygınkullanılanHinduveİngi-

lizcedillerininyanısıra21dilresmiolarak

tanıyorvekullanıyor.Nüfusunyüzde74’ü

Hint-Avrupa,yüzde24’üiseDravidiankö-

kenlidillerkonuşuyor.Halkınyüzde70’i

kırsalalanlardayaşıyor.Okuma-yazma

oranıyüzde65.(buorankadınlariçinyüz-

de53,4,erkekleriçinyüzde75,3).Hindis-

tanhalkınınyüzde80’iHindudininebağlı.

Müslümanlarıntoplamnüfusunyüzde

13’ünüoluşturduğuHindistan,dünyanın

üçüncübüyükMüslümantoplumunubarın-

dırıyor.MüslümanlıkveHinduizm’denetki-

lenerekoluşanSihdinininisenüfusunyüz-

de2’sioranındabağlısıbulunuyor.Buülke-

deyaklaşıkbirokadardaHristiyanyaşı-

yor.Ayrıcadahaküçükoranlardabirçok

başkadinininananıdabulunuyor.

Eko no mik Gös ter ge ler:
Hindistanekonomisi,satınalmagücüpa-

ritesinegöre3,63trilyondolarlıkGSMHile

dünyanındördüncübüyükekonomisi.Do-

lardeğişimoranınagöreise775milyardo-

larlıkGSMHileonikincisırada.Hindistan

ortalamayaklaşıkyüzde8’likyıllıkbüyüme

oranıyladünyanınenhızlıbüyüyenikinci

ekonomisinesahip.Bunakarşılıkzenginler

veyoksullararasındabüyükbiruçurum

bulunuyor.İşgücününyaklaşıkyüzde10’u

işsizdurumunda.Bağımsızlıktanberibir

türsosyaldemokratekonomipolitikasıiz-

leyenHindistan,1990’larınbaşındanitiba-

renekonomiüzerindekidevletdenetimini

azaltıpkamuişletmeleriniözelleştirmeye

yöneldi.İşgücününyüzde60’ınıntarımsek-

töründeçalıştığıHindistan’ınekonomisinde

tarımsalürünlerbüyükyertutuyor.Bunun

dışındatekstil,kimya,gıda,çelik,öndege-

lensanayilerioluşturuyor.SonyıllardaHin-

distan’ınengözeçarpansektörüisebilgi-

sayaryazılımvehizmetsektörü.Ülkebu

alandaçokgenişbirbilgisayarmühendisi

veteknikelemanordususahipvedışarıya

yetişmişbilgisayarelemanıihraçediyor.
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vrupaSosyalForumu-

nundördüncüsüAti-

na’dagerçekleştirildi.

Sermayeningenelçıkarları-

nınsağlanmasınayönelik

ekonomi-politikkararların

alındığıDünyaEkonomikFo-

rumunaalternatifolarak

toplanılansosyalforumların

bölgeselayaklarındanolan

ASF,Avrupaçapındabirdizi

kampanyanın,eyleminvefo-

rum-toplantılarıngerçekleş-

tirildiğibirzemin.Küresel

sermayeninyayılımına,dün-

yayüzeyindekiherşeyiser-

mayeninçıkarlarınasunan

neoliberalpolitikalarakarşı

durabilmeninveküreselha-

reketiörgütleyebilmenin

önemliaraçlarındanbiri.Fo-

rumlaraşağıdanyukarıyaör-

gütlenmeyibenimsiyor.Ho-

mojenbiryapıolmayıp,her-

hangibirpartiyadagrubun

etkisialtındaolmayıreddedi-

yor.Ekolojistler,barışyanlı-

ları,kadınlar,işçihareketleri

vebunlarıntemsilcileri,sol

partiveörgütler,göçmenler,

gençler,köylülerolmaküzere

kapitalizminmağduruveay-

nızamandadaherbirikapi-

talizmkarşıtıdinamikler

olanyapılarıbirarayagetir-

meyiveortakmücadeleze-

minlerindebuluşturmayıhe-

defliyor.

Ancakböyleolmaklabirlik-

tesosyalforumlardahabaş-

langıcındanitibaren,enazın-

dansolunbirbölümününiz-

lediği,birbölümününisere-

formistolaraknitelendirerek

içerisindeyeralmadığıolu-

şumlar.Bununnedeniisefo-

rumların;katılımcılarınınbir

bölümüaçısından“kapita-

lizmiçerisindebaşkabir

dünyamümkün”anlamına

gelmesi.Yinebuperspektifle

bağlantılıolarakküreselha-

reketlerin,başkaldırınınre-

formizeedilmesinehizmet

etmepotansiyelitaşıması.

Pekibuforumdaneleroldu,

nelertartışıldıveforumlar

alternatifbirmücadelezemi-

niolabilmeyinedereceger-

çekleştirebilecekgözlemlerle

bunabakalım:

Fo rum dan not lar

4-7Mayıstarihleriarasında

gerçekleştirilenAvrupaSos-

yalForumuAtina’nındışında

sayılabilecek,eskidenhava-

alanıolanancakşimdilerde

stadyumolarakkullanılanbir

bölgedegerçekleştirildi.Av-

rupa’nınfarklıcoğrafyaların-

dangelenyaklaşık5000ka-

darkatılımcıtoplam278se-

minerveatölyeçalışması

arasındakoşturdu.ASF’nin

katılımcılarıarasındaYuna-

nistan’dansonrabineyakın

insanlaTürkiyebaşıçeker-

kenRomanya,İtalya,İngilte-

re,Fransa,Almanya,İspanya

(Baskülkesi),Belçikave

Avusturya’dandakatılımlar

vardı.Binlerceinsanhepbir-

likteneoliberalsaldırılara,

savaşa,yoksulluğayanikü-

reselsermayeninküresel

saldırısınakarşıolduklarını

haykırdılar.

Sol yü zü nü fo rum la ra
çe vir miş du rum da

Busenekiforumundiğerle-

rindenenönemlifarkısol

grupvepartilerinforuma

gösterdiğiilgidekiartış.Öyle

kineredeyse,forumadam-

gasını“başkabirdünya

mümkünodasosyalizm”di-

yenlervurdudenebilir.Bu

durumlaasimetrikolarakda,

forumdayeralsalarda“top-

lumsalhareketler”olarakni-

telenenhareketlerinilgisiise

azalmışdurumda.Buisebir-

birinideğerekvekapsayarak

ilişkilenememeninbaşkabir

ifadeyledeantikapitalistze-

mindebuluşamamanın

önemlibirgöstergesi.

Bununyanısırasolyapıla-

rınforumunederecetanım-

layabildiklerivebirolanak

olarakgördükleridetartış-

malıbirdurum.Toplantılar-

daedinilengözlemlervege-

nelhavabugruplarınforu-

mudahaçokkendilerinita-

nıtmakveanlatmakiçinbir

ortamolarakgördükleriizle-

niminiveriyor.

Sosyal Avrupa rüyası
sona eriyor

Sosyalforumdagerçekleş-

tirilentoplantılardayürütü-

lentartışmalardaBolkestein

direktifleriyanikamuhiz-

metlerinintamliberalizasyo-

BAŞKA BİR DÜNYA MÜMKÜN
O DA SOSYALİZM

Avrupa Sosyal Forumu’ndan izlenimler

NURAY ERGÜNEŞ

A

Sizin demokrasiniz bu mu?

Yunanistan’daki büyük buluşma, kitlesel yürüyüşlerle renklendi.

Sos yal fo rum lar da ha 
baş lan gı cın dan iti ba ren
en azın dan so lun bir 
bö lü mü nün iz le di ği, 
bir bö lü mü nün ise re for mist 
ola rak ni te len di re rek 
içinde yer al ma dı ğı 
olu şum lar. Bu nun ne de ni ise
fo rum la rın; ka tı lım cı la rı nın
bir bö lü mü açı sın dan 
“ka pi ta lizm içinde
baş ka bir dün ya müm kün”
an la mı na gel me si.

Bu seneki forumun diğerlerinden en önemli
farkı sol grup ve partilerin foruma gösterdiği

ilgideki artış. Öte yandan “toplumsal
hareketler” olarak nitelenen hareketlerin ilgisi
ise azalmış durumda. Bu ise birbirini değerek

ve kapsarak ilişkilenmenin başka bir
ifadeylede anti-kapitalist zeminde

buluşamamanın önemli bir göstergesi

ÖZGÜRLÜKTOPLUMSAL
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nu,Avrupa’dahızlananneoli-

beralsaldırılarönemlibiryer

tutuyordu.Buisesolunbirbö-

lümünüdeetkisialtınaalan

Avrupaeşittirsosyalhaklar,

Avrupaeşittirdemokratikleş-

meanlamınagelmediğininal-

tınıçizmesiaçısındanönemliy-

di.Yinebuaynızamanda,Av-

rupaölçeğindehızlanan“iş

güvencesi,çalışmasaatleri,

göçmenlereyönelikyasalargi-

bisosyalhaklarayöneliksaldı-

rılarakarşıortakbirmücadele

hattımümkünmü”sorusunu

birkezdahagündemegetir-

mişoldu.Bunadairforumda

ortayaçıkangörüntüiseortak

politikhatoluşturabilmeim-

kanınınhenüzolasıolmadığı...

Sadecesosyalpolitikalara

ilişkindeğil,önemlidemokra-

tikleşmetartışmalarındada

bunugözlemekmümkün.Ör-

neğinKürtHareketinintartışıl-

dığıtoplantıda-TuncerBakır-

han’ı-dışındatutarsak-Türki-

ye’dengelenkonuşmacılar

meseleninçözümünedairsöz

söylemektenimtinaederekge-

nel,kimseninitirazınınolma-

yacağıbirdillemeseleyitartış-

mayıtercihettiler.

Fran sız’lar gu rur lu

Fransızlarforumakatılımko-

nusundayoğunbirkatılım

göstermesedetramlarda(bi-

zimtramvay)özelliklegençler

arasındakikonuşmalarakulak

misafiriolduğunuzda,sondö-

nemülkelerindegerçekleştir-

dikleriüniversiteeylemlerinin

haklıgururunutaşıdıklarıhe-

mengözeçarpıyordu.Ancak

buruhunforumalanınayansı-

dığındansözetmekpekmüm-

kündeğil.

Öteyandan,ASFtoplantıları-

nınenheyecanlıgeçenleriLa-

tinAmerikagündemliolan

toplantılaroldu.Birdeaynı

günlerdeEvoMorales’inmilli-

leştirmehaberlerinidegazete-

lerdegörmekbuheyecanı

perçinledi.

“Eşit zemin” 
eşitsiz iletişim:

Dahaöncekisosyalforumlar-

dadayeralmışolankatılımcı-

larınortaklaştığıkonulardan

biridebuyılkisosyalforumun

organizasyoneksikliğiyaşa-

masıvedahahazırlıksızolma-

sıidi.Budurumözellikleçevi-

rilerkonusundakendinisıksık

gösterdi.Kimitoplantılarye-

terliçevirmenorganizeedil-

mediğiiçiniptaledilirkenki-

misinidealtyapınınyetersizli-

ğindenkaynaklı,dinleyebilmek

oldukçagüçtü.

Öteyandan,forumakatılan

bazıgruplarınsadecekendi

konuşmacılarıyadatemsilcile-

rininolduğuoturumlarıizle-

meyiseçmelerideakıllarda

kalangörüntülerdendi.

Türkiyeli kadınların
protestosu

Forumunilgiylebeklenen

oturumlarındanbiridefarklı

coğrafyalardanaltmışayakın

kadınörgütününkatıldığıka-

dınasemblesiydi.Türkiye’den

debirçokkadınörgütününka-

tılımcıvekonuşmacıolduğu

butoplantıdaAvrupamerkezci

bakışınegemenliğihemenken-

dinigösterdi.Avrupadillerine

çevirmenlerayarlanmışolma-

sınarağmenbenzeroturum-

lardaolduğugibibuoturumda

daTürkçebirçevirmensağ-

lanmamıştı.Türkiye’dengelen

TürkveKürtkadınlardurumu

protestoedereksalonuterk

ettiler.

Mi sa fir mi tin gi

ASF’ninüçüncügünündedü-

zenlenen,oldukçarenklive

hareketligeçenmitingeelli

bindenfazlainsankatılırken

Türkiye’dengidenlerinçokda

alışıkolmadığıeylemveçatış-

masahnelerideyaşandı.Üç

saatsürenyürüyüştegüzergâh

konsoloslukların–özellikle

ABDkonsolusluğunun-veYu-

nanistanParlamentosu’nun

önüydü.Halböyleolunca

anarşistgruplar,yürüyüşkor-

tejindeyeralmadan,aralarda

korsaneylemleryaparak,bir

otomobilvebankayıateşeve-

rirken,HiltonOteli,Dışişleri

Bakanlığıbinasıvepolisaraç-

larınıdataşatuttu.Polisey-

lemcilerebibergazıatarak

müdahaleederken,dayak,cop

felangibi“yöntemlere”baş-

vurmamasıpekdealışıkol-

madığımızbirdurumdudoğ-

rusu...TabiiYunanistanpolisini

dahaöncedentecrübeetmiş

olanlarımızbunun“misafir

varkenolmaz”tutumuylaya-

kındanalakalıolduğunuhatır-

lattılar,amabizyinedeşaşır-

dık...saflıkişte...

ÖteyandanTürkiye’denyü-

rüyüşeKESK,TMMOB,ÖDP,

BAK,DİSK,ÇiftçiSendikaları

KonfederasyonlaşmaPlatfor-

mu,DayanışmaEvleri,İmece,

DTP,BarışAnneleri,ESP,HÖC,

TİKB,BEKSAV,SDP,Halkevleri

pankartvebayraklarıylakatıl-

dılar.

ASF dışında ve içinde
ASF’ye alternatif
toplantılar

Yunanistan’daoldukçaetkili

olanYunanKomünistPartisi-

nin(KKE)AvrupaSosyal

Forumunakatılmamasıkatılı-

mınazolmasındaönemlibir

etkenoldu.Sosyalforumları

reformistçizgideolmakla

eleştirenkimiörgüt,kurumve

yapılarisekendisibiralterna-

tiforganizasyonolanSosyal

Forum’aalternatiftoplantılar

düzenlediler.

Bunundışında,-aynızaman-

da-ASF’ninkatılımcısıolan

Türkiye,İtalya,Yunanistan,Al-

manya,Norveç,Bask,Bulga-

ristan,Sırbistan,Suriye,Filis-

tin,Tunus’tançeşitlikitleör-

gütü,parti,dergiçevresi

ASF’ye“antiemperyalistbir

müdahale”olarak“Antiemper-

yalistAlan”adıaltındabirara-

yageldi.Bunlar:Türkiye’den

MLKP,DTP,HÖC,MKP,SODAP,

TİKB,TDP;Yunanistan’danYu-

nanistanKomünistÖrgütü

(KOE),İtalya’danKomünistler

Çevresi,Almanya’danMLPD,

Norveç’tenKomünistİşçiPar-

tisi(AKP),Suriye’denKüresel-

leşmeKarşıtıGrup,Bulgaris-

tan’dan23EylülHareketi,Kı-

vılcımDergisi,Sırbistan’dan

EmekPartisi,Tunus’tanYurt-

severDemokratikPartiidi.

Her şeye rağmen 
birliktelik duygusu güzel

Forumlar,küreselleşmesüre-

cininhızlandırdığıvederinleş-

tirdiğiçelişkilerinnötralize

edilmesiişlevineevrilmeden,

buçelişkilerüzerindenbirer

politiközne,alanolmayıger-

çekleştirebilirlermi?

Bununcevabınıpeşinenver-

mekzorgörünüyor.Ancak,her

şeyerağmenfarklıcoğrafya-

lardangelen,aynıkaderipay-

laşan,bugidişattanhoşnut

olmayaninsanlarlabirarada

olmaduygusugüzel.Geleceği

birlikteyaratmadüşüde...

Yunanistan’da oldukça etkili olan Yunan Komünist Partisinin (KKE) sosyal
forma katılmaması katılımın az olmasında önemli bir etken oldu. Sosyal

forumları reformist çizgide olmakla eleştiren kimi örgüt, kurum ve yapılar
ise kendisi bir alternatif organizasyon olan sosyal foruma alternatif

toplantılar düzenlediler.

Atina’da Anarşistler iş başındaydı! ASF çeşitli mualif gurupları bir araya getirdi

Çokuluslu şirketler protesto edildi.

ÖZGÜRLÜKTOPLUMSAL
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aşkabirdünyamüm-

künmü,yoksagüler

yüzlükapitalizmmi?

Herörgütselyapıkenditarih-

selbağlamınındamgasınıta-

şır.1968’lerkapitalizmininya-

pısalsarsıntılarvekrizlerinin

ortasındasiyasalyaşamagöz-

leriniaçanyenisosyalhare-

ketlerolarakyeşiller,feminist

hareket,ırkçılıkkarşıtıhareket

veekolojikhareketböyledir.

Bunungibi,70yıllıkbirincidö-

nemsosyalizmininyıkılışının

ardındanyükselenkapitaliz-

minküreselleşmeatağıvesal-

dırısıdakenditarihselbağla-

mındayeniörgütselyapıların

doğuşundaroloynamadan

edemez.Dahaöncekiyazılar-

daelealdığımızATTACveİtal-

yanYeniSolhareketlerigibi,

biranlamdabunlarınküresel

ölçektekiörgütselformuola-

rakDünyaSosyalForumuda

1990’larınderindekaynayan

mücadeleleriningünümüzdeki

yansımalarıolarakgörülebilir.

ATTACileDünyaSosyalFo-

rumu(DSF)arasındadoğru-

danbirbağvardır.DahasıAT-

TACDSF’yikurmuşturdiyebili-

riz.Mart2000’debirieskibir

girişimci,diğeriiseBrezilya

PiskoposKonseyiAdaletve

BarışKomisyonu’nunsekreteri

olanikiBrezilyalıarkadaşının

kendisiniziyaretegeldiğinibe-

lirtenATTACkurucularından

BernardCassen,herikiarka-

daşınınkendisine“Le Mon de
Dip lo ma ti que veATTAC’ınne-

denbirkarşı-DAVOSörgütle-

mediğinisorduklarınıbelirtir

veaynıgörüşmedekendisinin

de,Brezilya’nın“idealkoşulla-

rını”düşünerekneoliberalizme

karşıalternatiflerinbirsembo-

lüolarak,nedenPortoAlleg-

re’debirşeyleriilanetmedik-

lerinidüşündüğünüveDünya

EkonomikForumu’nameydan

okumakiçinbunaDünyaSos-

yalForumuadıverilmesige-

rektiğinisöylediğiniaktarıyor.

(1)

ATTAC’ınöncülüğündekuru-

lanDünyaSosyalForumufe-

nomeni19.yüzyılagerigötü-

rülerekyapılacakbiranalojiile

dahadaaçıklıkkazanır.Baku-

ninveMarx’ınbiraradabu-

lundukları1.Enternasyonalile

DünyaSosyalForumuarasın-

dabirkarşılaştırmayapılabilir

mi?19.yüzyılın1.Enternas-

yonaliile21.yüzyılınDSF’si

birbirlerindenyüzyıllıkzaman

kadaruzaktırlar,amaonların

ortakpaydasıveyakınlıkları

herikidünyaörgütselinin,si-

yasetinhemenhementümyel-

pazeleriniiçinealabilecekge-

nişlikteveesneklikteolmaları-

dır.Herikiörgütsellikikinok-

tadaaynıkesinözelliklerita-

şıyor.Birinciolarakherikisi

detarihselgeçiciliközelliğini

taşıyor.İkinciolarakherikisi

deuzunbirtarihseldönemin

başlangıcındadoğarakdünya-

örgütselinyaratılışındailkaçı-

lışıyapıyor.

Amayinedeçokdikkatliol-

makgerekiyor.Herikiyüzyılın

zaman-uzambağlamları

birbirindenfarklıdır.1.Enter-

nasyonal’deMarxveBakunin

karşıkarşıyagelmişvehenüz

Avrupa’yıetkisialtınaalmaya

başlayanMarxfikirleri,Enter-

nasyonal’debizzatMarxtara-

fındansavunulmuştu.Marxfi-

kirleri,otarihtebugünkügibi

evrenselliğineulaşmamışolsa-

larda,oldukçataze,enerjikve

meydanokuyucuydu.DSF,1.

Enternasyonaĺ inbuanlamda

çokdışındabiriçeriğesahiptir.

ArtıkbirMarksizminvarlığın-

dansözedildiği20.yüzyılbo-

yuncadünyayameydanoku-

yanMarxfikirleri,bugünon-

larcaparçayabölünmüşve

herbirindeeklektikversiyon-

larınıbulanfikirleredönüştü-

rülmüştüramaDSF,kuruluş

manifestosuveörgütselpren-

sipleriitibariyleMarksizmin

hertürlüversiyonunakarşı

şiddetlibirmesafeiçindedir.

DSF´dekikimiörgütseller

Marksizmesempatiduyuyor

hattasavunuyorolsalarbile,

Marksizm,DSF’dekigüçlerin

eziciçoğunluğutarafındanbir

yöntem,birgelecekprojesinin

anahtarıolarakgörülmemek-

tedir.Postmodernizmvepost-

yapısalcılığınbasıncıaltında

kıvranarakpostmarksizme

eğilenleritibardadır.

İkinciolarak,1.Enternasyo-

nal’inkendisidiri,enerjik,

meydanokuyuculuğuaçısın-

dankapitalizmlehenüzgüçlü

bir“reform”eğilimiilişkisinde

değildi.Dahasonra,2.Enter-

nasyonal’deLeninveKautsky

polemiğidevrimci-reformcu

kutuplaşmasınıoluşturacaktı.

DSF’debugün1.ve2.Enter-

nasyonallerdençokfarklıola-

rakreformeğilimitekbaşına

egemenhaldedirvenebir

Marx,nedebirLeninpolemi-

ğinindevinimigözeçarpmak-

tadır.(2)

Callinicoś undabelirttiğigi-

bi,“Bugün,antikapitalisthare-

ketiçindeATTACFransali-

derliğietrafındabirreformist

kanadınkristalizeolusunata-

nıklıkediyoruz.”(3)

DSF,küreselkapitalizmin15

yılayakındıryoğunsaldırıları-

nakarşı;sınıflarmücadelesin-

de150yılayakındıreldeedi-

lenkazanımlarınsavunma

mevzilerindebirarayagelme-

yebaşlamışiriliufaklı,hem

20.hemde21.yüzyıllı;anar-

şist,Troçkist,postmarksist,

reformist,feminist;partileri,

sendikaları,hükümetdışıör-

gütlenmeleriNGO,ATTAĆ i,

SPD’leri,topraksızköylühare-

ketiniveküreselleşmekarşıtı

hareketleriiçererek;amatüm

bunlarıyerküreninsınırlıkıta

veülkelerininyinesınırlıyapı-

Yol ayrımına doğru

DÜNYA SOSYAL
FORUMU

FARUK BESKİSİZ

Sosyalizmin yıkılışının ardından yükselen kapitalizmin 
küreselleşme atağı ve saldırısı da kendi tarihsel
bağlamında yeni örgütsel yapıların doğuşunda rol 
oynamadan edemez. Daha önceki yazılarda ele aldığımız
ATTAC ve İtalyan Yeni Sol hareketleri gibi, bir anlamda
bunların küresel ölçekteki örgütsel forumu olarak Dünya
Sosyal Forumu da 1990’ların derinde kaynayan
mücadelelerinin günümüzdeki yansımaları olarak
görülebilir.

B

DSF’deki kimi örgütseller Marksizme sempati duyuyor hatta savunuyor
olsalar bile, Marksizm, DSF’deki güçlerin ezici çoğunluğu tarafından  bir

yöntem, bir gelecek projesinin anahtarı olarak görülmemektedir.
Postmodernizm ve postyapısalcılığın basıncı altında kıvranarak 

postmarksizme eğilenler itibardadır.

Sayı lar la DSF
DünyaSosyalForumu’nunkendi

içindedüzenlediğianketDSF´ninya-
pısalözellikleriniayrıntılarıylaaçıklı-
yor.Brezilya’daPortoAllegre’de
2001’dekikuruluşyılıtoplantısında
katılımcısayısı22bindi.2005yılın-
dayenidenPortoAllegre’deyapılan
DSF’yekatılanlarınsayısı155bine

yükseldi.2005DSF’sinekatılanlarla
yapılananketegörekatılımcıların
yüzde80’iBrezilya’dan,yüzde8,8’i
BrezilyadışındakiLatinAmerikaül-
kelerinden,yüzde4,5’iAvrupaülke-
lerinden,yüzde2,6’siABDveKana-
da’dan,yüzde2,5’iAsya’dakiveyüz-
de1,6’sıdaAfrika’dakiülkelerden.
Katılımcılarınsınıfsalaidiyetlerine

bakıldığındayüzde41’ninöğrenci,
yüzde17’sininkamuçalışanıolduğu,
yüzde11’ininhükümetdışısiviltop-
lumörgütlerinde,partivesendika-
lardaçalışanlardan,yüzde9’unun
özelsektördeçalışanlardanveyüzde
8’ininkendiişindeçalışanlardan
oluştuğugörülüyor.Katılımcıların
yüzde42’si14-24yaşarasında,yüz-

de29’u25-34,yüzde25’i35-44ve
sadeceyüzde10’u45-54yaşarasın-
dabulunuyor.2003-2005karşılaştır-
masınagöre,DSF’yekatılan14-34
yaşarasındakilerinoranıyüzde
63’tenyüzde71’eyükseldi.Katılımcı-
larınyüzde21’i5ila12yılarasında
öğrenimgörmüş,yüzde68´iiseüni-
versiteokumuşdurumda.
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larınıiçindetaşıyanbirnebü-

lözolaraksiyasaltarihsahne-

sinegirmiştir.Birnebulamsı

yapı,21.yüzyılsiyasalsahne-

sineçıkanbirörgütseluvertür

olarakDSFyinedekendita-

rihselbağlamınınesirideğildir,

amaonunçekimalanındaha-

reketetmedendedurama-

maktadır.

Onunkuruluşmanifestosuna

vePrensiplerBelgesi’nebaktı-

ğımızdatarihselvesınıfsal

belirleyicilerinnasıldakendi

çizgilerinioluşturmayabaşla-

dığınıgörürüz.Enson2004

yılıDSFtoplantısındansonra

yapılan“demokrasieksikliği,

verimsiztartışmatekrarlarıve

politikçatışmalar“eleştirisi

karşısındaForum’unUluslara-

rasıKonseyi“büyükörgütçü”

gücündenvazgeçtiğiniveFo-

rum’unkendikendiniyönet-

mesigerektiğiniaçıklaması(4)

bubelirleyicilerinrollerinioy-

nadıklarınıgösteriyor.İlkba-

kıştaoldukçaolumlugibigö-

rülebilecekbukararaslında

Forum’unhemkendiiçinde

hemdedışarıdaküreselkapi-

talizmleyükselengerilimlerine

karşıatılanbirgeriadımdır.

Kapitalizmekarşımücadelede

dahakristalizeformarayışın-

dakalıponameydanokumaya

başlamak;gevşekvebirtür

postmodernkolajdan/çokluk-

tançıkıpdevrimciçelişkilerve

çokluğageçebilmekiçinörgüt-

selformubirgömlekdahayu-

karıyaçekmekyerine,çelişki-

lerinvegerilimlerinüzeriör-

tülmektedir.

Bunuanlamakiçinbirazgeri-

yegidip,ki,10Temmuz

2001’deÖrgütlenmeKomitesi

tarafındansaptananDSF

prensiplerinebakalım.(Bu

prensipler2005yılındayeni-

denaçıklanıpbunlardaneka-

dardaısrarlıolunduğuvurgu-

lanmıştır.)Nedirbunlar:

DSFpartidışı,hükümetdışı

biraçıkbuluşmaalanıdır.

DSFkendisini,neoliberaliz-

me,dünyanınsermayeveem-

peryalizminherhangibirfor-

mutarafındanegemenliğe

alınmasınakarşımuhalefet

edensiviltoplumungrupve

hareketlerininmekânıolarak

sınırlar.

Biryapıda“örgütte”olduğu

gibikatılımcılaroylaveyate-

zahüratlakararalmayaçağrılı

değillerdir.

Forumherzamaniçinçoğul-

culuğaveetkinliklerinfarklılık-

larınaaçıkolacaktır.Forum

çelişkilerlebiraradayaşama-

yadevamedecek,duruşları

PrensiplerBelgesi’nebağlıör-

gütlerinvehareketlerinçatı-

şangörüşleriüzerindengörül-

meyedevamedecektir.

DSFsadecedünyanıntümül-

kelerindensiviltoplumörgüt-

lerinivehareketlerinibirara-

yagetirirvebirbirleriyleilişki-

lendirir.Partitemsilcilerive

askeriörgütlerForum’akatıla-

mazlar.Bu,buprensipbel-

gesinikabuledenhükümetli-

derlerininveparlamenterlerin

kişiselkapasiteüzerindenka-

tılmalarıiçinForum’adavet

edilmeyeceğianlamınagelmez

DSF,tümtotaliterveekono-

mi,gelişmevetarihinindirge-

meciyaklaşımlarınavedevlet

tarafındantoplumsalkontro-

lünsağlanmasıanlamındaki

şiddetinkullanımınakarşıdır.

(5)

Bunlarınasılyorumlamalıyız?

DSFkendiiçindekibirkarar-

sızlıktandolayı,Marksizmden,

sosyalizmdenuzakduruyor,

dahasıkapitalizmeleştirisini

derinleştirmiyordeğil.DSF’nin

“BaşkaBirDünyaMümkün-

dür”stratejiktanımınınetleş-

tirmeyeyanaşmamasınınbi-

linçlibirmesafeveduruşlail-

gisivardır.“Yapı,örgütolmaya

karşıdurmak,siviltoplumun

grupvehareketlerininmekânı

olmak”,“tümtotaliterveeko-

nomi,gelişmevetarihinindir-

gemeciyaklaşımlarınakarşı

olmanın”anlamlarıbizidoğru-

danpostmarksizmehatta

postyapısalcılığagötürür.

ATTAĆ ınkurucularındanLe
Mon de Dip lo ma ti qu e´ineditö-

rüIgnacioRamonet,yineAT-

TAĆ inkurucumimarisioldu-

ğuDSF’ningeleceğineilişkin

endişeleriniaçıklarkenbiraçı-

danbusıkıntılarıdadilegeti-

riyor.Ramonet“DSF’ninuzun

vadelihedefininneoliberalkü-

reselleşmeninsaldırısınıdur-

durmakolduğunuhatırlattık-

tan”sonraşunlarısöylüyor:

“Amazamanlabuhedefsarar-

dı,açıkhatlarınıkaybetti,ka-

falardanuzaklaştı.[DSFPolitik

hareketiçinkoşullarıdayarat-

malı,KuzeyveGüney’invatan-

daşlarınınortakhedefinineoli-

beralpolitikayaalternatifya-

ratmakiçinminimalkonsens

yönelimindebirarayagetir-

melidir.AksitakdirdeForumun

folklorikbirtoplantıya,vatan-

daşinisiyatiflerininuluslarara-

sıfuarına,siviltoplumunbir

dünyasalonunadönüşmeteh-

likesivardır.”(6)

Cassende20003´te“Eğer,

birinciForumanalizveeleştiri

veikincisiönerileriçinbirfır-

satise,üçüncüsüstratejiiçin

olacaktır.”(7)demişti.

Evet,sizistemesenizbileka-

pitalizmgelipbirgünkapınızı

çalacaktır.Sözstratejigibi,

devrimciörgütgibi,işçisınıfı

gibivedahasıkapitalizmidev-

rimleaşmakgibikonularagel-

diğinde“totaliter”ve“indirge-

meci”BüyükAnlatılardanköşe

bucakkaçılırsakapıyıçalana

nediyeceksiniz?2005yılıDSF

toplantısınakatılanlarlayapı-

lanankette“Birbaşkadünya

mümkün”dürünkuruluşsüreci

neleriiçermelidir?”sorusuna

verilenyanıtlaryukarıdakibi-

linçliduruşlatutarsızdeğildir.

DSFkatılımcılarınınyüzde

90´ibusoruya“siviltoplum

hareketliliğininküresel,kıta-

sal,ulusalveyereldüzeylerde

güçlendirilmesi”,yüzde72´si

de“hükümetlerindemokratize

edilmesi”şeklindeyanıtver-

miştir.DSF’ninkapitalizm

eleştirisininaşacağısınırlarve

derinliklerburalardangörül-

mektemidir?

Kapitalizmindüzelticilerle

arasıherzamaniyiolmuştur.

DSF,“BaşkaBirDünyaMüm-

kündür”legüleryüzlübirka-

pitalizmütopyasınadoğrude-

vinmektedir.DünyaSosyalFo-

rumudünyalılarıneldekitek

olanağıdeğildir.Pekiamasos-

yalizanforumlarolanağınere-

deyatmaktadır?

(1)-“ATTACÜzerine”Bernard

Cassenileyapılanbirsöyleşi,

New Left Re vi ew sayı19,Ocak-

şubat2003

(2)FarukBeskisiz,“İmpara-

torlukveÖrgüt”,13Ağustos

2003”

(3)A.Callinicos,“Yeniden

GruplaşmaveBugünküSosya-

listSol”,Links,sayı23,2003.

(4)LaurenceCaramel,

“WorldSocialForumActivists

ReorganizetoFaceCritics”,Le

Monde,Ocak25.

(5)CharterofPrinciples,In-

ternationalCouncil,10

Temmuz,2001.

(6)IgnacioRamonet,“Bama-

ko,Caracas”,LeMondeDiplo-

matique,Sayı.7870,

13.1.2006.

(7)“ATTACÜzerine”Bernard

Cassenileyapılanbirsöyleşi,

New Left Re vi ew sayı19,Ocak-

şubat2003

Evet, siz is te me se niz bi le ka pi ta lizm ge lip bir gün ka pı nı zı ça la cak tır. Söz
stra te ji gi bi, dev rim ci ör güt gi bi, iş çi sı nı fı gi bi ve da ha sı ka pi ta liz mi dev -
rim le aş mak gi bi ko nu la ra gel di ğin de “to ta li ter” ve “in dir ge me ci” Bü yük

An la tı lar dan kö şe bu cak ka çı lır sa ka pı yı ça la na ne di ye cek si niz?

Sol ama si vil top lum cu DSF
“Birbaşkadünyamümkün”dürün

kuruluşsürecineleriiçermelidir?

YapılananketteDSFkatılımcıları-

nınyüzde90’ı“siviltoplumhare-

ketliliğininküresel,kıtasal,ulusal

veyereldüzeylerdegüçlendirilme-

si”,yüzde72’si“hükümetlerinde-

mokratizeedilmesi”,yüzde59’u

“doğrudaneylem”,yüzde59’uBM,

DünyaTicaretÖrgütü,DünyaBan-

kasıveIMFgibiçokuluslukurum-

larındemokratikleştirilmesi”ve

sonolarakyüzde13’ü“güçkullanı-

mıyladoğrudaneylem”görüşünü

benimsiyor.DSF’yekatılanlarınpo-

litikpartileryelpazesindekendile-

rinitanımladıklarıyerlerebakacak

olursak2003-2005arasındapolitik

duruşunubir“Sol”Partiiletanım-

layanlarınoranınınyüzde72’den

yüzde60’adüştüğügözleniyor.Po-

litikduruşunu“MerkezSol”Parti

iletanımlayanlarınoranıaynıyıllar

içindeyüzde15’denyüzde20’ye

yükselirken,“MerkezParti”olarak

politikduruşunutanımlayanların

oranıyüzde3,5’danyüzde4,5’ğa

çıktı.“SağveMerkezSağ”Parti

olarakpolitikduruşasahipolanla-

rınoranıiseyüzde2’denyüzde

2,2’yeyükseldi.

Kapitalizmin yarattığı tahribat giderek artarken altarnatiflerini sorgulatıyor
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ünyaenerjikaynaklarınadoğru-
danhükmetmekiçin11Eylül
saldırılarınıgerekçegöstererek

“terörekarşıönleyicisavaş”doktrinini
uygulamayakoyanveOrtadoğu’dayeni
işgalleregirişenABDyönetimi,sondö-
nemdekendikıtasındahararetiherge-
çengünartanbirateşinsıcaklığınıhis-
setmeyebaşladı.BirsüredirLatin
Amerika’dayaşananveartıkTürki-
ye’dekiboyalıbasınınbilegörmezden
gelemediğigelişmeler,GeorgeBushyö-
netimindekiendişeleriartırırken,özel-
likleSovyetler’indağılmasındansonra
ciddikankaybınauğrayandünyasolu-
nundabölgedekigelişmeleridahadik-
katlibirşekildeizlemesineyolaçıyor.

LatinAmerika’daABDkarşıtıcephe,
yapılanherseçimlebirliktebirazdaha
genişliyor.Tümbaskılarakarşın,devri-
minönderiFidelCastroileayaktakal-
mayıbaşaranSosyalistKübaartık
BushyönetimininkarşısınaVenezüella
veBolivyailebirliktedikilirken,buiki
ülkedeChavezveMoralesyönetimleri-
ninattıklarıadımlar,LatinAmerika’da
bundansonrahiçbirşeyineskisigibi
olmayacağınındaişaretiniverdi.

“Zen gin ler kulü bü”nün
aya ğı na ba sı lı yor

ÖncelikliolarakABDdesteklibirdar-
beveyineABD’nindesteklediğimuha-
liflerinöncülükettiğireferandumdan
sıyrılmayıbilenVenezüellaDevletBaş-
kanıHugoChavez,izindengittiğiCast-
rosonrasındabayrağınyerdekalmaya-
cağıveABD’dedörtgözlebeklenen
Kübaliderininölümününbölgedesos-
yalizmfikrinintarihegömülmesianla-
mınagelmeyeceğikonusundagüven
veriyor;ABDkarşıtıcepheningenişle-
mesivebucepheyekatılanülkelerin
birbirlikolarakhareketetmeleriyö-
nündeönemlibirişleviyerinegetiriyor.
Bucephedeyeralanülkeler,özellikle
enbüyükavantajlarıolanenerjikay-
naklarıkonusundayaptıklarıişbirliği
anlaşmalarıileABD’ninbaşıçektiği
“zenginlerkulübü”arasındakiendişe-
ninbüyümesineyolaçıyor.

Dünyanınenbüyükpetrolüreticilerin-
denVenezüella,KübaveBolivya’yapi-
yasafiyatlarınınçokaltındasatışger-
çekleştirerek,biryandanbuikiülkenin
uluslararasıbaskılarkarşısındaelini
güçlendirirkendiğeryandanyoksulke-

simlerderefahseviyesininartmasıyö-
nündeönemlibirişlevüstlendi.Latin
Amerikagibidoğalkaynaklarısömürü-
lerekyoksulluğamahkumedilmişbir
bölgedebutürekonomiktemellidaya-
nışmalarınönemininfarkındaolan
Chavez,kasırgasonrasıkendiyönetim-
leritarafındaneluzatılmayanABD’nin
yoksulkesimlerindeyaşayanlarabeda-
vapetroldağıtarakhemkendiülkesin-
dehemdediğerbölgeülkelerindecid-

dibirtabandesteğisağlamayıbaşardı.
Venezüella’nınyolundangidendoğal-
gazzenginiBolivya’daçoğunluğuoluş-
turanyerlileriilkkeziktidarlatanıştı-
ranEvoMorales’indeilkicraatolarak

ülkedekienerjikaynaklarınımillileştir-
diğinivebukaynaklarınyarattığızen-
ginliğinkendihalkınınyararınakullanı-
lacağınıaçıklayarak,uluslararasıenerji
şirketlerinidevredençıkarması,zen-
ginlerkulübüüyelerinintehlikenincid-
diyetinifarketmesineyolaçtı.Şuanda
Venezüella’nınbaşınıçektiğiülkeler,
LatinAmerika’yıboydanboyakatede-
cekveenerjikaynaklarınıntümbölge-
yedağılmasınısağlayacakbirboru
hattınındahazırlıklarınıyapıyorlar.

Dikkatçekenveönümüzdekidönem
uluslararasısiyasetiaçısındanönem
arzedenbirbaşkanoktaise,ABDile
bağlarınıaçıkbirşekildekoparanLatin
Amerikaülkelerininküreselanlamdada
dayanışmaveişbirliğiolanaklarınıko-
valaması.Bukapsamdayineözellikle
Venezüella’nın,Ortadoğu’daişgalinyeni

hedefiİranveiçindebulunduğumuz
yüzyıldaABD’nintahtınaoturmaya
adayolarakgörülenÇinilesondönem-
deilişkilerinikarşılıklıziyaretlerlesıkı-
laştırdığıgözleniyor.NitekimChavezbu
ziyaretlersırasındayaptığıaçıklamalar-
daİran’aolasıbirmüdahaledeülkesi-
nindesessizkalmayacağınınsinyalleri-
niverdi.Buaradabirparantezaçarak
geçtiğimizgünlerdeABD’dekiLatinkö-
kenlilerinyaptıklarıgösterileride“kü-
reseldevin”içerdenekadarhassas
dengelerüzerindedurduğunuvebu
dengelerinheranbozulmaveçatlama
potansiyelinesahipolduklarınıgöster-
mesiaçısındannotetmemizgerekiyor.

La tin Ame ri ka’da sol 
hı zı nı kes mi yor

Yaşanangelişmelerbirdönemdarbe-
lervekanlıdiktatörlüklerlebölgeyi
kontroledenABDaçısındanoyunun
bozulduğuanlamınageliyor.ABDhem
siyasihemdeekonomikolarakLatin
Amerikaülkeleriüzerindekigücünü
kaybederken,Bushyönetimininbuet-
kinliğiyenidenkazanmakiçinyine
“beldenaşağı”vurmayahazırlandığı
belirtiliyor.LatinAmerika-ABDilişkile-

rindeasılfırtınanınise,Küba-Venezüel-
la-Bolivyadışındakiülkelerdetaşların
yerindenoynamasıylakopmasıbekleni-
yor.Uruguay'da2004’teyapılanseçim-
ler,komünist,sosyalistvesosyalde-
mokratpartilerdenoluşanHalkCephe-
si'ninzaferiylesonuçlanmıştı.

şili’debuyıl15Ocak’tayapılanse-
çimlerdemerkezsolunadayıolanMic-
helleBacheletipigöğüsledi.Ailesive
kendisiişkencetezgâhındangeçenBac-
heletbölgedekisolzincireeklenenyeni
birhalkaolarakgörülürken,ülkenin
serbestpazarekonomisindençokfazla
uzaklaşmamasıbekleniyor.Nikara-
gua’da5Kasım’dagerçekleştirilecek
seçimlerinengüçlüadayıSandinistDa-
nielOrtega.Ekvador’dadaEkimayın-
dakiseçimlerdeenbüyükşansSosya-
listLeonRoldesAguilena’yatanınıyor.

Meksika’daise2Temmuz’dayapılması
beklenenseçimleriDemokratikDevrim
Partisi’ninadayıeskibelediyebaşkanı
AndresLopezObrador’unkazanmasına
kesingözüylebakılıyor.VeLatinAmeri-
kasiyasetveekonomisindeönemlibir
yeriolanBrezilyaise1Ekim’desandı-
ğagidiyor.Solunadayıolarakiktidara
geldiğidönemdebüyükumutlarbağla-
nanancakyoksulhalkaverdiğisözleri
yerinegetirmemesininyanındaABDile
olanılımlıilişkisiyledehayalkırıklığı
yaratanLulaDaSilva’yabuseçimlerde
şanstanınmıyor.ABD’ninenbüyüken-
dişesiisekendisiaçısındankabuledile-
bilirbirliderolanLula’nınyerinedaha
solda,Venezüellaçizgisindebirsiyase-
tiniktidaragelmesi.

Ortayaçıkanfotoğraf,LatinAmeri-
ka’dasolrüzgârınhızkesmeyeceğini

gösteriyor.Ancaktemelsoru,bölgede
iktidaragelenaçıklıkoyulurenklerdeki
soliktidarların,ABD’ninvarlığıiçin
gerçekbirtehditolacakbölgeselbir
halkhareketininönünüaçıpaçamaya-
cağı.DiğeryandanLatinAmerika’nın,
kapitalizmin“alternatifsiz”görünümü
karşısındakankaybedendünyasolu
içintazebirumutolduğudaortada.

Yaşanan gelişmeler bir dönem darbeler ve kanlı diktatörlükler ile bölgeyi kontrol eden ABD açısından oyunun bozulduğu
anlamına geliyor. ABD hem siyasi hem de ekonomik olarak Latin Amerika ülkeleri üzerindeki gücünü kaybederken, Bush
yönetimi bu etkinliği yeniden kazanmak için yine “belden aşağı” vurmaya hazırlanıyor.

LATİN AMERİKADA SOL YÜKSELİYOR

Ortaya çıkan fotoğraf, Latin Amerika’da sol rüzgarın hız
kesmeyeceğini gösteriyor. Ancak temel soru, bölgede iktidara
gelen açıklı koyulu renklerdeki sol iktidarların, ABD’nin varlığı
için gerçek bir tehdit olacak bölgesel bir halk hareketinin
önünü açıp açamayacağıdır.

ABD için sonun başlangıcı

HAKAN DENİZ

D

Yaşlı kurt tecriti kırıyor.

Chavez kıtasal dayanışmayı yükseltiyor.

Bolivya yeni cephe.
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BD,İngiltereveFransa
gibimüttefiklerininde
desteğiyleİranüzerin-

debuülkeninnükleerteknolo-
jigeliştirmesiniengellemek
içinbaskıyıartırıyor.Batılı
ülkelergeçtiğimizMayısayı
başındaBMGüvenlik
Konseyi’ne,uranyumzengin-
leştirmeçalışmalarınason
vermediğitakdirdeİran’a
karşıyaptırımlaruygulamayı
öngörenbirkarartasarısı
sundu.Ancak15üyeli
GüvenlikKonseyi’ninkararları
vetoetmehakkınasahipolan
5daimiüyesindenRusyave
Çin,buülkeyekarşıyaptırım
uygulanmasınakarşıçıkıyor
venükleerenerjikonusundaki
gerginliğindiplomatikyollarla
çözülmesiniistiyor.İranda
görüşmelerehazırolduğunu
belirterekdiplomatikhamlele-
rinisürdürüyor.
BunakarşılıkABDİran’ısıkış-
tırmakiçinABülkeleriniaraya
sokuyor.Mayısayıortalarında
ABülkeleridışişleribakanları
sorununçözümüiçinİran’a
yönelikbirteklifpaketihazır-
ladı.Bupaketteİran’a,nükle-
erenerjitesislerindekullanıla-
cakyakıtıteminiçinuranyu-
muzenginleştirmektenvazge-
çipbunuithaletmesi,buna
karşılıkdahaserbestticaret,
teknolojikteşviklervesiyasi
garantileröneriliyor.Bunun

yanısıraABDİran’akarşı
askerisaldırıdüzenlenmesi,
hattanükleersilahkullanılma-
sıseçeneklerinielindetuttu-
ğunuresmi/gayriresmikanal-
lardanaçıklayaraktehditedi-
yor.Yanihavuçvesopapoliti-
kasıizleniyor.Bunakarşılık
İranbiryandantavizsizbir
şekildenükleergüçolmahak-
kınasahipolduğunusavunur-
ken,diğeryandançeşitlipoli-
tik/diplomatikmanevralarla
uluslararasıdestekleriniartır-
maya,enazındandüşman
kampızayıflatmayaçalışıyor.

Gerilim nasıl tırmandı?

İran,dışbaskılarnedeniyle
araverdiğinükleeryakıtelde
etmeçalışmalarınıbuyılın
başında9Ocak’tayeniden
başlattığınıaçıkladı.Buduru-
maABD,ABveİsrailtepki
gösterdivekonu4şubat’ta
BMGüvenlikKonseyi’negeti-
rildi.İranCumhurbaşkanı
MahmudAhmedinecad12
Nisan’danükleertesislerde
yakıtolarakihtiyaçduyulan
uranyumuzenginleştirmeyi
başardıklarınıvedünyadaki
nükleergüçlerarasınakatıl-
dıklarınıaçıkladı.
(Zenginleştirilmişuranyum
hemnükleerenerjisantralla-
rında,hemdenükleerbomba
yapımındakullanılıyor.)İran
ısrarlanükleersilahyapma

peşindeolmadıklarını,zengin-
leştirilmişuranyumubarışçıl
amaçlarlakullanacaklarını,
nükleerçalışmalarınınuluslar-
arasıkurumlarındenetimine
açıkolduğunusavunuyor.İran
yetkilileri,eğerüzerlerindeki
baskıartarsa,altındaimzala-
rınınolduğuNükleerSilahların
YayılmasınıÖnleme
Anlaşması’ndan(NSYÖA)
çekilebileceklerinivehertürlü
saldırıyavebaskıyadirene-
cekleriniaçıklıyor.

Nükleer ikiyüzlülük

İran’ınnükleergüçolmasını
engellemekiçinağırbaskı
uygulayan,bunusaldırıgerek-
çesihalinegetirenABD’nin
elinde,tümdiğerülkelerdeki
nükleersilahlarınkatkatfaz-

lasıbulunuyor.Ortadoğu’daki
ArapveMüslümanülkeleriçin
başlıcatehditunsuruolan
İsrail’inelindede,Batılıkay-
naklaragöre200dolayında
nükleersilahbaşlığıbulunu-
yor.İsrail,elindenükleersilah
olupolmadığıkonusundaaçık-
lamayapmıyor;nekabuledi-
yor,nedereddediyor.Buülke,
nükleertesislerindenetlenme-
sinigerektirenNSYÖA’yıda
imzalamayayanaşmıyor.

Geçtiğimizaylardagizliliği
kalkarakyayımlananABDbel-
gelerindeise,ABD’ninİsrail’in
1960’lıyıllardanberinükleer
silahgücünesahipolduğunun
bildiği,bunarağmenİsrail’e
baskıyapmakbiryana,bubil-
giyiaçıklamayarakdestek
olduğuortayaçıktı.

ABD İran’a karşı askeri
saldırı düzenlenmesi,
hatta nükleer silah 
kullanılması
seçeneklerini elinde
tuttuğunu resmi/
gayriresmi kanallardan
açıklayarak tehdit
ediyor. 
Yani havuç ve sopa 
politikası izleniyor.
Buna karşılık İran bir
yandan tavizsiz bir
şekilde 
nükleer güç olma
hakkına sahip olduğunu
savunurken, diğer 
yandan çeşitli
politik/diplomatik
manevralarla
uluslararası
desteklerini arttırmaya,
en azından düşman
kampı zayıflatmaya
çalışıyor.

İRAN BASKILARA DİRENİYOR

NEDEN İRAN?

Nükleer kriz sürerken

İ. HALİT ELÇİ

A

ABDonyıllardırnükleersilahsahibi

olanveNSYÖA’yıimzalamayanİsra-

il’indurumunuaslagündemegetirmi-

yor.1998’deilknükleerdenemesini

yaparak“nükleergüçler”arasınagi-

renHindistan’avehemenardından

aynısınıyapanPakistan’abirsüream-

bargokoyanABD,Afganistanişgali

sırasındaaskerivepolitikdestekve-

renbuikiülkeyekarşıtutumunude-

ğiştirdi.

Geçtiğimizhaftalarda,Çin’ekarşı

stratejikittifakgeliştirmeyeçalıştığı

Hindistan’la,yinebuülkeNSYÖA’yı

imzalamayayanaşmadığıhaldeNük-

leerİşbirliğiAnlaşmasıyaptı.ABD

bunakarşılık,henüznükleerbomba

yapmaaşamasınagelmemişolanve

ısrarlanükleeryakıtıbarışçılamaç-

larlakullanacağını,uluslararasıdene-

timeaçıkolduğunuaçıklayan,

NSYÖA’nınimzacısıveUluslararası

AtomEnerjisiAjansı’nın(UAEK)üyesi

olanİran’ıuygulayabileceğitümyön-

temlerlegeriadımatmayazorluyor.

Neden?Bununbirkaçnedenivar:

İran,Amerika’nınbölgedekiişbirlik-

çisişahrejimini1979Devrimiileyık-

tığındanberiaçıkçaABDkarşıtıbir

dışpolitikaizliyor,buülkeyi“başşey-

tan”olarakgörüyor.İran,butavrıyla

sonyıllardaortayaatılanBüyükOrta-

doğuProjesi’nin(BOP)önündekien

önemliengellerdenbirinioluşturuyor.

İran’ın,Şiidünyasınınmerkeziduru-

mundaolmasıdaABD’ningenelde

Ortadoğu,özeldeIraküzerineyaptığı

hesaplarıbozuyor.EnbüyükŞiinüfu-

sasahipolanveresmenŞiişeriatıyla

yönetilenİran,Ortadoğu’dakiŞiileri

yoğunbiçimdeetkiliyor.Şiiler,Irak’ta

nüfusunçoğunluğunuoluşturuyor.Çe-

şitliKörfezülkelerindeveLübnan’da

nüfusunönemlibirbölümüŞii.Suri-

ye’deiseŞiiliğeyakınbirAlevi(Nu-

sayri)azınlıkiktidarda.Irak’ınparça-

lanmasıdurumundaIrak’ta,İran’la

yakınilişkileriçindeolanbirŞiidevle-

tinindoğmasıkaçınılmazgörünüyor.

Şiitoplumuntarihselisyancıgeleneği

de,ABD’ninİran’danLübnan’a(Basra

Körfezi’ndenAkdeniz’e)uzananŞiihi-

lalindençekinmesininanlaşılırnede-

ninioluşturuyor.

Dünyanınenbüyükpetrolüreticile-

rindenolanİran’ınpetrolünündene-

timdışındakalması,SovyetlerBirli-

ği’ninçöküşününardından“dünyanın

tekhâkimi”konumunuilelebetkoru-

mayaçalışanABD’yirahatsızediyor.

İran’ınözellikledeABD’ninküresel

rakipolarakgördüğüÇin’le(veonun

müttefikiRusya’yla)yakınilişkiiçinde

olmasıveÇin’inbaşlıcapetrolteda-

rikçilerindenbiriolması,kezaİran’ın,

dünyapetrolününçokbüyükbölümü-

nünçıkarıldığıBasra(yadayaygınbi-

linenadıyla,İran)Körfeziüzerinde

tamkontrolesahipolmasıABDyöne-

ticilerininuykusunukaçırıyor.İran,

küreselhegemonyamücadelesininki-

litnoktalarındanbirinioluşturuyor.

Herzamanolduğugibi,İran’lailgili

nükleerkrizinaltındada“özgürlükve

adalet”fikrideğil,emperyalistlerin

çıkarhesaplarıyatıyor.

Ahmedinecad baskılara rağmen nükleer enerjide ısrarlı
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ugünhemgelişmişülkelerde
hemde“gelişmekte”olanül-
kelerde,kapitalizmyenibir

krizinişaretleriniveriyor.
BatıgelenekselüretimgücünüDo-

ğu’yakaydırıyor.Dünyakapitalizmi
küreselleşmeylebirliktetambirek-
senkaymasıyaşıyor.Üretim,Batı’dan
ücretlerinvekaynaklarındahaucuz
olduğuDoğu’yakayarken,Batı’nın
sarsılmazsanılanrefahınıdayerin-
denoynatıyor.

Öteyandan,küreselleşme,bölgesel
eşitsizlikleridahadaartırıyor.Ser-
mayebellinoktalardavebelliellerde
giderekartanbirhızlatoplanıyor.Ar-
tıkİtalya’nıngüneyi,İspanya’nın
Bask’ı,İrlanda’nınkırları,Türkiye’nin
doğusueskisindendahayoksul,daha
işsiz...Metropollerbuyüzdenyoğun
göçalıyor.Paris’inbanliyöleriKuzey
Afrikalı,Hintli,Çinli,Türkgençgöç-
menlerledolu.AmaaynışeyBer-
lin’de,NewYork’ta,İstanbul’dada
var.

ArtıkABDveAvrupa,dışticaretaçı-
ğıveriyor.Yanidahaazüretipdaha
çoktüketiyorlar.TükettiklerideDo-
ğu’dangeliyor.Onlarıntükettiklerini
üretenDoğu,doğrudansermayegi-
rişleriylebüyüyor;amabubüyüme,
çarpıkgelirdağılımınıdahadaçarpıt-
maktanbaşkabirişeyaramıyor.

Batı,150yıldanberiilkdefadünya
GSMH’deyüzdeellininaltınadüştü.
Evetdünyadakieşitsizlikartıyor;ama
eskigelenekselgelişmiş-azgelişmiş
uluslarayrımıtarihekarışmayolun-
da.Bununyerini,bölgeseleşitsizlik
veyoksullaşmaalıyor.

Buönemlibirdeğişim.Dünyanınçi-
visiniyerindençıkartacakkadar
önemlibirdeğişim.YaniParis’inban-
liyösündekiişsizgöçmennekadar
endişeliyse,İstanbulveMeksiko
City’dekiişsizdeokadarendişelive
çaresiz.Hiçşüphesiz,Batı’dakikişi
başınadüşenmilligelirileDoğuara-
sındahalençokbüyükfarkvar,altya-
pıvediğersosyalhizmetlerdenya-
rarlanmaimkânlarıdaşimdilikkıyas-
lanamaz;ama,uluslarıneşitsizliğin-
denbölgelerineşitsizliğinegeçiş,bir
küreseleğilimveartarakdevamedi-
yor.

Sermaye,kendineulusalpazarlar

yerine,kıtasalpazarlaryaratıyorve
bukıtasalpazarlarınmerkezlerinde
birikiyor.

Kıtasal pazarların doğuşu

Kapitalizmsermayebirikimini,20.
yüzyılınsonçeyreğinekadarulusal
pazarlarüzerindengerçekleştirdi.
Hattabundaısraretti.Ulusalpazar-
ların,gittikçeküreselleşenekonomi-
lerekarşılıkverememesiveparasal
çevrimin,çokönemlisorunlarlakar-
şılaşmasınarağmen,kapitalizmsiya-
sigerekçelerle“ulusal”olanıkorudu
vebundaısraretti.Yetmişliyıllarbu

çaresizısrarıngelgitleriyleörülüdür.
Sovyetler’insiyasiveekonomikgüç

olarakküreselleşmesürecineintikali,
buçaresizısrarınsiyasigerekçesini
deortadankaldırdı.ABD’decisimle-
şenveAmerikandevletininyürüttüğü
“yenisömürgecilik”birsermayebiri-
kimmodeliolarakyeriniküreselleş-
meyebıraktı.Busüreçtarihselbir

dönümnoktasıolduğukadar,yenibir
sermayebirikimmodelidir.

Busermayebirikimmodelienözlü
şekliniWashingtonKonsensüsü’nde
bulur.Buradaartıkulusalpazarlarve
dolayısıylaulusaltalepönemlideğil-
dir.Bununiçin;a)Malidisiplin,b)
Tümkamuharcamalarınınminimize
edilmesi,c)Arzyönlüvergireformu,
d)Faizoranlarınınserbestleştirilmesi
e)Serbestdövizkurlarıveticaretin
serbestleşmesi,f)Doğrudanyabancı
yatırımakışlarınınserbestleşmesi,g)
Özelleştirme,kuralsızlaştırma,h)
Tümdünyadamülkiyethaklarınıngü-

vencealtınaalınmasıvemalipiyasa-
larınoluşturulmasıilkeleriherkarış
topraktageçerliolmalıydı.

Buhamlekapitalizminşimdiyeka-
daryaptığıenkapsamlıdüzenlemey-
di.Buradanihaiamaç“tekpazarve
tekkapitalizm”dir.Ancakbugüngeli-
nennoktada,düzenlenmesigereken
üçtemelkıtasalpazarlasüreçkarşı

karşıyadır.Birincipazar,Amerikakı-
tasalpazarıdır.İkinci;Avrupakıtasal
pazarıveüçüncüolarakdaÇinveJa-
ponyailebaşlayanancakHindistan’la
devamedecekolanUzakdoğukıtasal
pazarıdır.

AmerikaveAvrupapazarlarıönem-
lisorunlarlakarşıkarşıya.Amerika
hemekonomikolarakhemdesiyasi
olarakyolunsonunadoğrugeliyor.
Avrupakıtasalpazarıönümüzdekion
yılgenişlemesiniDoğu’yadoğrusür-
dürecek;ancak,bugenişlemeçok
sancılıveyenisorunlaragebe.

şuandasürecinendinamikvesü-
rükleyicipazarıÇinveHindistan’ın
dinamiğinioluşturduğuÇin-Hindikı-
tasalpazarıdır.ÇinveHindistandina-
miği,busürecehemolumluolarak
hemde-hızlarıdiğerikiyaşlıdina-
miktençokfazlaolduğuiçin-bozucu
yöndetesirediyorveulusalolandan
kıtasalolanıgeçişi,çoğukezistenen-
denhızlıyapıyor.Yanizorlayıcıbirdi-
namik.

Buyenidinamik;gelenekselBatı-
Doğudengelerinidebozuyor.Örneğin
The Eco no mist dergisi,zenginBatı’nın
dünyaGSYİH’sinde150yıldanberiilk
kezyüzde50’ninaltınadüştüğünü
yazdı.Yani“yenisömürgecilik”döne-
mininazgelişmişlerinindünyaekono-
misindekipayızenginBatı’nınüstün-
deartık.

Yinebueskininazgelişmişleri,dün-
yadövizrezervlerininyüzde66’sına
sahip.Dünyaihracatınındayüzde
47’siniyapıyor.Burakamlarazgeliş-
mişülkelerinhalklarınınyoksulluktan
kurtulduğunusöylemiyor;ama,yeni
sermayebirikimsürecininartıkulus-
larınyoksulluğuüzerindendeğil,kıta
halklarınınyoksulluğuüzerindenyü-
rüyeceğinisöylüyor.

Ame ri ka sı kı şı yor, kriz bü yü yor

Bugünyenibirsermayebirikimev-
resindeyiz.Amerikansistemiartık
ÜçüncüDünya’dangelenkatmade-
ğerlerlevedolarındünyaparasıolma
avantajıylaayaktaduracakgibideğil.

Amerikaeskisigibidoğrudanser-
mayeihraçedipbununkaymağını
toplayamıyor.Dolarınotuzbeşyıldır
karşılığıyok.Küreselleşmeylebirlikte,
uluslararasışirketlerdeğil,küresel

SON KRİZ ÜZERİNE KISA NOTLAR
Küreselleşme eşittir eşitsizlik

CEMİL ERTEM

Artık eski geleneksel gelişmiş-azgelişmiş uluslar ayrımı tarihe karışma yolunda. Bunun yerini bölgesel eşitsizlik ve 
yoksullaşma alıyor. Bu önemli bir değişim. Dünyanın çivisini yerinden çıkaracak kadar önemli bir değişim. Yani Paris’in 
banliyösündeki işsiz göçmen ne kadar endişeliyse, İstanbul ve Meksiko City’deki işsiz de o kadar endişeli ve çaresiz.

B

Sermaye dahada büyük krizlere gebe

Ame ri ka ve Av ru pa pa zar la rı önem li so run lar la kar şı kar şı -
ya lar. Ame ri ka hem eko no mik ola rak hem de si ya si ola rak
yo lun so nu na doğ ru ge li yor. Av ru pa kı ta sal pa za rı önü müz -
de ki on yıl ge niş le me si ni Do ğu’ya doğ ru sür dü re cek; an cak,
bu ge niş le me çok san cı lı ve ye ni so run la ra ge be.
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osyalistHareketin
yenidenkuruluşihti-
yacındanyolaçıka-

rakbiryılöncebaşlattığı-
mız“SosyalistForum”süre-
ci13Mayıs’tayapılangeniş
toplantıylayenibiraşamaya
geçmişoldu.

Bu gü ne ge le ne dek…

2005şubatındabaşlayan
görüşmelerveyapılanbir
diziortaktoplantınınneti-
cesinde2005yılıMayısor-
talarında,ToplumsalÖzgür-
lükPlatformu,SosyalistDe-
mokrasiPartisi,Sosyalist
EmekHareketi,Haziran,Bi-
linçveEylemveMayaçev-
releri,SosyalistForumGiri-
şimi’nibaşlatmakararına
varıpvebukararlarınıortak
birmetinilebelgelendir-
mişlerdi..

Varılanbukarardoğrultu-
sundabirdizisiyasiçevrey-
legörüşmeleryapıldı.Gö-
rüşmeyapılançevrelerin
büyükbirçoğunluğuböyle
birgirişimidoğrubulduğu-
nubelirtmeklebirlikte,bir
kısmıgirişiminkurucuöz-
nesiolacağını,birkısmıise
farklıgerekçelerlekurucu
öznesiolmayacaklarınıan-
cakSosyalistForumsüreci-
nekatılacaklarınıbelirttiler.

Girişiminbaşlamasından
(Mayıs2005)çokkısabir
zamansonraİşçilerinKendi
PartisinikurmaGirişimi(İş-
çiKardeşliği)deböylebir
girişimidestekleyeceklerini
toplantılarakatılarakdile
getirdiler.Ardından14Ma-
yısPlatformuveSODAPda
Girişimintoplantılarınaka-
tılmayabaşladılarvekısa
birsüresonradaGirişim’de
gözlemciolarakyeralacak-
larınıaçıkladılar.

SosyalistForumGirişimi-
ninkendinikamuoyunailan
etmeyehazırlandığıgünler-
deSosyalistBarikatçevresi

degirişimedahilolmakis-
tediğinisöyleyerekkendile-
rinidekapsayacakbirdek-
larasyonmetniyazmamızı
önererekForum’unkendisi-
niilanetmesürecinibir
miktarertelenmesineyol

açtı.Dahasonrakendilerin-
denkaynaklıkimigerekçe-
lerlesadeceForumlarıtakip
edeceklerinisöyleyerekGiri-
şimsürecindengeriçekilen
SosyalistBarikataynıza-
mandaSosyalistForum’un
gelişimsüreçlerindenrahat-
sızlıkduyankimiçevrelerin
kendiduruşlarınıgözden
geçirmelerineyolaçtıvebu
değerlendirmelersonucun-
daMayaveBiliçEylemGiri-
şim’dençekildiler.

Güncelvetarihselaçıdan
sürecinbütüngerilimve
hassasiyetlerinibilincinde
olarakkendineyolaçmaya
çalışanSosyalistForumGi-
rişimi,başlangıçdüzeyine
görebirmiktarheyecanve
zamankaybederekToplum-
salÖzgürlükPlatformu,
SosyalistDemokrasiPartisi,

SosyalistEmekHareketi,
Hazirançevresininbileşen;
14MayısPlatformu,SO-
DAP’ınaktifgözlemci,İşçi
Kardeşliğigrubununisesü-
recitakipedenolduğubir
biçimdeyolunadevametti

(24Aralık’tayapılanilkge-
nişkatılımlıtoplantıyabu
pozisyonlagiren14Mayıs
Platformudahasonrakisü-
reçteForum’unbileşeniola-
rakdevamedeceğiniaçıkla-
dı.

SosyalistForum’unkuru-
luşhazırlıklarıveyürüyüş
planınailişkinaralıkayın-
danbuyanasürdürdüğü-
müztartışmalarsomutbir
yürüyüşplanınınkararlaştı-
rıldığı13Mayıstoplantısıyla
artıkyenibiraşamayageç-
mişoldu.

Top lan tı ka rar la rı

Butoplantıdavurgulanan
noktalarvealınankararlar
iseşöyle:

*SosyalistForumGirişim-
cilerivegözlemcileriortak-
laşaolarakteorikbirdergi

çıkartacaklar.
*Buteorikdergininilküç

sayısıaynızamandaSosya-
listForumsürecininbaşla-
masınazeminhazırlamak
üzereülkeçapındayedi
merkezdeyapılacakbölge
toplantılarınıntartışmabaş-
lıklarınailişkinsunumsağ-
lamışolacak.

*SosyalistForumbileşen-
leribiryandanteorik-politik
tartışmalaryürütürkenbir
yandandapratikteortakla-
şılabilecekalanlardapratik
süreçlerörecekler.

*İlküçsayınınçıkmasıve
yedimerkezdetoplantıların
yapılmasınınardındanson
kezSosyalistForumları
başlatmakiçinbirdeğerlen-
dirmeyaparaksüreçyeni
biraşamayageçmişolacak.

Süreceilişkinyaptığımız
bukısaözetşüphesizbir-
çokeksiklikbarındırıyordur.
Kabahatlarıylaanlattıımız
gelişelereinteorikarkapla-
nınailişkingerekToplumsal
Özgürlüğüngeçmişsayıla-
rındagereksedediğerbile-
şenlerinyaınlarındadaha
genişdeğerlendirmelerbul-
makmümkünolacaktır.Ay-
rıcaSosyalistForumGirişi-
mi’ninkendisizatenuygun
gördüğüzamanvebiçimde
içerideüretilmişkapsamlı
metinlerikamuoyuylapayla-
şacaktır.

SınıfHareketiveSosyalist
Hareketinkriziniaşabilmek
içinzarurethalinegelmiş
olan“YenidenKuruluş”yo-
lundaönemlibirgirişimol-
mapotansiyelitaşıyanSos-
yalistForumGirşimi’ninat-
tığıyeniadımıtamamına
erdirebilmekiçinhepimiz
üzerimizedüşengörevife-
dakarcayapmakzorunda-
yız.Bugörevdenkaçınan
herkestarihehesapvermek
zorundakalacaktır.
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şirketlerdevrinegirildi.Bunlarartık
kazandıklarınıdoğduklarıyereyatırmı-
yorlar.

ABD,seksenliyıllarıkemersıkarak
veüretimiartırmayaçalışarak(arz
yönlüpolitikalar),doksanlıyıllarımali
piyasalarışişirerek(Enronskandalı)
geçirdi.İkibinleregelindiğindeise
ABD’nindevdışvebütçeaçıkları,artık
tümdünyanınsırtındaydı.BugünÇin’e
vediğercarifazlaverenülkelere,Tür-
kiyegibiborçlabüyümeyeçalışanlara
tıkıştırdığıkarşılıksızdolar-hazinekâ-
ğıtlarıylaWal-Mart-Mortgagesistemle-
riniveikizaçıklarınıfinanseettiriyor.
Dünya,hergünyaklaşıküçmilyardolar
Amerika’yayolluyor.

Tabiibu-akıldışı-sisteminbirdiğer
önemliayağıdasavaş.ABD,yarattığı
savaşmakinesine,hemekonomikhem
desiyasiolarakdayanıyor.Örneğin,sa-
vaşlaayaktatuttuğusiyasigücüsaye-
sindekarşılıksızdolarıtümdünyaya
satabiliyor.

Amatümbunlarınsonunageliniyor.
FED,artıkfaizleriistediğigibiartırıp
açıkfinanseedemeyeceğinianladı.
ABD’ninyeniMerkezBankasıBaşkanı
Bernenke,Grenspeen’intavsiyelerini
tutmayabaşladı.Faizartıraraktüm
sistemitehlikeyeatmanınbirsonuol-
duğunu,odakeşfetti.Kaldıki,Çinve
Avrupanihayetfaizsilahınıkullanmaya
kararverdi.

Ye ni so run lar

Yalnızburadatabiibaşkasorunlarda
ortayaçıkacak.Dolarındeğeridüştükçe
ABD’yegirenÇinvediğermenşelimal-
larındeğeriartacak,yaniWal-Mart’lar-
dakimallarınfiyatıyükselecek.Hele
ABDcariaçığı,finanseedemezhalege-
lirse,tümdünyanınbüyümesiduracak.

İşteburadaikiönemlidüzenleyicikar-
şımızaçıkıyor.Birincisistratejikkay-
naklarveemtiafiyatları;ikincisisavaş
gerginliğivehattasavaş.

Stratejikkaynaklar,bugüngerçekten
budüzenlemeyiyapıyor.Örneğinyük-
sekpetrolfiyatlarıdönüpdolaşıpABD
açıklarınıfinanseediyor.Petrolvega-
zınönemivefiyatı,önümüzdekigünler-
dedebudüzeyinikoruyacak.İkincidü-
zenleyiciolansavaşdurumuise,
ABD’nindünyayasallandırdığıDemok-
leskılıcı.Rice’ındasavaşturlarıde-
vamedecek.

Amaöteyandan,Chavezçıkıpisteye-
neistediğikadar50dolardanpetrol
veririmdiyecek,LatinAmerika’dasos-
yalistiktidarlarkendiayaklarıüstünde
durmayabaşlayacak,Ortadoğu’dave
tümdünyadasavaşkarşıtıhareketler
yükselecek,AvrupaveTürkiye’deo
“malum”hayaletyenidendolaşmaya
başlayacak.

SOSYALİST FORUMA
BİR ADIM DAHA

Sosyalistler yeniden kuruluş arayışında...

Sosyalizminin yıkılışının ardından yükselen kapitalizmin küreselleşme atağı ve saldırısı da,
kendi yapıların doğuşunda rol oynamadaanlamda bunların küresel ölçekteki örgütsel formu
olarak Dünya Sosyal Forumu da 1990´ların derinde kaynayan mücadelelerinin günümüz de ki
yansımaları olarak görülebilir.

Yeniden kuruluşa bir adım daha atıyoruz
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İstanbulKadıköy’degerçekleş-
tirilen1Mayıskutlamalarıyak-
laşık40binkişininkatılımıyla
coşkulubirşekildeyapıldı.Sa-
bahsaat10.00itibarıylatop-
lanmayabaşlayankitleler12.00
deyürüyüşebaşladı.
DİSKveKESKgibisendikala-

rınarkasındayeralanDTP,
EMEP,ESP,SDP,SODAP,TÖP
gibidevrimciveyurtseverku-
rumlarınyanısıra,Toplumsal
DayanışmaAğı,MayıstaYaşam
gibiDKÖlerideaynıyürüyüş
kolundayerlerinialdılar.
KortejinbaşındakiİşÇİLERİN
BİRLİĞİ,HALKLARINKARDEş-
LİĞİsloganıdikkatiçekiyordu.

ToplumsalÖzgürlükPlatfor-
muolarakyaklaşık300kişiile
katıldığımız1Mayısta,
ÖzgürlükçüGençlikDerneği,
ÖzgürlükçüLiselilerveDaya-
nışmaSendikasıkendipankart-
larıvesloganlarıyla1Mayısa
alanındayeraldılar.Özellikle
gençlerincoşkusubütünkortej-
lerietkiledi.Gençlerticarieği-
time,çeteleşmeye,faşistbaskı-
laradikkatçekerken,Dayanışa
Sendikasıüyesi
işsizler,yoksullarvegüvencesiz
işçilersendikasızçalışmako-
şullarınakarşıöfkesinidilege-
tirdivemüçadeleazmini
sloganlarıylahaykırdı.
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Mersin’de1Mayısbuyılyaklaşık3000kişininkatıldığı
gerginbirortamdagerçekleşti.TÖPmilitanlarıveÖzgür-
lükçüGençlikDerneği(ÖGD)kendipankartlarıileyürüyü-
şekatıldı.Mitingöncesindeoluşturulanve6yapınınor-
takiradebelirlediği“YaşasınİşçilerinBirliği,Halkların
Kardeşliği”yazılıpankartınarkasındaTÖP,DTP,SDP,
EMEP,HALKEVLERİveSEHyeraldı.Ortaksimgeolarak
da"YaşasınİşçilerinBirliği,Halklarınkardeşliği"yazılı
kırmızışapkalartakanbileşengörselliğiilegözdoldurdu.
Sendikalarındüşükkatılımıisegözlegörülürderecede
ortadaydı.

Samsunda1Mayısistenilenilgiyibulmadı.1200kişinin
katılımıylagerçekleşenorganizasyon2:30başladıTÜRK-
İşgeçensenekisektertutumlarındankaynaklıorganizas-
yondayeralmadı.ToplumsalÖzgürlükPlartformu25ki-
şilikkatılımıyla1Mayıs’ıselamladı.1Mayısdönüşü2
arkadaşımızfaşistlerinsaldırısınamaruzkaldı,devrimci
örgütlerolayaortaktavırgöstererekiyibirdayanışma
havasıestirdi.TrabzonToplumsalÖzgürlükmilitanları
Samsun’dakiyoldaşlarıyladayanışmaiçinSamsun’agel-
diler.

1Mayısizmir’debuyıldaişçiemekçilerinve
devrimcidemokratikgüçlerinkatılımıylagün-
doğdumeydanındakutlandı.Hemhaftaiçiol-
masıhemdegünleröncesindendevletinyerel
medyavebazıKemalistgruplararacılığıyla
yurtseverhareketihedefgöstermesihattabazı
tvvegazetelerinbuyöndekampanyabaşlat-
masıkatılımıolumsuzetkiledi.Alanagirişte
polisinDTP’yesaldırmasıüzerineçatışmaya-
şandı.Aramanoktasındagözaltılarolmasıüze-
rineSDP,TÖPveİşçiMücadelesiolarakalana
girmemekararıaldıkancakÖDP’ninarkalar-
dançıkıpkortejinyanındangeçerekalanagir-
mesiburjuvasosyalizmininbaşkabirtavrıola-
rakgözeçarptı.

ToplumsalÖzgürlükPlatformuolarakcoşku-
muzbayraklarımızvepankartlarımızladevrim

inancımızı1mayısalanınataşıdık.Direnisyan
etÖzgürleşpankartınınarkasındakızılbayrak-
larımızsistemkarşıtıtoplumsaldinamikleri
temsiledenrenklerdekibayraklarımızlakapita-
lizmeemperyalistsavaşpolitikalarınaşoveniz-
meveerkekegemenliğinekarşısloganlarımızla
yürüdük.KazımKoyuncu’nunresmininbulun-
duğu“NükleerSantralÖlümdürİstemiyoruz”
pankartıçevredekilerindikkatiniçekti.İz-
mir’dekisermayekurumlarınınveplazaların
önündengeçerkenyükselttiğimiz“Yoksullar
KentiKuşatıyorsloganıçevredengeçenlertara-
fındanalkışladesteklendi.TÖPkortejimizinar-
dındangençlik“Soruşturmalarla,Yozlaştırma-
larla,faşistbaskılarlaGENÇLİKTESLİMALI-
NAMAZ!ÖGDgirişimiimzalıpankartlayürüdü.Adana’dagerçekleştirilen1

Mayıskutlamalarına4000e
yakınkitlekatıldı.

1MayısyürüyüşüAdanaMi-
marSinanaçıkhavatiyatrosu
önündenbaşladı.Coşkulubir
havadabaşlayanyürüyüşe;
Kesk,Türk-iş,Disk,Töp.Daya-
nışmaSendikasıGirşimi,
Emep,Ödp,Dtp,Dhp,Alınteri,
Bdsp,Höc,Çağrı,Esp,Barikat,
DevrimciHareket,Dgd,Daya-
nışmaSendikasıGirişimi,Ada-
naAleviBektaşilerBirliği,Chp

veShpkatıldı.TÖPveDayanış-
maSendikasıkendipankartla-
rıyla,bayraklarıylavedövizle-
riyle70kişiylekatıldı.Alanda
encoşkulukortejlerdenbiri
olanTÖPveDayanışmaSendi-
kasıcoşkusunuvekararlılığını
alanayansıttı.Mitingalanına
vardığımızdayürüyüşekatılan
kitleninyarısınınmitingierken
terkettiğigözlendi.Saygıduru-
şuvekonuşmalardansonra
müzikgruplarınınşarkılarıve
halaylarlamitingbitirildi.

YAŞASIN 1 MAYIS

İSTANBUL’DA 1 MAYIS

ADANA’DA 1 MAYIS         

MERSİN’DE 1 MAYIS

SAMSUN’DA 1 MAYIS

İZMİR’DE 1 MAYIS

CEM ÇEKİL 

HALK
Halkımben,
hanişusayılamayan,
hanişuçokhalk.
Soluğumunöylebirgücüvarki
sessizliğidelergeçerim,
dinlemem,
filizverir,boyatarım,
zifirikaranlıkdemem.

Zulüm,acı,ölüm,şubu
birandagizlersedetohumu,
ölmüşgibigörünürsedehalk,
dönergelirelbetbirgünnisan
ayı,
kavuşurbaharınatoprak,
kızgınellerdağıtıratarağır
havayı.
Ölümüniçindenyeşeriryaşamak.
Paul ELUARD (Çeviri : A. Kadir)
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HatayToplumsalÖzgürlükPlatformu1Mayıskutla-

malarınaerkenbaşladı.İlkolarakAntakyaUlusMey-

danı'nda22Nisan'dayapıldı.TÖPkurduğuçadırdan

müzikle,anonslarlavedağıtılanbildirilerlehalkı1

Mayıs'taalanaçağırdı.TÖPadınayapılanaçıklamada

1Mayıs'ıntarihçesindensonraşöyledevamedildi:

BöylebirgünehazırlanırkenbaştaCastroolmak

üzereMarcos'tanMolarez'ebirçokdemokratvedev-

rimciönderbüyükdirenişçiBolivar'ınizindegiderek,

LatinAmerika'nınözgürlüğüiçinABDemperyalizmi-

nekarşıverdiklerimücadeleyiselamlıyoruz.Fran-

sa'dayaşları15-25arasındadeğişenveeylemleriyle

ülkeninörgütlüişçilerinivehalkıhareketegeçiren

gençlerinhükümetegeriadımattırankararlıvecoş-

kulumücadeleleriniselamlıyoruz.Ortadoğu'daartan

savaşortamında,ilimizinKisecikbölgesindeOrtado-

ğu'yuizlemevedinlemetesislerikurulmasınıveli-

manımızınkullanılmasınıistemiyoruz.BizHatayhal-

kıolaraksavaşıistemediğimizgibisavaşınaletiol-

mayacağız.Yaşasın1Mayıs,DirenİsyanEtÖzgür-

leş,OrtadoğuHalklarıSıklaştırınSaflarışeklindeki

sloganlarsıksıkatıldı.30Nisan'daTÖPaynıeylemi

Samandağ’dagerçekleştirdi.Çoksayıdakatılımınol-

duğueylemehalkınyoğundu.

Samandağ’da ortak kutlama 

SamandağOytunAlanı'ndaSamandağHalkevi,DİSK

GenelİşSendikası1Mayısaortakçağrıdabulun-

du.SamandağHalkeviadınakonuşmayapanOrhan

Cabirşunlaradeğindi:Dünyanınbirçokülkesinde

resmitatilolan1Mayısişçilerinvehalkınkatılımıyla

coşkulubirşekildekutlanmaktadır.Türkiye'deise1

Mayıshalenresmitatildeğildir.Öylebirülkedeyaşı-

yoruzkidemokratikleşmedeolumlubirgelişmegör-

mekyerineyasakçızihniyetdevamediyor.Kamu

mallarıözelleştirmeadıaltındasermayeyepeşkeş

çekiliyor,yeniyasalarlasağlıkveeğitimhakkımızeli-

mizdenalınıyor.

DİSKGenel-İşşubeBaşkanıMemetGüleryüzde

yaptığıkonuşmadasatılanülkeyesahipçıkmakiçin1

Mayısbilinciniyükselterekalanlarataşıyalımdiyerek

halkı1Mayısmitinginedavetetti.

1 Mayıs alanında

Sonyıllarda1Mayıs'ıkendiilindekutlayanHatay

coşkulubirmitingebirkezdahaimzaattı.Mitinge

KESK,DİSK,ToplumsalÖzgürlükPlatformu,Dayanış-

maEvleri,ESP,HÖC,Halkevi,Partizan,İHD,Toplum-

salDayanışmaveKültürDerneği,ÖDP,DTP,EMEP,

AMARGİ,PirSultanAbdalDerneğivehalkkatıldı.

AlanınenkitleselkatılımınısağlayanToplumsalÖz-

gürlükPlatformuoldukçacoşkuluydu.TÖP'ligençler

Hükümetinyeniyasalarınıprotestoetmekamacıyla,

mezardaemekliliğisimgeleyentabutvekefenlerle

alandagösteriyaptılar.DahasonraToplumsalDaya-

nışmaVeKültürDerneği'ninmüzikgrubusahnealdı.

ArdındanHaklarveÖzgürlüklerDerneğimüzikgrubu

veGrupMevce'ninsöylediğitürkülerlemitingsona

erdi.

İZ MİR’ DE 6 MA YIS AN MA SI

İzmir’deTÖP/ÖGD,SGDF,SDG,DTP
GençlikMeclisleri,YDGnindearala-
rındabulunduğugençlikörgütleri,Ke-
meraltıgirişindebasınaçıklaması
yaptı.Eylemde,“YaşasınTürkveKürt
halkalarınıkardeşliğikahrolsunfa-
şizm”yazılıDenizGezmiş,YusufAs-
lanveHüseyinİnan’ınresimlerininbu-
lunduğupankartaçıldı.Gençler,6Ma-
yıs2001yılındaölümorucundaşehit
düşenHüseyinKayacı’nın,MazlumÇi-
men’in,EkinCerenDoğrutaş’ın(Ama-
ra),Elefteriya’nınresimlerinitaşıdılar.
Eylemde,“Yaşasınhalklarınkardeşli-
ği”,“Devrimşehitleriölümsüzdür”,
“Şehitnamırın”,“Denizlerinyoluyolu-
muzdur”sloganlarıatıldı.
Devrimşehitlerianısınayapılansaygı
duruşuilebaşlayaneylemde,basın
açıklamasınıVolkanIşılyaptı.Gençli-
ğinDenizGezmiş,YusufAslanveHü-
seyinİnan’ınyolundanyürüdüğünü
söyleyenIşıl,“Tam35yıldırsusmadık,
çabaladık,emekten,barıştanvehalk-
larınkardeşliğindenyanabirdün-

yaiçinuğraşıyoruz”dedi.
Denizlerinsonnefesindegençliğe,“Ya-
şasınTürkveKürthalklarınınkardeş-
liği”sözleriylevasiyetettiğiniifade
edenIşıl,gençliğinbukardeşliğinmi-
marıolacağınıvurguladı.
Basınaçıklamasınınardındanmüzik
grubueşliğindemarşlarsöylendi.

DE NİZ Lİ’ DE 6 MA YIS AN MA SI

Denizli’deÖGD,SDG,EMEP,DTP,
DGHveKÖZgibidevrimcidemokrat
yurtsevergençlikörgütleri6mayıs
2006’daDenizleranısınaanmaetkinli-
ğigerçekleştirdi.Bellibirmesafeyü-
rüyüştensonraortakhazırlananbasın
metniokundu.Eylemeyaklaşık100ki-
şikatıldı.21MayıstaMayısşehitleri
içinsalonetkinliğiyapılacak.

MER SİN’ DE 6 MA YIS AN MA SI

6Mayıs2006’daMersin'deÖGD,YÖ-
GEH,SDG,DevrimciGençlik,YDG,
SGDF,TKP'ligençlerDenizleranısına
biranmaetkinliğigerçekleştirdi.İHD
önündentaşbinayakadar“Emperya-

lizmeKarşıDenizOlunmalı,Yaşasın
HalklarınKardeşliği”ortakpankartı
arkasındaflamalarıylayürüyenkitle
buradayaptığıbasınaçıklamasında
emperyalizmkarşıtlığınavehalkların
kardeşliğinevurguyaptı.
AyrıcabuyılilkdefaMersinÜniversi-
tesindealternatifşenlikyapanÖGD,
YÖGEH,SDG,TKP,ÖDP,Halkevleriüç
günsürenbirşenlikorganizeetti.
ŞenliktenbirgünsonraiseÜniversite
tambirkışlayadöndüdışardankimse
alınmadı.

İSTANBUL’ DA 6 MAYIS
ANMALARI

İstanbulSarıyer’debulunanToplumsal
DayanışmaDerneği6Mayıs2006’da
DenizlerşahsındaMayısşehitleriiçin
anmaetkinliğigerçekleştirdi.Yaklaşık
100kişininkatıldığıanmayaözellikle
mahallehalkınınveesnafınınilgisiyo-
ğundu.12Eylülfaşizmininsonrasında
Tarabyaüstü’ndefaşistlertarafından
katledilenhalkınevladıCİHANÇELEBİ
buanmadaanılanlararasındaydı.Çe-

lebi’ninakrabalarınınkatıldığıetkinlik-
tehalasıyaptığıkonuşmadaDenizlerin
yolundaşehitdüşenbütündevrimşe-
hitlerineatfen“Hepsi,hepinizbenim
oğlumsunuzhepinizCihanhepinizDe-
nizsinizbenimgözümde”söyledive
büyükbiralkışaldı.Anmaöncesiya-
pılan1dakikalıksaygıveprotestoal-
kışısonrasındaDenizlerve68kuşağı-
nıanlatansinevizyonunardındanma-
hallenin68kuşağındansakinleriodö-
nemihatırlattılar.Sonolarakminikbir
konserinardındananmaetkinliğison-
landırıldı.

HATAY’DA 1 MAYIS

6 MAYIS RUHU YAŞIYOR
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adınkurtuluşmücadelemizde
karşılaştığımızbirçoksoruna
yaklaşmanoktasında,yaşadığı-

mızdeneyimlereveoncaçözümöneri-
lerimizerağmen,kadınolarakyenilgili
hallerimiziaşmayayönelikhenüzyol
alamadığımızbirgerçek.

Pekiçözümünerelerdearayacağız?
Deneyimlerimizdeortaklaşacakmıyız?
Nasılolsabirileriçıkarvesorunlara
çözümüretirdiyemibekleyeceğiz?

Bugünaçısındanbaktığımızdakendi-
mizdehedeflediğimizköklüsorgulama
sürecindenkısmenuzaklaştığımızı,ha-
yallerimizibaşkabirbaharaertelediği-
mizi,birliktekurmayaçalıştığımızmü-
cadeleperspektifimizdendeuzaklaştı-
ğımızıgörmekdurumundayız.

Özelalan,politikalan,kamusalalan,
adınınekoyarsakkoyalım,kadınola-
raksorunlarımızhergeçengünartıyor.
Çözümüretmenoktasındadönemsel
arayışlardışında,kalıcıçözümlerüret-
mekonusundaciddiistikrarsızlıklar
yaşadığımızıdüşünüyorum.Buistikrar-
sızgidişinönemlinedenlerindenbi-
rinin,tarihselolarakyaşadığımızıiddia
ettiğimizsorunlarınçözümüneilişkin
feministkadınların,dönüşümeyönelik
ortakçabayıyaratmanoktasında“imti-
na”etmemizolduğunudüşünüyorum.

Hangimücadelealanındaolursakola-
lımbugünekadaröğrendiğimiztop-
lumsalcinsiyetrollerimizdenvazgeçme
konusundaolmasıgerekendençokge-
rideyaşadığımızbirgerçek.Bugerçek-
lik,kabuletsekdeetmesekdeözgür-
leşmemizinönündebirengel.Buengel
nedeniyleiddialarımızıküçültüyor,bir
süresonradaonlardanvazgeçiyoruz.
Yanihayatıngerçekliğindeeriyipgide-
biliyoruz.

Dahaönceyazdığımyenidenyaratma
cesaretiveaileyikurmabiçimimizko-
nusundakivurgununaltınıbirdaha
çizmekistiyorum.Kendimizeveyüzü-
müzüdöndüğümüzherşeyekarşı
ikiyüzlüdavranmayadevamediyoruz.
Buradakigözlemlerimkadınkurtuluş
mücadelesininöznelerineyönelik.

Feministyöntemlerleyaşamıyeniden
sorgulamak,anlamakvebunubizim
dışımızdakikadınlaraanlatmakolmaz-
saolmazbirkoşulmuşgibikendimizi
paralıyoruz.Kaldıkifeministmücadele
yöntemibaşkatürlügerçeklikkazan-
maz.Buradasorunyokmuşgibigörü-
nüyor.Ancakasılsorunburadayatıyor.
Çünküsorunlarınasılyaşıyorvenasıl
çözüyorsaköyleanlatıyoruz.Gerçek

anlamdaçözümeyönelik“ortak”birdil
tutturmadığımızgerçeklikkazanıyor.
Bunuyaşadığımızdeneyimlerdenyola
çıkaraktespitedebiliriz.

Buradaunuttuğumuzyadanasılolsa
aşmışgözüylebaktığımızbirşeyvar
ki,odabufeministyöntemikendiya-
şamlarımızaiçselleştirmemişolmamız.
Sadecesonbeşyıldabirçokfeminist
kadınlayanyanabirçokalanailişkin
ortakbirçoksözsöyledik.Savaşa,ka-
dınkatliamlarına,tecavüze,şiddete,
kadınemeğininsömürülmesine,cinsel-
liğevedahabirçokistismarailişkin.
Üzerinibilerekyadabilmeyerekörttü-
ğümüz,yüzleşmekistemediğimiz,ıs-
rarlageçiştirdiğimizkendimizlehesap-
laşmakkısmınıatladık.

Feminizmeinanmışkadınlarolarak,
hayatıbirdefadahaköklübirbiçimde
sorgulamış,busorgulamasürecinde
bugünekadarkurmuşolduğumuzilişki
biçimlerinibirkezdahagözdengeçir-
mefırsatınıyakalamışızdır.Herdönüş-
türmeyeçalıştığımızalandabirkezda-
hakendimizleyüzleşiyoruz.İnanarak
anlattığımızheryaşamdeneyimikendi-
mizdegüveniartırıyor,eksikbıraktığı-
mıztavıralışlarımızıaşmakiçinyol
alıyoruz.Kırıldığımızönemlinoktalar-
danbiriolarakgördüğümşu;yaşamak
istediğimizgibiolmakistiyoruz.

Birarayageldiğimizdebuyöndeki
umutlarımızartıyor.Evlerimizedöndü-
ğümüzdekendimizeaithenüzumutet-
tiğimizgerçekliğimizdenkopuprolleri-
mizebürünüveriyoruz.Biryandanda
buradankurtulmanınyadadahailkeli
yaşamanınsorgulamasınıyapmayaça-
lışıyoruz.Buradançıkamıyoruz.

Arayışlarımızdabuluşurken,bundan

sonrasıiçinbizidaharadikalkararlar
almamızazorunlukılacakbirmücadele
içerisinegirmezsek,ozamanyaşadığı-
mızgibidüşünmeyedevamedeceğiz.
İddiamızıbüyütmesözüverirsek,düş-
lediğimizyaşamayolalmışolmaumu-
dunuarttıracağız.

Kadınkurtuluşmücadelesininbaşka

türlübüyüme/köklüleşmeihtimaliyok.
Çünküderinleşmekzamanayırmaktan,
mücadeleniniçindeolmaktangeçer.Kı-
yısında,köşesindeolmakzamankay-
bındanbaşkabirşeydeğildir.

Birçokhayalkırıklığıyaşadık.Bunlar
elbettemücadeleazminiazaltmadı.
Ancakbirliktekurmayaçalıştığımızve
binlercekadınınağzındandaduyduğu-
muzvedeğdiğimizsorunlarabirkez
dahadönüpbakmayazorladı.

Henüzbuçözümönerilerikendimizde
vebirçokkadınarkadaşımızdatüketil-
memişken,bizlerkadınkurtuluşmüca-
delesinidahaiyianlamak,dahafazla
paylaşmakvedahafazlagüçkatmak
içinbirbirimizesözlerverdik.Dönüp
baktığımızdabirbirimiziözgürleştir-

mek,eksikliklerimizitamamlamak,za-
aflarımızıgidermek,konusundabizzat
kendimizin“değiştiğimize”yada“daha
açıkolduğumuzda”inanamayacağımız
kadarimtinacılıkyaptığımızıgöreceğiz.
Nerelerdeimtinaediyoruz?

Kendimizdedeğişmesineteorikolarak
inandığımızzaaflarımızıaşmayayöne-

liksüreçleriheperteliyoruz.“Bahane-
cilik”hayatımızınvazgeçilmezparçası
oluyor.Ruhlarımızhepbirilerininelinde
belirleniyor,atmayaçalıştığımızher
adımdateslimiyetlekarşıkarşıyakalı-
yoruz.Çoğuzamandevrimciruhilefe-
ministkimliğiderinleştirmeolgusuara-
sındakidiyalektiğikuramıyoruz.

Süreçiçerisindekendimizdedönüş-
türmesözüverdiğimizkimliğibulanık-
laştırıyoruz.Vesonuçitibariylekaçıyo-
ruz.Yaşamınokolay,gelenekçi,eril
kısmınıtercihederdurumageliyoruz.
Biriktirdiğimizbirçoksorudatamda
sıçramanoktasınagelmişkengeriye
dönüyoruz.Ençokkorktuğumuzşeyle
karşıkarşıyakalıyoruz.Sıratköprüsü
gibi.Hayatıngerçekleri,hayalettiğimiz
özgürleşmesürecininönündebüyük
engelleroluşturuyorsaozamanbunlar
hayatıngerçekleriolamaz.Olsaolsa
bizimiçinbiryaşamaldatmacasıdır.
Bugeriyedönüşkendimiziinkara,ora-
danhiçliğekadargötürebiliyor.Burası
çokincebirçizgi.Çokdatehlikeli.
Çünkükölelikzincirininönemlihalkası
olantoplumsalrolleresarılma,kendisi-
nioradagerçekleştirmedurumusöz
konusu.

Budurumuyaşayankadınlarböylesi
yaşamınmeşruluğunuaçıkaçıkyaşa-
mıyor,tartışmıyor.Tamdaerkekaklı
dediğimizyöntemleyapıyoruz.“Sizne
söylersenizsöyleyinbenbildiğimşeyi
yaşarım”diyoruz.Burada“kendisiol-
mak”inkarınakararverdiğiiçinvebu-
nusessiz,yaptığıiçinkorkunçşekilde
yeniliyor.Buyenilgilihallerbizibirda-
ha,vebirdahanerelerdehatayaptık
sorusuikileminesürüklüyor,çokfazla
yaralıyor.Yaralananbirçokkadınakar-
şıbirerkek,birkaçailevehesaplaya-
madığımızbirsistemisağlamlaştırıyo-
ruz.Buanlamdabirbirimizeverdiğimiz
sözleri,birlikteoluşturduğumuzilkeleri
yenidengözdengeçirmemizgerekiyor.
Birçoknedendendolayıyaşadığımız
anlıkyorgunluklar–zaaflarumutlarımı-
zıazaltıyor.Yalnızkaldığımızdadibe
vuruyoruz.Günlükkoşuşturmacaiçeri-
sindebazenbirbirimizdenkopuyoruz,
koptuğumuzyerdedayanışamıyoruz.
Düşüyoruz.Düştüğümüzyerdearayış-
larımızdeğişiyor,hayallerimizden
kopuyoruz.

İştebunedenledevrimcikimlik,öz-
gürkimlik,feministkimlik,üzerine
dahafazlavurguyapmamızgerekiyor.
Çünkübukimliklerpratikolarakçok
aşındırılıyor.

Hangi mücadele alanında olursak olalım bugüne kadar öğrenmiş olduğumuz toplumsal cinsiyet rollerimizden vazgeçme 
konusunda olması gerekenden çok geride yaşadığımız bir gerçek. Bu gerçeklik ister kabul edelim-etmeyelim özgürleşmemizin

önünde bir engel.Bu engel iddialarımızı küçültüyor, bir süre sonra vazgeçiyoruz. Hayatın gerçekliğinde eriyip gidebiliyoruz.

Kendimizde değişmesine teorik olarak inandığımız zaaflarımızı
aşmaya yönelik süreçleri hep erteliyoruz. “Bahanecilik”
hayatımızın vazgeçilmez parçası oluyor. Ruhlarımız hep 

birilerinin elinde belirleniyor, atmaya çalıştığımız her adımda
teslimiyetle karşı karşıya kalıyoruz. Çoğu zaman devrimci ruh
ile feminist kimliği derinleştirme olgusu arasındaki diyalektiği

kuramıyoruz. 

İDDİALARIMIZI BİRLEŞTİRELİM

LEYLA UYAR

Devrimcikimlik,özgürkimlik,feministkimlik,üzerinedahafazlavurguyapmamızgerekiyor.

K
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endikasından,derneği-

ne,meslekodasından

partisine,siyasalgrup-

larınadekkarmaörgütler,er-

kekegemenideolojininve

onunhiyerarşikörgütmodeli-

ninetkisialtındakikurumlar-

dır.Bununbirsonucuolarak

cinsiyetçiliğinyenidenüretildi-

ğiyapılardır.Bukurumlarda

kadınlarlaberabermücadele

edenerkeklererkekliklerinden

arınmak,değişmekkonusunda

özelliklebelirtmekisterimki

muhafazakârlar.Buörgütler

erkeklerinbelirleyiciliğialtın-

dayolalıyor.Karmakurum-

lardakimekanizmalarıbelirle-

yen,kurallarınıkoyanvekarar

mekanizmalarındayeralanla-

rıntamamıyadaçoğunluğu

erkeklerdir.Normlarerkekle-

rinnormları.Budurumunfar-

kındaolankadınlaradüşenya

bunormlarauymakyadaer-

keklertarafındandışlanmayı,

etkisizleştirilmeyi,safdışıedil-

meyigözealaraksonunadek

mücadeleyisürdürmektir.

Bunlaraynızamandakadınla-

rınkarmakurumlardayeterin-

cegüçlenmelerininönündeki

engellerdir.

Kadınlarınkarmaörgütlerde

kendileriolarakvarolmaları-

nıntekkoşulufeminizmiyay-

gınlaştırarak,kadındayanış-

masınıöneçıkarmaktır.Bu

ideolojiyikadınlarkendilerin-

denbaşlayarakiçindebulun-

duğukurumunkılcaldamarla-

rınadekyayabilmeninkoşulla-

rınıoluşturmalıdırlar.Feminiz-

mindevrimci,kurtuluşçuözü-

nü,cinsiyetçilikleyoğrulmuş

karmaörgütlerdeerkekliğin

veerkekegemenliğinintasfi-

yesiiçinyolharitasıyapmak,

erkekegemenliğinekarşıkıla-

vuzolarakfeminizmitercih

etmek,hiçşüphesizkadınların

siyasetyaparkenönleriniaça-

caktır.

Ancakkarmaörgütleriçinde

varolankadınlarfeministbir

bakışlabukurumlardakierkek

egemenliğinekarşımücadele-

ningerekliliğininnekadarbi-

lincindeler,nekadarısrarlılar,

diyesormakdasanırımboy-

numuzunborcu.

Karma örgütlerde
kadınlar neler yaşıyor?

Bukurumlardamücadeleet-

meninentemelzorluğu,yu-

kardadadeğindiğimgibisiya-

salgücünerkeklerinelindeol-

ması.Yine,örgütlenmemode-

lininerkekegemenhiyerarşi-

ye,erkelerinyaşantısınagöre

kurgulanmışolması.Siyasetin

erkekleştirilerekyapılması.

Kadınlarbumekanizmalar

içindeerkeklerlebirlikteeşit

biçimdesiyasetyapabilmenin

olanaklarınasahipdeğiller,

çünküerkekleregörenegatif

koşullardangelmektelervebu

koşullarbukurumlariçindey-

kendevarlıklarınısürdürmek-

te.Kadınlarkurumlarıntüm

mekanizmalarındaçalışırlar-

ken/çalıştırılırlarken,karar

mekanizmalarındaerkekler

yeralıyorlarvebudaonların

varolangüçlerinegüçkatıyor.

Bugüceulaşmakisteyenki-

mikadınlar,buişleyişekarşı

durmakyerine,aynıişleyişe

dahilolmayıtercihedebiliyor.

Oysabu,kadınlariçintarihsel

birhata.Kurumlarıiçindeki

erkekegemenideolojiyiorta-

dankaldırmayaçalışarakeşit-

lenmekyerine,gücüelindetu-

tanerkeklerinyakınındabir

yerlerdedurarak,erkeklerle

ellerindekigüçüzerindenbir

ilişkiyegeçmekvebugüçten

yararlanmak,varlığınıbugüç

üzerindenortayakoymakhem

bugücündışınaitilenkadınla-

rınhemdebugüçtenfaydala-

nan(faydalandığınısanan)ka-

dınların,kurumiçindekipoli-

tikduruşlarıaçısından,elleri-

nizayıflatır.

Böylebirortamdakadınlar

artıkkendikimliklerinden,po-

litikdeğerlerindenvepolitik

iddialarındanciddianlamda

uzaklaşmışoluyorlar.Böylece

kendinevekadınlığınakarşı

yabancılaşmasürecininönü

açılmışoluyor.Kendisözün-

denuzaklaştıkçakimlikyitimi

yaşayankadınlarsiyasalalan-

daancakerkeklerdensonra

gelenlerkategorisinioluştura-

biliyorlar.Hepsibu.

Buduruşunençokhırpaladı-

ğı,zedelediği,zararverdiği

şeykuşkusuzkarmaörgütler-

dekikadınlarınbirbirleriyle

ilişkileri.Karmakurumlarda

kadınlararasıilişkilerdeen

öndegelmesigerekenveen

devrimcitutumolankadında-

yanışmasıtamdaburalardan

paramparçaoluyor.Kadınların

dayanışmaduygusu,birbirle-

rinideğiştirmeye,geliştirme-

ye,erkeklerlebirliktesiyaset

yaparkenbirbirlerindengüçve

destekalmayayarar.Ancak

buradanherkadınınhemken-

diönüaçılırhemdeyanında

bulunandiğerkadınlarınönü

açılmışolur.Tümideolojik

farklılıklararağmenkarmaör-

gütlerdekadındayanışması

olasıdır.

Kadındayanışmasınınvar

edilipolgunlaştırılamadığıor-

tamlardakadınlaraçısından

iyişeylerneyazıkkiaslavar

olamıyor.Çünkükadınlarbir-

birleriyledeğilerkeklerleiliş-

kiyegeçmeninyarışındayken,

kadınlarınarasındagüven,

duygubirliği,ortaklıksağlana-

madığıgibi,birdahatoparla-

namayacakdenlitahriplerde

yaşanabiliyor.

Bugünedekkarmakurum-

lardayaşananpratiklerinço-

ğunungösterdiği,işiniçineik-

tidar,güç,kişiselçıkarlargi-

rincekadınlarınnasıldaer-

keklerdendahaerkekleştikleri

oldu.Kimikadınlar,zatenör-

gütlerintamamınaçöreklen-

mişolanerkekegemenliğine

karşımücadeleediponusö-

nümlendirmeyihedeflemek

yerine,bilakisvarolanındaha

dagüçlenmesinisağlayıp,tek-

rartekrarüretilmesineneden

oldular.Bilerekyadabilmeye-

rekerkeklerinyanında,kadın-

larınkarşısındadurdular.0

Ne yap ma lı yız?

Nerde,nasılolursaolsun,

erkeklikveerkekegemenliği-

nekarşımücadeleiçinde,ka-

dınlarbirliktedurmalıyız.Ka-

dındayanışmasınıkendimize

temelilkeedinmeliyiz.Erkek-

lerinbizleredayattığıtahak-

kümekarşıfeminizmindev-

rimciruhuylaisyanetmeliyiz.

Yaşamınbütünalanlarında

olduğugibikarmaörgütlerde-

kicinsiyetçiliğekarşıradikal

birkurtuluşancakisyankar

devrimcifeministruhumuzla

mümkün.

Gerisilaf-ügüzaf.

KARMA ÖRGÜTLERDE KADINLAR

GÜLFER AKKAYA

Nerde, nasıl olursa olsun, erkeklik ve erkek egemenliğine karşı mücadele içinde, kadınlar birlikte durmalıyız. Kadın
dayanışmasını kendimize temel ilke edinmeliyiz. Erkeklerin bizlere dayattığı tahakküme karşı feminizmin devrimci ruhuyla
isyan etmeliyiz.

Kadınların karma örgütlerde kendileri olarak var olmalarının tek koşulu
feminizmi yaygınlaştırarak, kadın dayanışmasını öne çıkartmaktır. 
Bu ideolojiyi kadınlar kendilerinden başlayarak içinde bulunduğu

kurumun kılcal damarlarına dek yayabilmenin koşullarını oluşturmalıdırlar.
Feminizmin devrimci, kurtuluşçu özünü, cinsiyetçilikle yoğrulmuş karma
örgütlerde erkekliğin ve erkek egemenliğinin tasfiyesi için yol haritası

yapmak, erkek egemenliğine karşı kılavuz olarak feminizmi tercih etmek,
hiç şüphesiz kadınların siyaset yaparken önlerini açacaktır.

Kadındayanışmasıiçin

S

Biz kadınlar her yerde erkekliğe karşı mücadele etmeliyiz.
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ildiğimizgibiçokyakınbir
zamanda“GenelSağlıkSigor-
tası”adıverilenyasatasarısı

meclisteki“vekillerimiz”tarafından
süperbirhızlavebirokadardases-
sizcekabuledildi.Meclisindiğerça-
lışmalarındanfarklıolarakGenel
SağlıkSigortasıiçinyapılançalışma-
larınhızıvegösterilenortakirade
kelimenintamanlamıyladuygulanıp
gözlerimizinyaşarmasınaneden
oldu.Buyasayakarşıtahminedildiği
gibigüçlütepkilerindegelmemesi
“vekillerimizin”çalışmairadesinida-
hadagüçlenmiştir.(Haabuarada
belirtmedengeçmeyeyimCondoleeza
RiceTürkiye’yegeldiğindeAbdullah
Gül’e,“Fransa’nınsosyalhaklarlail-
giligeçiremediğiyasaları,siznasılbu
kadarkolayveçabukbirşekildeka-
buledebildiniz?”diyesormadanede-
memiştir.Kimbilirbelkibukonuda
AbdullahGül’dentaktikbilealmıştır.)

Pekigörselveyazılımedyadahak-
kındaneredeysehiçbirşeyduymadı-
ğımızveneredeysehiçkimseninhak-
kındafikirsahibiolmadığıbuyasa
nelergetiriyor(dahadoğrusugötürü-
yor)?Ençokkimlerietkiliyor?Genel
olaraksöylemekgerekirsebuyasa
alenibirşekildebizimvergiödeyip
karşılığındahizmetal”a”madığımız
“sosyal”devletinçöküşünügösteri-
yor.Ençokdaherzamanveherdö-
nemdeolduğugibiyinekadınlarıet-
kiliyorbuyasa.Bunedenleöncebu
yazıdagenelinasıletkilediğinekısaca
değindiktensonraözelolarakkadın-
larınasıletkilediğinianlatmayaçalı-

şacağım.
Önceliklebuyasauzunyıllarçalış-

tıktansonraoturupsoluklanmamıza
sağlayacak(okadaruzunyaşayabilir-
sektabii),yaşlanıpçalışamazduru-
mageldiğimizdebizebakabileceğiid-
diaedilenemeklilikmaaşınınbileve-
rilmemesianlamınageliyor.Şöyleki;
buyeniyasayagöreemeklilikiçin
primödenmesigerekengünsayısı
6000’den9000’eçıkarılmıştır.Daha
öncekisistemdekadınlariçin58,er-
kekleriçin60olanemeklilikyaşıyeni
yasaylabirliktehemerkekhemkadın
içineşitlenerek(sankihayatındiğer
alanlarındaeşitmişizgibi)68’eyük-
seltilmiştir.Türkiye’deortalamain-
sanömrünün65yılolduğunudüşü-
nülürseartıkemekliliğindebizim
içinbirhayaldenöteyegidemediğini
kolaycafarkedebiliriz.Bununyanısı-
raşimdikisistemdekindenfarklıola-
rakkanser,kalp,şekerveAİDSgibi
tedavimasraflarıyüksekolanhasta-
lıklardasağlıksigortasıkapsamının
dışınaçıkartılmıştır.

Gelelimbusigortanınözeldekadın-
laradeğdiğialanlara.Buyasaylaön-
cedenkadınlarkendilerinebakmakla
yükümlüolankimselerinsigortahak-
larındanyararlanabilirkenyeniya-
saylabuhaktanmahrumkalacaklar.
Birkadınınözgürleşmesürecindeha-
yatınınbaşkabirerkeğinhayatına
bağlıolmasıbusüreceketvuranbir
şeydir.Bunukabulediyoruz.Pekiya
kadınınayaklarıüzerindedurabilece-
ği,kendinegüvenebileceğiherhangi
birzeminyoksa?Böylekaypakbir

zemindekadınlariçinGenelSağlık
Sigortası’ndanönceyürürlükteolan
yasapekçokeleştirilecekyanıdaol-
sakadınıniyikötünefesalmasıiçin
birşanssağlıyordu.GSS’denönce
kocalarınınveyababalarınınkeyifleri-
negörehastalıklarıtedaviedilenka-
dınlarartıkyeniyasaylabuhaktan
bilemahrumkalacaklar.

Aklımabirsürüsorugeliyoryeni
GenelSağlıksızlıkSigortasıileilgili
olarak.

Kadınıneğitimiveçalışmahayatıyla
ilgilisorular.Sormakistiyorum,bu
ülkedekaçkadın(bırakınyükseköğ-
renimi)ilköğrenimeerişmeolanağı
bulabiliyor?Kaçkadınyükseköğreni-
meerişebilsebileokulhayatından
sonraişhayatınadevamedebiliyor?
Diyelimkibukadınlarkocalarınınve-
yababalarınınizinlerinetabiiolarak
şanseseriişhayatlarınadevamede-
bildiler.Pekiyakadınlarınçalıştığıiş-
lerinniteliği?Hepimizinbildiğigibi;
sigortasız,enformel,dönemselişler
hepkadınlaralayıkgörülüyor.Kriz
zamanlarındaisegözdenilkçıkarı-
lanlaryinekadınlar!Türkiye’dekitop-
lamkadınnüfusununyüzde24’ünün
çalıştığınıdüşünecekolursakGenel
SağlıksızlıkSigortası’nagöregerika-
lanyüzde76’lıkkesimdekalankadın-
larhastalıklarıylabirömürya-
şa”ya”mayıpölebilirler.Sisteminka-
dınlariçinverdiğiölümfetvasıolan
buGenelSağlıksızlıkSigortasızengin
fakir,TürkKürt,eğitimlieğitimsizde-
medentümkadınlaravebukadınla-
rınhayatlarınaenyıkıcıyanıylagir-
mişolacaktır.

IMFveDünyaBankası’nındayatma-
sıylahazırlananbuyasatasarısıas-
lındaküreselkapitalizmingözününe
kadarkararttığınınensomutgöster-
gesidir.Sistem,buyasaylakalabalık
olanvehergeçengünnüfusufazlala-
şandünyada“sayıcagereksiz”insan-
larınsoykırımınıyapmaktadır.Kadın-
lar,ölümcülhastalığıolanlar,kısacası
sisteme“verimli”üretimgerçekleşti-
remeyecektüminsanlarölebilir.Ve
hattaölmelilerkiküreselelitlerimiz
dahalüksverefahiçindeyaşayabil-
sinler.

BildiğimizgibiAnkara’dabuyılilkdefa

ToplumsalÖzgürlükPlatformu,Ankaralı

Feministler,Kadav,KaosGLveOdtü’lü

kadınlarındaiçindebulunduğusiyasetlerin

erkeksizbir8Martkutlamaçağrısınınar-

dından,feministhareketinnasılyapılan-

masıgerektiğiüzerinesorulansorulartek-

rargündemegelmişti.“Feministlererkek-

lerlebirliktemi,yoksakendibaşlarınamı

mücadelevermeliler,feministörgütlenme

yapısınasılolmalı?”gibisorularıncevap-

larınayanıtbulabilmekadına,YaprakZih-

nioğluveGülferAkkayaOdtü’dekadınöğ-

rencilerle24Nisanda11.00-14.00saatleri

arasındatartıştılar.Katılımınyoğunolduğu

gözlenildi.

Ankara’dakadınaktivistler,Nisanayı
boyuncasessizoturmaeylemiyaparak
NewrozsonrasıKürtlereyapılansaldırılar
vetacizlerekarşısesleriniyükselttiler.
AnkaralıFeministler,KadınDayanışma
VakfıveKırkörükşiddetleMücadeleKadın
Kooperatifi’ninçağrılarıylagerçekleştiri-
leneylemesiyahlargiyinerekyaskıyafet-
leriylegeleneylemciler,KızılayYüksel
Caddesi’ndekiİnsanHaklarıAnıtı’nın
önündehercumartesisaat13.30’dan
14.00’ekadarağızlarınısiyahbantlarla
kapatarakdövizlerleoturdular.Sloganlar
şöyleydi;“Bizsustuk,onlaröldüler”,“Biz
sustuk,silahlarkonuştu”,“Bizsustuk,30
bininsanöldü”.Herhaftaortalama100
kişininkatıldığıeyleminalışılmışeylem
formlarındanfarklıolması,Ankara’nın
merkezindevehareketlibirsaatindeger-
çekleştirilmesinedeniylekitlelertarafın-
danmeraklaizlendi.Her8Mart’takadın-
larlabirlikteyürümekisteyenerkeklerin
bueylemeçağırılmalarınarağmenyokde-
necekkadarazkatılımlarıisedikkatçeki-
ciydi.Eylem29Nisan’dabasınbildirisi
okunaraksonaerdi.Bildiride,Kürthalkını
vurananlayışın,herkesiifadesizleştirdiği
belirtilerek,"şiddetanlayışıhalklarıbirbi-
rineyabancılaştırıyor.Bizbirbirimizeya-
bancıvedüşmandeğiliz"denildi.Bildiri-
ninaltındakiimzaise“BirGrupVatandaş”
şeklindeydi.

GENEL SAĞLIK SİGORTASI
VE KADINLAR

ANKARA’DA
FEMİNİSTLER

TARTIŞTI

BİZ SUSTUK
ŞİDDET

KONUŞTU

MERVE ÇAĞRIŞLI

Öncelikle bu yasa uzun yıllar çalıştıktan sonra oturup soluklanmamıza imkân sağlayacak
(o kadar uzun yaşayabilirsek tabii), yaşlanıp çalışamaz duruma geldiğimizde ki tek 

güvencemiz olan, bize bakabileceği iddia edilen emeklilik maaşının bile verilmemesi
anlamına geliyor.

B

GSS ile hayale dönen emeklilik yerini ölene dek çalışmaya mı bırakıyor?
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rzincan’ındağlarına,

havasınaçalınmış,

uçupgidentürküler.

Kimisidüğünde,kimisicem-

de,kimisibirsuyunbaşında

içkisofrasında.Kaydedipço-

ğaltıpsatmakiçindeğil.Gay-

riihtiyariçıkanmelodiler.Ali

aşkına,sevdiğininuğruna…

Otürküleromekânaöyleyer-

leşmiştirki,toprağınaltında

kalmıştarihieser,dağıntepe-

sindekibirziyaretyadakö-

yünortasındaduranveartık

akmayanbirçeşmegibidir.Si-

linipgitmektedirartık.Dinle-

yenbaşkatürlüdinler,çalan

başkatürlüçalar.Birtekne-

nelerimizin,dedelerimizin

yüzlerindekiçizgilerdekalmış-

tır.Veonlardabirerbirerçe-

kipgitmektedirler.TıpkıAli

EkberÇiçekgibi.

Âşık lık ge le ne ği

Anadoluvarolduğugünden

beribünyesindebirçokozan

besledi.OnlarAnadoluhal-

kınıntemsilcilerivebirersim-

gelerihalinegeldiler.Anadolu

halkıdaonlarafarklıbiran-

lamatfetti.Onlarıneserleriyle

başkabirilişkikurdular.Este-

tikolduğuiçindinlemediler.

Birifade,biriletişimbiçimi

olmuştuonlariçin.Dertlerini,

kederlerini,sevinçleriniaçığa

çıkardılardinleyerek.Onlar

içinbirkonuşmabiçimiol-

muştu.Öylekicenazelerdebi-

letürküsöyledilerağıtyaktı-

lar.KimilerininTanrı’yaulaş-

maozanlarınsazınıntelinden

geçiyordu.Halbukibuozan-

larkendiacılarını,kahırlarını,

inançlarınıdilegetirdiler.Fa-

katonlarınhisleribütünAna-

dolu’yamalolmuştu.İşteböy-

lebirgeleneğinsontemsilci-

siydiAliEkberÇiçek.

AliEkberÇiçek1938yılında

Erzincan’dadoğdu.Potimİs-

mailDedeveEminTabakDe-

de’denilkbağlamaderslerini

aldı.Odapirleriustalarıgibi

dağataşaçalıpsöyledi.Baş-

kalarınabeğendirmekgibibir

kaygısıolmadı.Bugünekadar

400taneeserseslendirdiği

söylenmektedir.Fakatbugün

bunlarınbirçoğunarastlaya-

mıyoruz.Çünküoeserlerini

hiçbirzamanpazaradahilet-

medi.Zatenozanlıkgeleneği

pazaraaykırıdır.Kendisiyle

dertleşenbirköylününmüziği

pazarıetkilemez.Pazarmü-

ziktehızister,kolayanlaşıla-

bilirlikister.Şehreayakuy-

durmasıgerekirmüziğin.Yani

gürültüister.

AliEkberÇiçekİstanbul’a

geldiğindeartıktürkülerini

köylülereçalıpsöylemesizor-

du.Odakaydetmeyebaşladı

türkülerini.Evinde,köyünde

çaldığıgibiçaldıstüdyodada.

“Mo dern tür kü cü ler”

Bugünbitmiştükenmişolan

âşıklıkgeleneğininpiyasaya

uyarlanmışhaliylemuhatap

olmaktayız.KıvırcıkAli,Onur

Akın,YavuzBingölvedahani-

celeri.Buyeni“türkücüler”

yaaynımalzemelerikullan-

maktayadaucuztaklitlerini.

AliEkberÇiçek’eaitolanbir

türkü,onlartarafından

seslendiğindedahafazladin-

leniliyorvedahaçoksatıyor.

Çünküonlarfarklıbiramba-

lajlasunuyorlarbizebumüzi-

ği.Dahagüzelyorumladıkla-

rındandeğil.Bizlerdeartık

farklıbirşekildedinlemekte-

yiz.Yoldayürürken,arabada

giderken,işyaparken…Yani

müziğihızlıyaşantımızafon

olarakkullanıyoruz.EskiAna-

doluinsanıgibidinleyipde

yaşamıyoruz.

Âşıklıkgeleneğisonrasıpiya-

sadabununboşluğunuhisse-

diportayaçıkanmoderntür-

kücülermüziktençoksözlerle

dikkatçektiler.Sürekliköye,

memleketehasretçekmekten,

gurbetyaşamınınzorluğundan

bahsederler.Amaonlarâşık-

largibiiçindengeldiğiiçinde-

ğilhalkınacılarınaoynamak

istediğiiçinyaparlarbunu.

şehirdemaddisıkıntılarından

dolayıyaşamıyorlar.Kimse

onlarınelinikolununbağlamış

dadeğil.Ama“moderntürkü-

cüler”köylerinedönersebi-

terler.Tıpkıozanlarınşehre

gelipbittiğigibi.

Ozanlardanayıranönemli,

farkiseeserlerikaydetmebi-

çimleridir.Onlarozanlargibi

ellerinesazıalıpsöylemezler.

Hattasazıalmazlareline.

Başkalarıçalar,onlarsöyler.

Çalmaşekliaynılaşmışolan

vepiyasadakialbümlerinço-

ğunaçalanmüzisyenlerlebir

arayagelerek(ticaribiranlaş-

mayla)yaparlarkayıtlarını.

Elektroniksesler,eklektikdu-

ranarmoniler,ruhsuzçalım-

lar…

AliEkberÇiçekveizinisür-

düğügelenekmodernhayata

yenikdüşmüştür.Sadecear-

şivlerderastlamaktayızartık

bunlara.ÂşıkVeysel,Davut

Sulari,ÂşıkDaimi,HisarlıAh-

met,MuharremErtaşvedaha

birçoğunutürküleriyıllarca

Anadolu’nundağlarındayan-

kılandı.Otürkülerşimditürkü

barlardayada10tanebağla-

ma,20tanesolistinmemur-

lukgereğisöylediğiTRTstüd-

yolarındaicraediliyor.

Ozanlar ölür

AliEkberÇiçek’insazçalıp

söylediğiErzincan’ınköylerin-

deartıkbirsessizlikhâkim.

Uğrunatürküyaktığıdağları

dumankaplamış.Artıkonun

türküleriüveyannevebabala-

rınınelinekaldı.Onuncenaze-

sininardındanherkesağız

birliğietmişçesine“ozanlar

ölmez”diyordu.Amayanılı-

yorlar,onlaröleliçokzaman

oldu.Onlaröldü,mirasları

paylaşıldı.BirtekNeşetErtaş

kaldı.Odabu“yalandanyü-

zünegülendünya”dakendi

kendineçalıpsöylemeyede-

vamediyor.

Bizdinlemesekde…

ŞU YÜCE DAĞLARI DUMAN
KAPLAMIŞ
ERDEM DOĞAN

Anadolu var olduğu 
günden beri bünyesinde
birçok ozan besledi. 
Onlar Anadolu halkının
temsilcileri ve simgeleri
haline geldiler. Halk
onlara farklı bir anlam
atfetti. Onların eserleriyle
başka bir ilişki kurdular.
Estetik olduğu için
dinlemediler. Bir ifade,
bir iletişim 
biçimi olmuştu onlar için.
Dertlerini, kederlerini,
sevinçlerini açığa ifade
ettiler.

E

Ozanlaröldü...

Ozan geleneğinin son temsilcilerindendi
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ıl2006;12MartMuh-

tırası’nınüzerinden

35yılgeçti,1974’te

yayımlananveodönemitüm

çıplaklığıylaanlatanFüru-

zan’ın47’lileradlıromanının

üzerindenise32…Birsöyle-

şisindeşükranKurdakulşöyle

diyor:“Bence12Mart,yani

1970’liyıllarkendiromancısı-

nı,şairini,eleştirmeniniya-

rattı.Butartışmagötürmez.

Amayapıtınıyarattımı?Bu

konudabenbirazkuşkulu-

yum.Yanireddemeyeceğimiz

nitelikleresahipromanlarvar.

Mesela47’li ler romanıgenel

görünüşüylebaşarılıbirro-

man.Ama30senesonra

47’li ler romanınaacababugün

SinekliBakkal’aeğildiğimiz

gibieğilmekgereksiniminidu-

yacakmıyız?”Bugereksinimi

duyuyoruz,duymalıyız;çünkü

busebepleromanınyeniba-

sımlarıyapılmakta...

Toplumsalbelleğimizinza-

yıflığınıdüşünürsek,toplum

olarakgeçtiğimiziğnedelik-

lerininunutulmaması,hatır-

latılması,birdönemüzerimi-

zeçökenveizlerinihâlâya-

şadığımızkarabasangünleri-

ninresmitarihdışında,ede-

biyatçılarınsüzgecindenge-

çerekdahaanlaşılırveulaşı-

labilirolmasıadına…Çünkü

12Martromanları“…odö-

nemdeyaşananları,hapisve

işkencekonularınıgerçekçi

yöntemleişleyensiyasal,

devrimcitoplumsalyapıtlar-

dır.”

Ve12Martromanı,gerçeği

olduğugibianlatmapeşinde-

dir.

BuradanhareketleFüru-

zan’ın47’li le r romanınıincele-

yeceğimbuyazıda,kitabın

yazıldığıdöneminkısabirpa-

noramasınıçizerekbaşlamak

istiyorumsöze.Çünkü12

Martvesonrası,sadecepoli-

tikolarakdeğil,yazıntarihi-

mizeetkileribakımındanda

(öykü-şiir-romanveeleştiri-

ninmerkezineoturanortak

temalarıaçısından)incelen-

mesi,değerlendirilmesigere-

kenbirdönem…Yüklendiği

önemliişlevlerinaltınıçizmek

dezorunlu...

Kor ku tan iler le me  

1960sonrasındaülkemizde,

(tümdünyayısaranhareketli-

liklebirlikte)özellikle27Ma-

yısAnayasası’nındaetkisiyle,

toplumunherkesimindeöz-

gürlükvehaklarkonusunda

biruyanışsözkonusuydu.

Yargınınbağımsızlığı,basın

özgürlüğü,sendikalhaklar,

üniversiteözerkliğinedairya-

salar,sosyalistteorinintanın-

masınavepratiğegeçirilebil-

mesineortamhazırlamaya

başladı.

“…Sosyalizmileilgilifaali-

yetinçığgibibüyüdüğü,ya-

bancıdillerdenkitaplarınçev-

rildiği,solteorinindergilerde

hararetletartışıldığıveTürki-

yeİşçiPartisi’nin15sandalye

kazandığıyıllardı.”

Oyıllardasınıflargüçlenmiş,

çizgilerkeskinleşmeyebaşla-

mıştı.Budurdurulamazgeli-

şim,16Haziran’dakiişçiyü-

rüyüşününardından,egemen

sınıflarıhareketegeçirmiş,bu

yürüyüşübirihtilalprovası

saymışlardı.Ogünlerdesos-

yalizmideolojisiegemensınıf-

larcagözardıedilemezdi.

1960’lardanberigelişensolu

ezmekiçingençlikhareketle-

rinibirgerekçeolarakkullan-

makamacındaydılar…So-

nuçta12Martdarbesiülkenin

üzerinekarabasangibiçöktü.

TİP(TürkiyeİşçiPartisi)kapa-

tıldı,kitaplartoplatıldı,yakıl-

dı,kovuşturmalarbaşladı,in-

sanlarhapseatıldı,işkenceler

gördüvehepimizinbildiğigibi

bazılarıdaasıldı.Acılarınçok

yoğunyaşandığızorluama

öğreticibirsüreçti.

Top lu mun ay na sı
ede bi yat

12Martromanlarınınkonu-

suokuriçinyalnızyeniveilgi

çekicideğil,çarpıcıvesarsı-

cıydıda…Toplumutümden

etkileyenböylesibirsarsıntı-

nınedebiyatayansımaması

elbettedüşünülemezdi.Yaza-

rınokuraçısındanyeniolan

budünyayıonaaçması,pek

bilmediğiçıplakgerçeklerle

onuyüzyüzegetirmesi,12

Martromanlarınınodönemde

çokokunmasının,tartışılma-

BİR DEVRİN ARDINDAN
ARZU MİLDAN

“47’liler”, ülkemizin 
üzerine karabasan gibi

çöken, gençlerin
kıyımıyla sonuçlanan

12 Mart döneminde
yaşanan acıların,
kovuşturmaların,

işkencenin, ölümlerin
anlatıldığı bir destan.

Füruzan’ın edebiyat
penceresinden

yansıttığı bu hüzünlü
ışık, etkisinden hiçbir

şey kaybetmeden
bugün de yansıyor.

Y

12Mart’ınedebiyatımızayansıması

Edebiyat ve tarihi buluşturan yazar

İşçi sınıfı güçlenmiş çizgiler güçlenmişti

YARA ALMIş ÖMÜRLER:
47’li ler Üzerine

(...)Romandakişilerintoplumsalse-
rüvenleriinanılmazinceliklereaçık.
Süreklipatlamalarüzerinekurulubir
yapıt“47’lli ler”.Kötü,bayağıeleştiri-
lerderastladığımızövgücümlelerini
(örnekse“soluksoluğa”yıyada“yü-
rekburkucu”yu),“47’li ler”içinilkkez
bayalığadüşmedenkullanabiliriz.
Romanboyuart,ardasürüpgiden

patlamalarçokbaşarılı.Okuryüreği
deşilmişinsanlarla,uçsuzbucaksız
içtenlikerledonanıyor.Hemenher
cümlede“acıbirşeyler”anlatıyor
Füruzan.“Kirlibirşeylerdörtdönü-
yorduçevresinde”diyoryazarEmi-
ne’yianlatırken.“47’li ler”kirliliklerin
ortasındaboyunaarınan,ışıldayan,
dahasıbilinenbirgüzelduyununsim-
gesisanki...(...)Anlatılanıngüzelliği,
incelikleri,yürektenliğiyazarıteknik

oyunlarasürüklememiş.Teknik’ten
çok,anlattığınıönemsemişFüruzan.

(...)Yaklaşık1947kuşağını,gençlik
olaylarını,toplumsalçalkantıyı,12
Mart’ıanlatmayaçalışanniceroman,
öyküyayımlandı.“47’li ler”içtenliği,
yüzdeyüztümündenağırbasıyor.
“47’li ler”birdönemianlatıyor.Gelge-
lelimbudönemitarihselkonumu
içindebelgeleredayanarakanlatmı-
yor.BelgecibirtutumuyokFüru-

zan’ın.Dostoyevski’yi,Gorki’yiandı-
ran,hatırlatançokustabirroman
dünyasıkurmuş.(...)Dostoyevskigibi
insanlardantopluma,toplumdandü-
zene,düzendendüşüncelere;yaşa-
mınkapsadığıtümuzantılarasıçra-
mışyazar.İlişkileridillendirmesinde
Gorki’ninsıcak,sevecen,hoşgörülü
amaödünsüzbakışıegemen.

Selimİleri:Yeni Der gi,Mart1975
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sınıntemelnedeniolarakgö-

rülebilir.Elbettebirdiğerne-

dendeodönemitümyönle-

riyleyaşamışdevrimcilerinve

sonrakikuşakgençlerin,ta-

rihlegerçeğinbirpotadaeriti-

lipdilegetirildiğibuyapıtlar

dolayısıylakendileriylehesap-

laşmaları,birdevrinizinisür-

meleriydi.

İşteFüruzan’ın657sayfalık

romanıbuortamdayazıldı.

Yazar,okurunbilmediğibir

dünyanınkapılarınıkarakter-

leriaracılığıylaaralıyor,onu

gerçeklerlesarsıcıbirbiçimde

karşıkarşıyabırakıyordu.

80’liyıllarınbaşındagerçek-

leştirdiğibirsöyleşisinde;Ya-

zar,toplumunayrıntılarıyla

yaşayaninsandır.(…)toplu-

mungenelgeçeryargısının

çürümüşlüğünü,insanilişkile-

rinin,alışılmışıhaincesürdür-

mesinieleştirerek,yakınarak

veçoğunlukkarşıkoyarakan-

latmayagirişir.Kendiistediği

gibibirtoplumunyaratılması-

nıözler.(…)budurumaslın-

dabirtoplumdaaydın,sanat-

çıdenenbirkesimin,tarihin

bellibirdönemindetarihsel

birmisyontaşıyışınınifadesi-

dir.(…)sorulansoruaslında

tektir:Bizneolacağız?Bizne

yapacağız?Busoruyusoran

insaniçinkendiinsanıbir‘ob-

je’olmaktançıkar,oartıkta-

rihiyaratmagizilgücünütaşı-

yan,tariheyönvereceksoru-

yukendisinesoraninsandır,’

diyenFüruzan,öykücülüğüile

tartışmasızbiryeresahipol-

duğuedebiyatımızda,12Mart

gibiönemlibirtoplumsal/ta-

rihselsürecinardındanyazdı-

ğıbuilkromanıileüstlendiği

misyonufazlasıylayerinege-

tiriyor.Yapıtgeçmişteolduğu

gibi,bugündehemtoplumsal

gerçekliğihemdeyazıniçi

yetkinliğiyleedebiyönünden

ödünvermemesiaçısından

dönemromanlarıarasında

başıçekiyor.(Eser,1975yılı

TürkDilKurumuRomanÖdü-

lü’nükazandı.)

Birbaşkaröportajında;İkin-

ciDünyaSavaşı’nınbitiminde

durağanlığındansıyrılandün-

ya,yeniitilimlereaçılıyordu.

1960’laragirerken,oğullar

babalarınınelindendünyayı

alıpdünyanınbeynininkireç-

lenmesiniengellemekiçinye-

nikavramlar,yenitartışmalar

getiriyorlardı.Dünya,gençliği-

nedoğruhızlaaçılıyordu.Fa-

katbabalarsanıldığıgibiko-

laykolayyolagelmezler.Mi-

rasınmalolarakanlaşılıpko-

runduğudüzenlerinköklüdik-

katiylehemenyerlerindenfır-

layıpsopalarıellerinealırlar,”

derken,47’li ler ’dedünyayıbir

cevizgibidişlerininarasında

kırmakisteyenromantik

gençlerin,insanıderindenet-

kileyen,hattaiçiniacıtanöy-

küsünüsağlam/şaşmazbir

kurguileveriyor.Birbirinden

özdefarklı,toplumundeğişik

kesimlerinden,kültürlerinden

harmanlanmış4O’ınüzerinde

kahramanınyollarının(Emine,

LeylimNine,NüveyreHanım,

Kiraz,SelahattinBey,Haydar,

Melek,Seyhan,Ramazan

Efendi,İclalÖğretmen,Erte-

günÜsteğmen,Zülkadir,

Cemşit,Ahmet,şerifevd.),

birbirindenfarklıyaşamko-

şullarıiçindekesişmesinisağ-

layarak…

Bir dev rin sim ge si
Emi ne ve di ğer le ri

Yazarın1971yılındayayım-

lananveSaitFaikHikâyeAr-

mağanı’nıkazandığıeseriPa -
ra sız Ya tı lı’dayeralan“SuUs-

tasıMiraç”öyküsündehaberi-

niverdiği,biranlamda47’li ler
romanınınhazırlıkkarakteri

olarakgörebileceğimiz;dü-

şünceleriyüzündenbaşıder-

degiren,herkavgasıbaşkala-

rıiçinolan,hapsegirmesini

(vedolayısıylaişkencegörme-

sini)önlemekiçinailesince

deliraporualınanVedat,as-

lındaşanslıdır.Çünkü47’li ler
romanındakikarakterler

kontrgerillanınişkencetez-

gâhlarındankurtulamazlar…

Kabaca1945-1950tarihleri

arasındadoğanve20’liyaşla-

rınısürenbugençler“daha

güzelbirdünyaiçin”inançla

giriştiklerimücadeledeyara-

landılar,ezildiler,işkencegör-

düler,sakatkaldılarveöldü-

ler…Tümbusürecinroma-

nınbaşkarakteriEmine’nin

etrafındaanlatıldığı47’li ler,
Emine’nin;“Gürültüistemiyo-

rum.Düşüncelerimbilesüzü-

lerekgelsin.Kulakzarlarımı

delenelektriğinarasızakımını

ancaböyleyenerim.Geçti,

geçti,aylaroldugeçeli.Gürül-

tüyedayanamıyorum.Duygu-

larımda,kıvanmada,hüzün

deaynırenksizliklegelsinler.

Çocukluğumunşençığlıklarını

bileyenidenyansırdiyeanım-

sayamıyorum.Yinedeçıkıçı-

kıveriyorlar,”sözleriylebaş-

lar…

ArdındanErzurum’dakiço-

cukluğundanbaşlayarakkişili-

ğininoluşma/şekillenmeaşa-

malarıanlatılırken,aileilişki-

leri,Cumhuriyet’inilkkuşak-

larınahâkimolandüşünceya-

pısı,hiçsorgulanmadankabul

edilenveettirilmeyeçalışılan

ailekurumu,ikiyüzlülüküzeri-

nekurulmuşbirsistemegeti-

rilenciddieleştirileryeralır

yapıtta.20’liyaşlarındaken-

dilerinevehalklarınaolan

sonsuzgüvenleriyleyenive

güzelbirdünyakurmayaçalı-

şangençlerinsafinanmış-

lık/adanmışlıklarını,Füru-

zan’ınöykücülüğündençokiyi

bildiğimizayrıntılarıvurgula-

ma,incelikleriortayaçıkar-

ma,insanlarayüzeyselbak-

mayıponlarıderinlikliolarak

incelemeözelliğiile-işinso-

nununnereyevardığınıbilme-

nizerağmen-merakla,heye-

canlaokursunuz.Anlatılan

döneminbaşlıbaşınabirkas-

vetortamınıyansıtması,iş-

kenceninsayfalarboyuncaan-

latılmasınınokurüzerindeki

huzursuzetkisi,yazarınusta-

lıklımanevralarısayesinde

azalır.Ayrıcaromandaüze-

rindeönemledurulmasıgere-

kenbirbaşkakonudakadın-

larayöneltilentoplumsalbas-

kılarvekadınınbağımsızbir

bireyolmakiçingösterdiği

çabalarındilegetirilmesidir...

47’li ler romanınıbitiripka-

pağınıkapattığınızda,35yıl

öncedengünümüzeuzanan,

kayıplarıkazançlarındanfazla

olanbirkuşağınyasınıtutar

buluyorsunuzkendinizi...Hâlâ

tekrartekrarbasılan47’li le rin
/edebiyatıngücübuolsage-

rek.
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Ka ba ca 1945-1950 ta rih le ri ara sın da do ğan ve
20’li yaş la rı nı sü ren bu genç ler “da ha gü zel bir
dün ya için” inanç la gi riş tik le ri mü ca de le de ya -

ra lan dı lar, ezil di ler, iş ken ce gör dü ler, sa kat
kal dı lar ve öl dü ler… Tüm bu sü re cin ro ma nın
baş ka rak te ri Emi ne’nin et ra fın da an la tıl dı ğı

47’li ler, Emi ne’nin yaşadığı işkenceyi hatırladığı
sözleriyle başlar.

12 Mart ro man la rı nın ko nu su okur için yal nız
ye ni ve il gi çe ki ci de ğil, çar pı cı ve sar sı cıy dı

da… Top lu mu tüm den et ki le yen böy le si bir sar -
sın tı nın ede bi ya ta yan sı ma ma sı el bet te dü şü nü -

le mez di. Ya za rın okur açı sın dan ye ni olan bu
dün ya yı ona aç ma sı, pek bil me di ği çıp lak ger -

çek ler le onu yüz yü ze ge tir me si, 12 Mart ro man -
la rı nın o dö nem de çok okun ma sı nın, tar tı şıl ma sı -

nın te mel ne de ni ola rak gö rü le bi lir.
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apitalizm,hepside
sadecekendinibüyüt-
meyekilitlenmişfarklı

sermayegruplarıarasındaya-
şanansüreklirekabette,en
önemliyapısalözelliklerinden
birinisergiler.Orekabetinga-
libi,kârınıenyükseğeçıkara-
bilenlerolur.Geridekalanlar,
galiplertarafındanyutulurlar.

Kârıenyükseğeçekebilmek
için,emeğinverimliliğiartırılır
veyaişçiücretleridüşürülür
yadasermayeninhareketihız-
landırılır...vd.Eniyisi,bunla-
rınhepsinibirdenmaksimum
düzeydeyapabilmektir.

Pazar,sermayeninhareketle-
rininkesiştiğiyadahareketi-
niniçindeyaşandığıtarihsel-
toplumsalbirmekândır.Ser-
maye,somuttarihselhareke-
tiyleyadaohareketioluştu-
rantoplumsalalanayayılmış
birdizihamleylepazarıoluş-
turur.Veaynızamanda,bir
kezoluşanvetarihselmeşru-
iyetvekalıcılıkkazananpazar
da,kapitalizmeaityapısaleği-
limleritümtoplumsalsüreçle-
re,oaradabizzategemeni
olansermayeyede,dayatır.O
eğilimlerleuyumsağlamayan-
lar,pazartarafındandışlanır
veezilir.Evet,pazar,toplum-
salalanasürekliolaraksiste-
minyapısalivmeleriniverirve
oivmelerleuyguntutumları
toplumdansüreklitalepeder.
Tekteksermayegruplarınaya
daonlarınkişiseltemsilcileri
sermayedarlarınkişiselistem-
lerinebağlıolmayanveende-
rinindesermayeninsüreklikâ-
rınıartırmasıvesüreklibüyü-
mesiodağındanhareketege-

çenbirdizisistemiksüreç,pa-
zartarafındansürekliişletilir.
Ve,tarihselolarak,birkeztop-
lumsalalandapazarınhâkimi-
yetikurulunca,pazar,ohâki-
miyetikorumaklayetinmez;
onusürekliyenidenüretirve
toplumuniçindesüreklidaha
derinevedahagenişalanlara
doğruilerletir.

Pazarıntoplumsalalandaki
hâkimiyetiarttıkçavearttığı
oranda,bütüntoplumsalgüç-
ler,hayatlarınısürdürebilmek
içinpazarıntaleplerineuyum
sağlamayaçabalar.Doğrudan,
sözgelimifeodaldüzendeol-
duğugibi,askeriyadapolitik
zoragerekkalmaz.Pazar,ken-
disinintalepleriniyerinegetir-
meyenievsiz,işsizveaçbıra-
karakezipgeçer.Veyaşanan
birçokörnekle,toplumsalhafı-
za,pazarıngücühakkındaeği-
tilir.

İşte,oacımasız“eğitim”in
sonucundadırki,toplumsalya-
şamınheralanı;tektekbirey-
lerinkendiyaşamlarıylailgili
seçimleridahilolmaküzere,
gönüllüolarakveoyöndeyük-
sekenerjiharcayarak,kendini
pazarauyarlar.Onuneğilimle-
riyleuyumhalindebirvaroluş,
gerçekçibirtutumolarakve
rahatbiryaşamumuduyla
kendiliğindentercihedilir.

Pa zar ve top lum

Seçilmişörneklerlepazarve
toplumsalalanilişkisinebiraz
dahayakındanbakabiliriz.

Sözgelimi,kârınıartırmak
içinhepdahahızlıhareketet-
mekzorundaolansermaye,
mallarındahahızlıüretilmesi-

ni,dahahızlıdağıtılmasınıve
nihayetindedahahızlıtüketil-
mesinitalepeder.Sermayenin
devrevihareketininbutaleple-
ri,pazartarafından,toplumun
gerikalanbütünalanlarınave
süreçlerinedayatılır.Sürekli
dahadahızlananbirtoplum-
salyaşam,birpazardayatma-
sıolarak,toplumsalgerçekliğe
hakimolur.

Yada,başkabirsüreçte
odaklanırsak,pazarıniçinde
somutlaşanfarklısermaye
gruplarıarasındakirekabet,
vahşihayvanlarnbirbirleriyle
dalaşmasındanfarklıolmayan
birsüreklisavaşhaliolarak
yaşanır.Hiçbiretikveyasa
dinlemeyenbirşiddet,rekabet
vesavaşıniçindesüreklisırıtır
vefırsatkollar.Bitmeyenbir
süreçiçinde,sürekliolarak
birbirleriylevuruşansermaye
gruplarınınyükselişyadayok
oluşları,kapitalizminözgün
tarihindeherkesçegörülebilir.

Birsavaşalanıolarakpazar,
kendirekabetçiyapısınıtoplu-
madadayatırvebirsürekli
savaşhalinikaçınılmazger-
çekmişcesineherkesekendili-
ğindenbenimsetir.Bencillik,
kendidışındakiherkesiyene-
rekaltetme,günükazanmave
esasındasadecekazanma,hâ-
kimtoplumsaleğilimlerolur.

İşte,pazar,toplumsalalanda
genişliğinevederinliğineyayıl-
dıkçavegittikçeartanoranda
hayatınheralanınanüfuzet-
tikçevebireylerinbilincinive
hattabilinçdışınıelegeçirdik-
çe,kendikimliğininrekabetçi
veyıkıcıbencilliğinide,elege-
çirdiğiheryeredayatır.

Diğerkamlıkveyatarihseldu-
ruşveonuryadafarklılıkları
zenginlikgörme,pazarınras-
yonalitesiaçısından,anlamsız
duygusallıklardır.Pazarınacı-
masızyırtıcılığıonlarıdışlarve
kendikimliğineaitgerçekleri,
sankiyaşamınkaçınılmazdoğ-
rularıymışgibitoplumsalgüç-
lerebenimsetir.

Sonuçtatoplumlarvebirey-
lerarasıbirsüreklisavaşhali
veherdüzeyde,hattasevgi
ilişkilerindebile,mülkiyetdüş-
künlüğütoplumahâkimolur.
Bireylerinyaşamları,sermaye-
ninçıkarlarıdoğrultusunda
damgalanarak,cehenneme
çevrilir.

Ak lın araç sal laş ma sı

Venihayetinde,sonbirör-
neklemedahayapacakolur-
suk,verimlilikolgusunadeği-
nebiliriz.

Sermaye,kârınıyükseltebil-
meninbiryoluolarak,tekniğin
gelişimiveüretimalanındaki
organizasyonlarbaştaolmak
üzere,birdizihamleyleeme-
ğinverimliliğinisürekliyüksel-
tir.Ancak,aynısürecinöteki
yüzünde,artıdeğerinkaynağı
canlıemeğinüretimdekiyeri
azalırvedonmuşemekolarak
gelişmişteknolojiyedayalı
üretimaletlerininalanıgeniş-
ler.Sonuçta,kâroranlarınıdü-
şürenbireğilimortavadede
kendinigösterir.

Nitekim,1970’lerdenberikü-
reseldüzeydekapitalizmibas-
kılayanuzundalgakrizinin
başlıcasebebi,azalankâr
oranlarıdır.Ancak,fetişhaline
dönüşmüşolanverimliliğiyük-

seltmeeğiliminin,başkabir
dizisürecidahaivmelendirdi-
ğinibelirtmeliyiz.

Verimliliğiartırmayakilitlen-
mişveondanbaşkasınakapalı
birbilimsel-teknolojikilerle-
me,aklınaraçsalhalinidiğer
halleriniyokedecekbiçimde
güçlendirir.Sözgelimi,eleşti-
relyadailetişimselakıl,ve-
rimliliği(veelbettehızıda)ge-
rileteceğiendişesiyledışlanır.

Rekabetçisüreçler,ötekini
anlamayavefarklılıklarıbe-
nimsemeyeeğilimliiletişimsel
aklıfelçederken,hızveverim-
liliksaplantısı,eleştirelaklı
yokeder.Neyaptığnıdüşün-
mezyadayargılamazartık
akıl.O,sadecenasılyaparsa
enyüksekhızayükselereken
kısazamandahedefineulaşa-
cağındaodaklanır.

Za man ve me kân

Kapitalizmeözgübirtoplum-
salsonuçolarak,sırfvesade-
cearaçsalakılyaşamahâkim
halegelince,zaman,kendisi
olarakiçineçökmeyeeğilimli
halegelirken,hızınınşiddetiyle
hertürlütarihsel–toplumsal
mekânıyutmayaçabalar.Her
ikiolguda,küresel–toplumsal
varoluşusürekliolarakboşlu-
ğaveanlamsızlığadoğruiter.

Aynısürecinbirbaşkaele-
manıolarak,tarihselkonum-
lanmatasfiyeyezorlanarak
güncelsıkışmışlıktekseçenek
halinegetirilmeyeçalışılır.Ve
yine,aynısüreciniçinde,top-
lumsalvebireyselyaşamde-
rinlikkaybınauğratılarakyü-
zeyeçekilir.Oyüzeydekiya-
şamda,toplumsalyaşamıele

ÖZGÜRLÜKÇÜ GENÇ MİLİTANA NOTLAR
OĞUZHAN KAYSERİLİOĞLU
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Genç insanlar, insanca ve
özgür bir yaşam uğruna
savaşabilmek için gerekli
diri ve güçlü bir duruşun en
temel gereksinimlerine
sahiptir. Temizlik, dürüstlük
ve onuruna düşkünlük,
henüz pazar tarafından tam
olarak ele geçirilmeyen
isyan dinamikleri olarak, en
fazla gençlerde vardır.
İsyanın gereksindiği güç ve
gözükaralık ve bunların en
üst düzeyde bileşimi olarak
devrimci cüret de, yine
gençliğin doğal yetenekleri
arasındadır.
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ükseltilenşovenizm,işportamalıyurt-
severlik-nam-ıdiğer“çılgınTürklük”-
çapuldövüşündekiegemengüçlerta-
rafındanyedeğealınmayarışında…

Popülerleşenmilliyetçilikheryanasızıyorve
kimliksizleştiriyorken,bununsonucuaçığaçı-
kanlümpentepkininsalyalıhavuzuönünde
uzunkuyruklaroluşuyor.Bidonukapansalyalı
çeşmeninbaşınakoşuyor…

Halk için de fa şist odak lar 
ya ra tıl mak is te ni yor

Özelliklesonaylardaliseveüniversitelerde
gelişenvesokağadabelliölçüdetaşanfaşist
saldırılarhalkiçindegelişenşovenisteğilime,
refleks,dokuvebiçimkazandırmakamaçlıdır.

“Birelimizdelaptop,birelimizdeKuran”di-
yerektaraftartoplamayaçalışan,kolejörgüt-
lenmeleriyleövünenfaşistler,ortasınıfiçinde
biryönelimedeişaretediyor.Markakıyafetleri
vemakyajlarıylakentmerkezlerineyerleşme
derdindeler.İstanbul’daMaslak’tanBeşiktaş’a
taşınanÜlküOcaklarıGenelMerkezi,biradım-
dır.Sağlıklıgörünümleriylecicielbiseleriiçinde
konuşanfaşistbeslemelertehditsavuruyor:
“Baltalarıgömdük,amayeriniunutmadık.”
Sizcedefilmdenbirsahnegibideğilmi?

Yinede,işbirlikçifaşistlerinhalkiçindebir
halkayakalamışolduğunugörmemizgerek.

Tabiifaşisthareketinbozguncukarakterine
kadargenişleyebilirveneaçılımyapabilirgö-
receğiz.Ezilenlerinveemekçilerinkurtuluşu
içinsalyaakıtmavehisteridışındanealterna-
tifönerebilir;çete,uyuşturucu,gasp,maf-
ya…vb.dışındanasıldeğerlerüretebilir…bu-
nunsonuçlarınıhayatkavgasıiçindeakanza-
mangösterecek.

Unutmayalımki,bizdevrimcilerolaraksürek-
liamasürekli,kurtuluşungerçekyolunugöste-
rdikçe,insanlığınyüksekdeğerlerini
paylaştıkçavemücadeledeısrarettikçebuab-
lukadağıtılacaktır!

Değinmedengeçemeyeceğimizbirnoktada,
faşistlerinsol’dandestekçileriolduğudur.İşçi
Partisi,TürkSolugibiKızılElmacılarbiryan-
danKürtlerdenkurtulmayı,“tehcir”politikasını
savunurken,diğeryanda,objektifdestekçilik
diyebileceğimizbirtarzda,yurtseverliğinbaşı-
naoturanyadadahasoldan,Kürtleri,“milli-
yetçi”olmaklayada“direnmemekle”suçlayan
-adıbizdesaklı-bazısolçevrelerdeşovenizm
rüzgârıylayelkenaçmakistiyorlar.

Bal ta la rı çok de ri ne göm me miş ler

Kürtsorunundaçözümsüzlük,tasfiyevein-
kâryaklaşımındanbeslenenvesondönemde
yoğunlaşanoperasyonveçatışmalarıkendine
katalizörolarakkullananfaşistçeteler,alışkan-

lıklaolsagerek,ilkhedefolaraküniversitelere
özelliklededevrimci,demokrat,yurtseveröğ-
rencileresaldırıyor.Demekki,övünçlebahset-
tikleriobaltalaryüzeyeyakınyeregömülmüş.

Sakarya’daveensonİTÜşenliği’ndeyaşadı-
ğımızsaldırılargenişçaplıdır.Ayrıcatektek
rastgelesaldırılar,tepkimitingleridemerkez
dışıfaşistodaklartarafındanyürütülmektedir.
Çeşitliyerlerdeki,küpeliveuzunsaçlıgençle-
rinhedefseçilmesinidahaçokbukapsamda
görebiliriz.Kitleselveörgütlülinçgirişimleri
dışındabutarz“ipinikoparan”türdesaldırıla-
radahazırlıklıolmamızgerekiyor.

Özgürlükçüdevrimcigençlerfaşizmlemüca-
deledehepönsaflardayeralmıştırveöylede
olacaktır.Bumevzidedirenişçivegözükara
birkimliklebulunurkenderinliklimücadeleyi
desüreklidiritutmalıyız.Özellikleşimdipolis-
sivilfaşistittifakınınşiddetzoruyla,kontrolsüz
davranışıkışkırtmaveprovokasyontutumu
vardır.Bunakarşıörgütlütutumusürekliyük-
sektutmakgerekir.Tarzımızçatışmadançe-
kinmemekamadoğruhedefiseçerekhareket
etmek,sorumludavranmakvegücünügerekti-
ğigibikullanmakbiçimindeolmalıdır.

Nâzım’ıneşsizdizeleribizeyolgöstersin....
Havakurşungibiağır,
Bağır,bağır,bağırbağırıyorum
Koşun!Kurşuneritmeyeçağırıyorum…
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geçirenhızınsaldırganşidde-
tiyleparçalanmayaveuçuş-
mayaitilir.

Evet,örneklerisonlandırıp
toparlayacakolursak,kapita-
lizmeaitbirtarihselsüreçte,
toplumsalyaşam,sürekliola-
rakpazarınistemlerineuyum
göstermeyezorlanır.

Tarihingetiripgünümüzebı-
raktığıtoplumsalsüreçlerbi-
rerbirerelegeçirilir;tasfiye
ediliryadapazarınistemleri-
neuygunyapıyasokulur.

Vesonuçta,pazarınyayılımı
vederinliğininartmasıoranın-
da,siyasalalandaözerkliğini
gittikçekaybeder.Katılımcı
toplumsalsüreçlerbiçimselve
veyüzeyselbirvaroluşazorla-
nırken,siyaset,pazarıntalep-
lerinetoplumsalmeşruiyet
sağlamayaçalışanteknikler
toplamınaindirgenir,araçsal-
laştırılır.Pazarınrasyonalitesi,
tekyanlıverakipsizbirege-
menlikkurar.Veüstelik,kendi-
sinisorgulayacakeleştirelaklı
vekendisinemuhalefeteden-
leribirleştirecekiletişimsel
aklıyokoluşazorlayarak.

İşte,çağımızdapsikolojiya
dapsikiyatriyiikincidinhaline
getirenparçalanışveuçuşan
toplumsalvebireyselyaşam,
süreklisavaşhalindevaroluş,
kapitalizmintemeleğilimleriy-
letambiruyumhalindedirve
onunürünüdür.

Londra’da,şehrinkanalizas-
yonşebekesiylebağlantılıakan
Timesnehrindenalınansuyun

labaratuaranalizlerindepsiki-
yatrikilaçlarıninanılmazsevi-
yeyeçıkmasıise,söylenenlerin
somutlaşmışhalidir.

Yüzmilyonlarcainsan,içinde
yaşadıklarıtoplumdakapitaliz-
mingelişmesiyledoğruorantılı
olarak,ruhsaldengelerinian-
cakpsikosomatikilaçlarla
ayaktatutabiliyorlar.Psikoloji

sözgelimiAlmanya’da,giriş
içinenyüksekpuanisteyenfa-
kültevepsikologlaryadapsi-
kayatristlerden6ayvehatta1
yıldanöncerandevualmakim-
kânsız.Ençokda,en“geliş-
miş”ülkelerinençoktüketen
vehertürlükonforasahipin-
sanları,okuyruklardabekliyor.

Onur, de rin lik, ile ti şim...

Pazarınrasyonalitesinde,sa-
decevebütünüylesermayenin
kendisinibüyütmeyehedefli
somuttarihselhareketitarafın-
danoluşturulanveohareketin
mekânıolanpazarınrasyonali-
tesinde,tekrarvurgulayalımki,
diğerkâmlığa,derinliğe,tarih-
selduruşaveonura,iletişimsel
veeleştirelaklayeryoktur.

Sözgelimi,onur,Kant’ında

belirttiğigibi,ancakveancak
güncelsıkışmışlıktanvegüncel
çıkarlardankopuşabilinirseve
tarihselbirkonumlanişiçine
girilirsekendineyerbulabilir.
Onur,insanıgüzelleştirir,neşe
vemutluluğaalanaçar.

Yada,iletişimselakıl,top-
lumsalyaşamdakirekabetçi
“ötekileştirme”süreçlerini

baskılarveyafarklılıklarızen-
ginlikgörensüreçleriivmelen-
dirir.Odurumda,toplumsal
yaşamdahuzurvedinginlik
gelişirken,farklıkanallarda
yayılmaolanağıbulantoplum,
zenginleşirvekatılıklarından
arınarakesner.

Veya,eleştirelakıl,hernepa-
hasınaveenhızlıhedefevar-
mafetişizminiitervevarılacak
hedefinkendisiniveyaohedefe
varışınyollarınıyadagidişhı-
zını,toplumsalçıkarlarveda-
hainsanibirvaroluşunistem-
leriaçısındansorgular.Evet,o
durumdahızazalır;ama,ya-
şamderinleşir.Ve,derinlik,
toplumsalyaşamıvebireyi
güçlendirir;insanianlamara-
yışlarına,sözgelimiestetiğeya
dakırlardagezmeyeveyabi-

sikletebinmeyezamantanır.
Vedevamla,pazarınrasyona-

litesi,tümbunlarınyanısıra,in-
sanınkendinidoğurandoğayla,
evet,toprakla,havayla,suyla,
besinlerlevehattakendivücu-
duylailişkisinidedinamitler.

Toprak,artıkçokuzaklarda;
su,kirletildi;hava,içindesü-
rekliartanasitlerlebaştaaler-

jibirdizihastalığınüreticisi
halinedönüştü.Besinlergene-
tikkodlarıylaoynanıpdoğallı-
ğındankoparılarakpazarınis-
temlerineuygun“şeyler”hali-
nedönüştürülüyor.Ve,kendi
vücudumuz,olupbitenlerin
karşısındaçırılçıplaktır.

İşte,pazarıngüçlerininkimi
zamanbiziyumuşakçasarıp
uyuşturarakelegeçiren,bazen
debinbirşiddetleteslimalan,
hareketlerinekarşı,süreklidi-
reniş,sürekliisyanvesürekli
saldırı,tarihselvegüncelmeş-
ruiyetefazlasıylasahiptir.

Özgürlük,günümüzdeancak
vesadecepazarınistemlerini
reddederekvesermayeninha-
reketiniengelleyerektoplum-
salkimlikedinebilirveböylece
maddibirgüçkazanır.Pazarın

ağlarınıntoplumsalyaşamısü-
reklidahaderindenveyaygın
biçimdesarmasınaizinver-
memekgerekiyor.

Gençinsanlar,insancaveöz-
gürbiryaşamuğrunasavaşa-
bilmekiçingereklidirivegüç-
lübirduruşunentemelgerek-
sinimlerinesahiptir.

“Hayatıngerçekleri”diye
süslenerekkabulettirilmeye
çalışılan,sermayeninveonun
pazarınınbitmeyentalepleri-
nintotalitarizminekarşı,he-
nüzonlaraenazbulaşmışbir
yaşamanıolarakgençlik,is-
yaniçinenelverişlikoşullara
sahiptir.

Temizlik,dürüstlükveonuru-
nadüşkünlük,henüzpazarta-
rafındantamolarakelegeçiril-
meyenisyandinamikleriola-
rak,enfazlagençlerdevardır.

İsyanıngereksindiğigüçve
gözükaralıkvebunlarınenüst
düzeydebileşimiolarakdev-
rimcicüretde,yinegençliğin
doğalyetenekleriarasındadır.

Evet,insanyaşamınınbaharı
olangençlik,doğadabaharın
oynadığırolüengüzelbiçimde
oynayabilirvetoplumsalyaşa-
mısermayeninçılgıncasürük-
leyişindenkurtaracakbiryeni-
dendoğuşunöncüvesürükle-
yicigücüolabilir.

Sermayeninbencilceyürüyü-
şüyleyokoluşadoğruitilenin-
sanlık,şimdi,ençokgençliğin
estireceğibaharrüzgârlarına
muhtaç.

Onur, Kant’ın belirttiği gibi, güncel sıkışmışlıktan ve güncel çıkarlardan
kopuşabilinirse ve tarihsel bir konumlanış içine girilirse kendine yer

bulabilir. Onur, insanı güzelleştirir, neşe ve mutluluğa alan açar. Ya da,
iletişimsel akıl, toplumsal yaşamdaki rekabetçi “ötekileştirme” süreçlerini
baskılar ve farklılıkları zenginlik gören süreçleri ivmelendirir. O durumda,
toplumsal yaşamda huzur ve dinginlik gelişirken, farklı kanallarda yayılma

olanağı bulan toplum, zenginleşir ve katılıklarından arınarak esner.

Özellikle 
son aylarda lise ve

üniversitelerde
gelişen ve sokağa

da belli ölçüde
taşan faşist

saldırılar halk
içinde gelişen

şovenist eğilime,
refleks, doku ve

biçim kazandırmak
amaçlıdır.
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üketim;sözlüklerde

“üretilenveyayapılan

şeylerinkullanılıphar-

canması”olaraktarifediliyor.

Hayatımızısürdürmekiçinüre-

tiyoruzvebununsonucunda

günlükyaşantımızısürdürme-

mizisağlayannesnevehiz-

metlerisatınalıyoruz.Satınal-

dıklarımızlamaddivemanevi

hazlareldeediyoruz.Basitan-

lamdadüşündüğümüzdetemel

ihtiyaçlarımızıkarşılamakiçin

tüketiyoruz.Budurumdatüke-

tim,yaşamayısürdürmekve

kendimiziyenidenüretmekiçin

birzorunluluğadönüşüyor.

Ancakgünümüzdepiyasaya

birbiriardınaarzedilenmal-

larınsergilendiğivetüketim

sisteminindevasabaşkentleri

alışverişmerkezlerinde,elleri-

mizdegelecekteedineceğimiz

kazancımızınipoteklendiği

kredikartlarımızladolaşırken,

basittemelihtiyaçlarımızımı

karşılıyoruzdersiniz.Yadatü-

ketimeğilimlerimizinbasitih-

tiyaçlarımızıkarşılamaolarak

gerçekleştiğiniartıksöyleyebi-

lirmiyiz?Üstelikbumerkez-

lerdebireylertümgünlerini

heristeklerikarşılanarakgeçi-

rebiliyorken,buçeşityaşam

tarzı“in”bunundışındakalan-

lar“out”oluyorken....

Para harcama gücü 
yaşama gücüyle 
eşitleniyor

Evet,tüketimgücübireyin

toplumsalstatüsünübelirliyor.

Buanamalcısistemintarih-

sel/nesnelgerçekliği.Moder-

niteolaraktanımlanangünü-

müzsisteminin,eskidekalan

günlerdenönemlibirfarkıvar,

yaygınyoksullukyeriniyaygın

tüketimmallarınabırakmış

durumda.“Modern”dünyada

tüketilennesnelerinsağladığı

statü,bireyinkendisigibitü-

ketebilenlerlesosyalilişkiler

kurmasınayolaçıyor.Tüketi-

lennesnelerinortaklaşmacılığı

bireylerarasındaortakbirdil

veyaşamtarzısağlıyor.Para-

nınharcamagücüyaşamagü-

cüylebirtutuluyor.Bireynakit

olarakyeterinceharcamagü-

cünesahipdeğilse,sistembu-

nudadüşünmüş.Kredikartla-

rı,taksitlisatışlarbireye,su-

nulanıalmaözgürlüğüsağlı-

yor.Kapitalisttoplumuntüke-

timsistemiiçindeözgürbirey

tanımı,“parayadakrediyle

alabilmegücüveseçebilme

özgürlüğüsürekliolanbirey”

olarakkarşımızaçıkıyor.Böy-

lecebireytüketimsistemi

içindekalabiliyor,dışınaçık-

masınadaizinverilmiyor.

AmaözgürbireygerçekLa-

costetişörtüalacakparaya

sahipdeğilsenegam!Fason

tekstilpiyasasıimdadayetişi-

yor.Tezgâhlardanaynımarka-

larçokdahaucuzaalınıpbi-

reyseltatminsağlanıyor.Tü-

ketiminkendiiçhiyerarşisi

bozulmadanpahalımallartak-

litleriyleyerdeğiştirebildiğin-

densınıfsalfarklılıklargörü-

nürdedeolsayokediliyor.

Gerçeğinieldeedemeyenlere

sistembolbolkopyasınısuna-

biliyor.Aynızamandatüketim

sistemininbireytarafından

görülmesisürekliengellenen

gerçeğideburadayatıyor.Her

şartaltındabireyitüketimsis-

temiiçindetutmak.

Kişiselmutluluğunpeşinde

koşmakevrenselolarakher-

kesçekabuledilmişbirhaktır.

Oysagünümüzdebirey,etra-

fındatüketebileceğiyığınla

nesnevarkenbirçalışanola-

rakonlarıtüketememekmut-

suzluğunuyaşıyor,kendisini

güçsüzveumutsuzhissediyor.

Budöngüdenkurtulmakyerine

süreklitüketmeyeçalışarakbu

döngününiçindekalmayaçalı-

şıyor.Artıkgerçekihtiyaçları-

nınneolduğunakendisikarar

veremezdurumdaolduğuiçin

tüketimsistemiiçindekal-

maktanbaşkaçarebulamıyor.

Toplumuntüketimeğilimleri

belirlenebilirbirşeydir.Tüke-

timeğilimininbireydesürekli

canlıtutulmasıyanitüketim

sistemininsürekliliğiyada

manipülasyonureklamsektö-

rüylesağlanıyor.

Med ya nın çöp te ne ke le ri,
be yin le ri miz!

Amacıüretilenmallarınalıcı-

yaulaştırılmasınısağlamak

olanreklamınasılişlevi,o

mallarıntüketilmesindençok

alıcıdatüketmeduygusunu

uyandırmak,canlıtutmakve

sürekliliğinisağlamakolarak

tarifedilebilir.Reklamınhe-

defialıcıdaiçindebulunduğu

yaşamdanmemnunolmadığı

duygusunukamçılamaktadır.

İletilenbütünmesajlarınalt

metinleribireyinkendiözel

yaşamındaomalıeldeetme-

diğitakdirdeeksiklikduygusu

yaşayacağıyönündedir.

Reklamsektörü“Bizkimseye

zorlamalsatmıyoruz”diyerek

reklamınfelsefesinibireye

seçmeözgürlüğüvermekola-

raközetler.Ancakyazılıve

görselmedyaaraçlarıylame-

sajyağmurunatutulanbirey-

de,demokrasikavramı“tüket-

meözgürlüğüdemokrasisine”

dönüştürülmüştür.Özellikle

görselmedyayanitelevizyon

çokveboşbilgiylegerçekme-

sajlarıyutmakta,habersunu-

lanprogramlardabiletüketim

sistemininsatmakistediği

mallarlakarşıkarşıyakalan

bireylerinbeyniçöptenekesi-

neçevrilmektedir.

Bireyintüketmeeğilimive

eylemiuykudışındakalansü-

reboyuncaevde-işte-sokakta

iletişimaraçlarıylasüreklima-

nipüleedilmektedir.Sistemli

manipülasyonamaruzkalan

bireyde“satınalabildiğisürece

değerliolduğu”inancıgiderek

hâkimolmayabaşlar.Onasa-

tınalmaolanağısağlayanişi-

neveiçindebulunduğusiste-

mevesistemindeğerlerinesı-

kısıkısarılır.Biryandanda

gözüdahafazlasatınalabilme

gücündedir.Bugününçalışan

bireyi,yarınıntüketenbireyine

karşısüreklivesonugelmez

birkıskançlıkbeslemeyebaş-

lar.Zatenamaç,çalışanbire-

yintüketenbireyeduyduğubu

kıskançlığıcanlıtutmaktır.An-

caktüketimsistemiiçinde,ka-

pitalistsistemindoğasıgereği

çalışanbireyiletüketenbirey

arasındakiaralıkhiçbirzaman

kapanmaz/kapatılmaz.Bukı-

sırdöngüdenbireyintüketim

sistemiiçindekarşıkarşıya

kaldığıyabancılaşmaolarak

bahsedebiliriz.

Buyabancılaşmaylasadece

sıradaninsanın“bilinçsiz”yok-

sulyadaortasınıfbireyleri-

ninkarşıkarşıyaolduğudoğru

değildir.Günümüzdebirsanat

tacirininelinedüşüppazarlan-

makyerinekıtkanaatyaşama-

yıtercihedenyadaedecekbir

sanatçıgösterebilirmiyiz?

Sahip olma duygusu
diğer duyguları yok eder 

Tüketimsistemiiçindemü-

zelerbilebirersanatşirketine,

sergiler-galerileralıcıylabu-

luşmanoktalarınadönüşmüş-

tür.Kitaplar,filmler,müzik

eserlerisisteminpazarlama

taktiğigereğiokuyucuya-dinle-

yiciye-seyirciyeyani“alıcılara”

promosyonlarlaulaşmakzo-

rundadır.Kitapseveralacağı

kitabadoğrudanoturduğu

semttekikitapçıdaulaşamaz.

“DNR”lardakitabaulaşanaka-

darbaşkamallarındasergi-

lendiğitezgâhlarıgeçmekzo-

rundadır.Üsteliksanatçılar

ölümsüzolanıaramaktançok-

tanvazgeçtiler...

Tüketimsistemiiçindebirey-

lerneyiisteyipistemedikleri-

ne,neyindoğruyadaneyin

yanlışolduğunakendilerika-

rarvermiyorlar/veremiyorlar.

Alabilmegücününseçebilme

özgürlüğüolduğunaina-

nan/inandırılanbireylerartık

sadecesatınalmakiçinyaşa-

yaniradesizvekendiinsani

yanınayabancılaşmıştüketim

robotlarınadönüşüyorlar.Çün-

küsahipolmaduygusubütün

diğerduygularısilipsüpürüyor.
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TÜKETİYORUM ÖYLEYSE VARIM!

HİKMET SARIOĞLU

Alabilme gücünün seçebilme özgürlüğü olduğuna inanan/inandırılan bireyler artık sadece satın almak için yaşayan iradesiz ve
kendi insani yanına yabancılaşmış tüketim robotlarına dönüşüyorlar.

T

“Satınalabildiğinsürecedeğerlisin.”

Reklam sektörü; “Biz kimseye zorla mal satmıyoruz.”
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ayraktutmayameraklıelleri-

miz(Doğutoplumuolmanın

birözelliğiherhalde)birdeğer

görmeyegörsün,tuttuğuyetmezmiş

gibi,enyükseğeçıkartmakiçincanla

başladidinirdurur.Mitinglerin,şölen-

lerinenvazgeçilmezprogramdışıritü-

ellerindenbiriydibayrakasmayarışı.

Alanın,salonunenyüksekdireği,ağa-

cı,duvarı,binasıdevrimcilerinsporu

nasılhalklaştırdıklarınınengüzelörne-

ğiniteşkiledercesineatletikgençler

tarafındanfethedilirdi.

ZirveyetırmananınUlubatlıHasan

edasıylaastığıbayrakaşağıdakicoş-

kunkalabalığınavuçlarınınalkışlamak-

tanpatlamasınanedenolurdu.(Futbol

yazısıyazıyoruzdiyekitlelerinsporun

diğeralanlarınaolanilgisindenuzağız

sanmayın.)Neysekonumuzadönelim:

Busayfadakiyazılarıtakipedenlerbi-

lir,Türkiye’defutbolkültürününsınıf-

salvesiyasalbirayrımaoturmadığı

dahaöncekiyazılardaifadeedildi.Yani

yaşadığımıztopraklardaişçisınıfının,

solcuların,ezilenlerinyeşilsahalarda

mücadelesinisürdürenvefutbolkültü-

rüoluşturmuşbirtakımıyok.İtalya’nın

Livorno’sugibilimanişçilerine,Al-

manya’nınSchalke’sigibimadenişçi-

lerinedayanmışveyaİskoçya’nınCel-

tic’igibiİrlandalılaradayanmışbirta-

kımmevcutdeğil.NeKarabük’ünKa-

rabükDÇ’si,neZonguldak’ınZongul-

dakspor’unedeDiyarbakır’ınDiyarba-

kırspor’ubuniteliklereulaşamadı.(Za-

tenböylebirdertvarmıydı?Odaayrı

birsorun.)Bunundışındakihertürni-

telemebirazniyetlerinvarolanagiydi-

rilmesigibikalıp,gerçeğinolmadığıbir

noktayaçıkartıyorki,giriştekibayrak

örneğinioyüzdenverdik.

Eğrisiyledoğrusuylabirsezonudaha

kapattık.Sezonadamgasınıvuranpek-

çokolayvar.Ama,birtanesiniayırıp

öneçıkarmaktafaydavar.Soğukbir

bahargünüoynananbirmaçta,Fener-

bahçetribünlerindenhiçumulmadık

birşarkıyükseldi“Çocuklarinanın,

inanınçocuklar,güzelgünlergöreceğiz

güneşligünler...”.Duyanlarkulaklarına

inanamamıştı.Fenerbahçetribünlerin-

denbirNâzımHikmetşiirindenuyar-

lanmışEdipAkbayramşarkısısöyleni-

yordu.Maçtabulunansolcularınya-

naklarınabirerkelebekkonmuştu.Te-

levizyonbaşındakilerhementelefonla-

rasarıldı.BirhaftaönceManisa’da

polisjoplarınakarşıduranFenerliler

tavrınısoldanyanamıbelirlemiştiyok-

sa?

şakabirtarafa,GüvenSazakdöne-

mindetribünleredoldurulanülkücüle-

rindamgaladığıFenerbahçetribünleri,

sonzamanlardakiufaktefeksilkinişle-

rinesonnoktayıbuşarkıylakoymuştu.

ErtesigünisebombaBeşiktaştarafın-

danpatladı.NâzımuyarlamasıBeşik-

taşlılartarafındanilkdefa1996yılında

tribünlerdesöylenmişti.Soltoparlan-

manındiğertribünleregöredahayo-

ğunveorganizeolduğuBeşiktaş’ta

böylebirşarkıuyarlanmasıyapılması

sevindiricivehayatasoldanbakanin-

sanlariçingururvericibirçıkış.Fakat

neyaşandıysabundansonrayaşandı

zaten.

Ül kü cü iş gal yıl la rı

Futboltribünleri90’lıyıllarboyunca

yoğunbirülkücüişgalaltındaydı.Ha-

yatınheralanınabindirilenfaşistçete-

leşme,dışarıdanorganizebirbiçimde

statiçlerineyuvalandı.Kimistatta

kendinedevasaalanlarbulurken,kimi-

lerindederinlereyerleşti.Ülkücülerin

enönemlihedefiise,oyıllardaFener-

bahçeidi.

GüvenSazak’ınülkücüsilahlıadam-

larıncakuşatılankongresalonuhalen

hafızalardadır.Tepeyeyuvalananülkü-

cülerhızlatabanadayayılmışlarveen

fazlatahribatıFenerbahçetribünlerin-

deyaratmışlardı.Geçenyıllarbukad-

rolaşmayıazaltmışamaörgütlübir

tepkidençok,bireyselkarşıçıkışlarla

sessizliğeitmişti.Ülkücükadrolarınen

yoğunolduğuyıllar,tribünterörünün

enfazlaolduğudönemdiki,tesadüfol-

masagerek.(Galatasaraylıülkücülerin

Taksim’deöldürdükleriİngilizlerkolay

unutulacakcinstenbirolaydeğildir.)

Son yıl lar

2000’lerdenitibarenise,tribünlerde

yavaşyavaşkımıldanmalarbaşgöster-

di.Endüstriyelfutbolakarşıoluşan

tepkilerkendinikimizamanbirder-

giyle,bazendeinternettebirforumla,

kimizamandatribündeaçılanbirpan-

kartlaifadeetti.

Sınıfvesiyasettemelinedayanmayan

takımtemellibuoluşumlar,hertribün-

deazyadaçokkendikarşılığınıbuldu.

Buldubulmasınaamayeterlibirçapa

erişebilmesi,talepleriniifadeedebil-

mesiveenönemlisibirbirlikoluş-

turabilmesiiçindahaçokzaman

gerektiğiortada.Vebuzamaneniyi

farklırenkleregönülvermiş,amakalbi

soldaatanlariçinyoğunbirdayanışma

sürecidemek.

Busüreç,1Mayıs’taalanafor-

malarıylagirenbirgrupBeşiktaş

taraftarınınyanınadiğerlerinikatarak

çoğalmasıdemek.Busüreç,tribünler-

desağcıvelümpenşarkıtürkülerinya

daküfürlütezahüratlarınyerine,omuz

omuzavererekrakibiaşağılamayan

yenibirkültürünoluşturulmasıdemek.

Busüreç,paylaşımcı,üretici,

dayanışmacıvebirbirinesahipçıkmayı

gerektirenileriyedoğrubiradım

demek.Soldan,solculuktanan-

ladığımızbundanbaşkabirşeydeğildir.

Birdeemeğehakettiğideğeriver-

mekdemektirtabiiki.Nâzım’ıtribün

kültürünekatanlarahelalolsun.Hep

berabersöyleyelim‘Çocuklarinanın...’
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Nâzım hepimize lazım

Beşiktaşın “Çarşı”  taraftarları 1 Mayıs alanında pankart açmıştı.

HAZİRAN 2006

Bu süreç, 1 Mayıs’ta alana
formalarıyla giren bir grup
Beşiktaş taraftarının yanına
diğerlerini katarak çoğalması
demek. Bu süreç, tribünlerde
sağcı, lümpen şarkı
türkülerin, küfürlü
tezahüratların yerine omuz
omuza vererek rakibi
aşağılamadan 
oluşturulacak yeni bir kültür
demek. Bu süreç, paylaşımcı,
üretici,  dayanışmacı ve 
birbirine sahip çıkmayı 
gerektiren ileriye doğru 
bir adım demek.
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op lum sal Öz gür lük: Bu
da va nın açıl ma sı nın ne -
de ni, si zin le yurtdı şın da

ay nı pa nel de ko nuş ma cı olan
Nec la Arat’ın hak kı nız da yap tı -
ğı suç du yu ru suy du. Oy sa Nec la
Arat ka dın hak la rı sa vu nu cu su.
Bu du ru mu na sıl de ğer len di ri -
yor su nuz?

ErenKeskin:Soncezaaldı-
ğımdava,ProfesörNeclaArat
veGenelkurmaybaşkanının
hakkımdasuçduyurusunda
bulunmalarısonrasındaaçıl-
dı.NeclaArat’ın“kadınhakla-
rısavunucusu”olmasıvehak-
kımdasuçduyurusundabu-

lunmuşolmasıbanaçokşa-
şırtıcıgelmiyoraçıkçası.

BenTürkiye’de,herşeyin
çok“Türkusulü”yapıldığını
düşünüyorum.Sosyalistlik,fe-
ministlik,çevrecilikçoğaltabi-
lirizbunları…Sizkendinizi
nasıltanımlarsanıztanımla-
yın,resmiideolojiylebiçim-
lendiysenizbiryerdetıkanıyor
veyanlışşeyleryapmayabaş-
lıyorsunuz.Kaldıki,Necla
Arat,kendisiniKemalist-femi-
nistolaraktanımlıyor.Bence
sorunşurada;OnunKemalist-
liği,feministliğininönündege-
liyor.Oysakadınveerkek
arasındakiezme-ezilmeilişki-
sinekarşıçıkanfeministler,
aynızamandaırkçılığa,şove-
nizmevemilitarizmedekarşı
çıkarlar.Militarizm,erkek
egemenliğininsonaşamasıdır.
OysaNeclaAratmilitarist-
lerlekolkolavererekbenim
hakkımdabirsuçduyurusun-

dabulundu.Bence,Necla
Arat’ınkendisinisorgulaması
gerekiyor.

T.Ö: Siz ce mi li ta rizm ne dir?
Siz mi li ta riz mi na sıl ta nım lı -
yor su nuz?

ErenKeskin:Militarizm,ya-
şamımızıntümalanlarınınmi-
literdeğerlerinhâkimiyetinde
tutulduğu,tümyaşamın“silah
vezor”iledenetimaltındaol-
masıhalidir.

T.Ö:Mi li ta rizm ve ka dı na yö -
ne lik ta ciz ve te ca vü ze iliş kin ne
dü şü nü yor su nuz?

ErenKeskin:Militaristgüce
sahipolanlariçvedışdüş-

mankavramlarınaihtiyaçdu-
yuyorlar.Birdüşmanakarşı
savaşmanınenetkiliyoluda,
düşmanolarakbelirlediğiniz
tarafınkadınlarınasaldırmak-
tır.Bubirsavaşpolitikasıdır.
Kürdistan’daçatışmanınen
yoğunolduğudönemde,çok
sayıdakadıncinselşiddete
maruzkaldı.Aslında,tümsa-
vaşlardakadınlarbirersavaş
ganimetiolarakdeğerlendiril-
diler.

T.Ö: şöy le bir dü şü nür sek, Pı -
nar Se lek hak kın da sav cı nın
ha zır la dı ğı mü ta laa, si zin al dı -
ğı nız ce za ve “vic da ni ret bir
hak tır” di ye sa vu nan ve ya zan
Pe ri han Mağ den hak kın da açı -
lan bir baş ka da va da ha… Ye -
ni den dev let eliy le kış kır tı lan
sa va şı da göz önü ne alın ca bu
dö ne me iliş kin ne ler söy le mek
is ter si niz?

ErenKeskin:BenTürkiye’de
demokrasininönündekien

büyükengelin,orduolduğuna
inanıyorum.Türkiye’deORDU,
SADECEBİRSİLAHLIGÜÇ
DEĞİL,AYNIZAMANDABİR
SERMAYEGÜCÜNEDESAHİP.
Ordu,OYAKaracılığıileçok
çeşitlialanlardaticaretyapı-
yorvesüreklisermayesine
sermayekatıyor.Yineordubu
gücünüdevamettirebilmek
içinözelliklebiriçdüşman
kavramınaihtiyaçduyuyor.
Karşısında,kendisinekarşı
mücadeleedenancak,çokda
güçlüolmayanbirsilahlımu-
halefetarzuluyor.Yani,esas
olarakşiddetiyönetiyor.Tür-

kiye’desondönemdeyaşana-
laryenideğil.İttihatTerakki
dönemindenbuyanaözelteş-
kilatlaraihtiyaçduyansistem
hiçdeğişmedidiyedüşünüyo-
rum.

T.Ö: Hak kı nız da açı lan da va
aley hi ni ze so nuç la nın ca fe mi -
nist ka dın lar Eren Kes kin’i sa -
hip len di. Ay nı sa hip len me Pı nar
Se lek için de ya pıl dı. Her iki niz
için de vam eden kam pan ya lar
var. Ha zi ran ayın da Eren Kes -
kin ’le Da ya nış ma Ge ce si var ve
ta bii baş ka ey lem lik ler de or ga -
ni ze edi li yor. Fe mi nist ka dın la -
rın si zi sa hip len me si hak kın da 
fik ri niz ne dir?

ErenKeskin:Hakkımızda
düzenlenenkampanyaların,
özellikleanti-militaristvefe-
ministkadınlartarafındandü-
zenlenmişolmasınedeniyle
çokönemsiyorum.Budestek-
ler,özellikleuluslararasıplan-
dayayılınca,Türkiye’dekimi-

litaristsistemekarşımücade-
lenindebirayağınıoluşturu-
yorvemağdurolanadaayak-
takalmacesaretiveriyor.O
nedenle,çokönemsiyorum.
Bizler,insanhaklarısavunu-
cularıolarakhepbaşkamağ-
durlariçinçalıştığımızdan,bi-
zeyönelikhakihlallerinekarşı
oluşturulandestekkampan-
yalarınınöneminidahadaiyi
kavrıyoruz.Bukonuda,herke-
seamaözellikledeFeminist
KadınÇevresindenarkadaşla-
raveonlarlabirliktegece
gündüzçalışanprojemizçalı-
şanlarındanLemanYurtse-
ver’eçokteşekkürettiğimide
belirtmekistiyorum.

T.Ö: Si zi des tek le yen baş ka
çev re ler var mı?

ErenKeskin:Uluslararasıöl-
çekteçokdestekaldım.Bu
desteklerdenenönemlisini
UluslararasıAfÖrgütü’nün
desteğioluşturuyor.Dahabir-
çokuluslararasıinsanhakları
örgütünündesteğinidegör-
mekteyim.

T.Ö: İn san hak la rı sa vu nu cu -
su ve ay nı za man da da bir ak ti -
vist olan Eren Kes kin hak kın da
bu gü ne ka dar kaç da va açıl dı?

ErenKeskin:Bugünedek
birkezve6aycezaevinde
yattım.İkikezsilahlısaldırı
yaşadım.Biryılmeslekten
menedildildimvehâlâhak-
kımdasayısınıbilmediğim
kadardavavar.

GÜLFER AKKAYA

EREN KESKİN YALNIZ DEĞİLDİR
Gözaltında Cinsel Taciz
ve Tecavüze Karşı Hukuki
Yardım Bürosu kurucusu
Eren Keskin, 2002 yılında
Almanya'nın Köln
kentinde gerçekleşen
“Kadın Hakları Eşittir
İnsan Hakları”adlı 
konferansta yaptığı
konuşmada devlet 
kaynaklı cinsel şiddetten
bahsedince, Prof. Necla
Arat ve Genelkurmay
Başkanlığı bu
konuşmasında Eren
Keskin’in “ordunun
manevi şahsiyetine
hakaret ettiği” iddiasında
bulunarak, Keskin
hakkında dava açtılar.
Dava sonunda Keskin, 10
ay hapis cezasına
çarptırıldı. Mahkeme
hapis cezasını 6000 YTL
para cezasına çevirdi.
Para cezasının düşünce
özgürlüğünün satın
alınması anlamına
geldiğini savunan Keskin,
bundan dolayı parayı
ödemeyeceğini açıkladı.

Ben Türkiye’de, her şeyin çok “Türk usulü” yapıldığını düşünüyorum.
Sosyalistlik, feministlik, çevrecilik çoğaltabiliriz bunları… Siz kendinizi
nasıl tanımlarsanız tanımlayın, resmi ideolojiyle biçimlendiyseniz, bir
yerde tıkanıyor ve yanlış şeyler yapmaya başlıyorsunuz. Kaldı ki, Necla
Arat, kendisini kemalist-feminist olarak tanımlıyor. Bence sorun şurada;
O’nun kemalistliği, feministliğinin önünde geliyor. Oysa kadın ve erkek
arasındaki ezme-ezilme ilişkisine karşı çıkan feministler, aynı zamanda
ırkçılığa, şovenizme ve militarizme de karşı çıkarlar. Militarizm, erkek
egemenliğinin son aşamasıdır. Oysa Necla Arat militaristler ile kol kola
vererek benim hakkımda bir suç duyurusunda bulundu. Bence, Necla
Arat’ın kendisini sorgulaması gerekiyor. 
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Keskin cezasının paraya çevrilmesini kabul etmedi

Yaptığıkonuşmanedeniylehakkındadavaaçılanveaynıdavadancezaalan


