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Yenibirdevrimcikuşağındoğum
sancılarınıyaşıyoruz.Etrafına
örülenduvarıyıkmayaçalışan
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dündenebilecekkadarkısabir

süre,15yılkadarönce,dünyanın

politikgörünümüçokfarklıydı.

Dünya,birtaraftakapitalistülke-

lerinlideriABD,diğertaraftare-

elsosyalistülkelerinlideriSov-

yetlerBirliğiolmaküzereikiku-

tuplubirarenaydı..

12. SAYFA İ.Halit Elçi
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Ülkemizinpolitikortamındakigergin-

lik, sürekli yeni zirvelere doğru yükseliyor.

Şovenist linç kampanyaları, halklar

arasında boğazlaşma tehlikesine yol

veriyor.

SuikastveçetelerpratiğininCumhu-

riyetin elitleri tarafından sıkça kulla-

nılmayabaşlanmasıise,başkahedeflerevarmanınyanısıratoplumupani-

Aylardırhermeslekdalındaninsanların,

ğeitip,baştaABDişgalininuşaklığina Kürtlerin, kadınların, gençlerin, derneklerazıolmaküzerehertürlühakgaspı- rin,meslekodalarının,sendikaların,siya-

nı kabullenme noktasına çekmeyi sal partilerin, devrimci örgütlerin “Topamaçlıyor.
lumla Mücadele Yasasının” geri çekilmesi

doğrultusunda yaptıkları bunca eyleme

3. SAYFA

rağmen egemenlerin sınırsız saldırgan-

lığındaki kararlılıkları bizleri bekleyen
günlerin ne kadar zor olduğunun en açık

göstergesi.

Evet,topmahkemevepoliskoridorlarındabirazdolaştıktansonra,öyle

olduki,devletinzirvenoktalarından

olanDanıştay’dakikatliamgirişimi,

üçmeczubunelindekaliverdi.

Fettullahçıpolisşebekesininopekenhepbirlikteolasıkarşıkoyuşlarınönü- rasyonlarıylasuikastsonrasındaele
nükesmekiçin“topyekünsavaşyasalarıgeçirilenemekliyadahalençalışan
nı” meclisten birer birer geçiriyorlar. Bu
ordumensuplarımahkemeyebile
yasalar kürt halkının özgürlük mücadeleçıkmadanaklanıverdi.
siyle işçilerin, emekçilerin eşitlik, adalet
4. SAYFA Alp Aydın
mücadelesinin birleşmesinin önünü kesmekiçinçıkartılıyor.

Burjuva siyasetçileri ise iktidarı ve mu-

halefetiyle tam da kendilerine yakışır şe-

kilde“meleklerincinsiyetini”tartışıyorlar.

VENEZÜELLA’DA
KADINLAR İÇİN
NELER OLUYOR

Sermayenin ABD’nin bölge politikalarının

yor.

EceTemelkuran’ınVenezülla’yı,

nı koruma dürtüsü ülkemizin emekçi ve

lemlerialmalarıgerektiğinibeyinlerineka-

yamanma hedefleri, diğer yandan Ordu-

daetkisiniarkasınaalarakpastadakipayı-

ezilenhalkalarınakarşıyürütülen“topyekünsavaşın”iyideniyiyekuralsızlaşması-

nınönünüaçıyor.

Patronlar işçinin emekçinin boğazındaki

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

GERGİNLİK
YÜKSELİYOR

AKPtimsahgözyaşlarıdökerken,CHPya-

BiryandanTÜSİAD’ınküreselsermayeye

sayıdahadasertleştirmeninyollarınıarı-

Korkuları büyük! Tecrübeleri en sıkı ön-

lacağız!Butopraklarınişçileriveemekçi-

zilirkenvetartışılırkenyaşanan

yok!Halkasaldırıyasalarınızıbaşınızaça-

sürecinkadınlarayöneliknasıl

sizleri ne “terörle mücadele yasalarınız”

mediğinifarkediyorsunuz.

ik-antilaik çatışması yaratmak suretiyle

koruyabilecek ne de sırtınızı dayadığınız

emperyalistgüçler.Haklıyız,kazanacağız!

BİR ARADA YAŞAMI...

ERYAMAN’DA TRAVESTİ...
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Bu ara özel bir durum nedeniyle Mayıs 2006’da Kozanoğlu’nun
basın açıklamasıyla başlatıla...
hastanede biraz fazla ...
TUNCAY YILMAZ

Amerikaüzerinebuncayazılıpçi-

leri ezilen halklarıyla elele verip camdan

saraylarınızı tuzla buz edecek. O zaman

egemenliklerinisürdürmeninyolunuarar-

“BizDevrimYapıyoruzSinyorita”

zımış. Hey hat, korkunun ecele faydası

birlokmaekmeğinasıldahadaazaltırızın

hesabını yaparken, askerler kürt-türk, la-

Bolivarcıayaklanmayıanlattığı

kitabındabirdendehşetleLatin

“TUTARSIN 15 GÜNDE...”

KADER AY

TEMMUZ 2006 FİYATI: 1.5 YTL

Her bahar, bahar temizliği adı
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Devrimciharekettesaflaşmalarnetleşiyor
Üzerinekarmaşıkbaskılarbinenve

şayetsüreçtenbaşarılıçıkabilirsetarihselbirhamleyapmaolanağınasahipolanTürkiyeDevrimciHareketi
nedurumda?
Siyasialandadevlettenvesermayedenayrivekendineaitbiralanasahipolmakveoradatutunarakrejiminçürüyentoplumsaldinamiklerine
alternatifodaklaryaratmaveüstüne
yüklenenbirdizibasıncınzorlamasıylabazısaflaşmalarayöneliyor.
İlkveengenelsaflaşma,küreselgelişmelerindünyadevrimcihareketine
dayattığıyenilenmeyadadönüşüm
ihtiyacınaverilencevaplardayaşanıyor.BaşınıÖDP’ninçektiğibirkanat
yenilenmeyiliberalleşereksistemiçineyerleşmeolarakçürütürken,bazı
“militan”gruplardadogmatizmetakılıpkeskinamakurunutuklarlagerçektoplumsalsüreçlerindışınadoğrusürüklenipapolitiksektlerhaline
dönüşüyorlar.BaşınıSDP,SODAP,
SEHveTÖPgibigruplarınçektiğive
ESP’yekadaruzananbiralandaise,
marksizmzeminindedurmaktave
sistemkarşıtıtutumdanetliktetereddütsüzceısraredenyenilenme
çabalarıgörülüyor.
İlksaflaşmaküreseleğilimlereparalelolarakyaşanırken,bundandaha

önemsizolmayandiğersaflaşmalar,
Türkiye’ninvebölgeningünceldurumundanivmealıyor.İlksaflaşmalar,

küreselkapitalizmin90’lardakizafer
naralarınınetkisialtındaliberalleşen
yadatepkiselkonumasıçrayanlarla,
kendibağımsızkomünistkonumunda
ısraredenlerarasındaolurken;güncelsaflaşmalar,krizdekiCumhuriyet
rejimininyarattığıgüçlügerilimlerin
bilinçlerdeoluşturduğu“laikçi”yada
ulusalcı-Kemalistetkilerinsonucundayaşanıyor.
Bölgedekigelişmeler,TDHneislamla
devrimcizeminleilişkilenmegörevini
dayatıyor.Birdizisorunukendisiyle
doğuracakolanveelbette,özgürlükçülaiklikbaştaolmaküzere,devrimcikonumlardantavizvermedenyürütülmesigerekensözkonusupolitik
süreç,henüzbaşarılabilmişdeğil.
Tamtersine,KemalistlaikliğinbaskısıaltındakalanveTKPveHKPnin
başınıçektiğibazıdevrimcigruplar,
Cumhuriyetinbürokratikoligarşisiyle
kendileriniaynıkonumasokanbir
“laikçilik”zemininedüşmüşdurumdalar.
Evet,rejiminoligarşisininvetefecibezirgankökenliAnadoluburjuvazisininkadınlarüzerindetepinerekyürütüklerikavgadaodaklaşanlaik-islamcısaflaşmasınıdışlayacakvediyelimki,zengin-yoksulsaflaşmasını

EDİTÖRDEN

YENİ SAYIMIZ

gündemesokacakbiryenitutumun
arayışlarıyapılsada,özellikleHÖC
tarafındanyoklananbutarz,henüz

netlikkazanmışdeğilvekendisinden
sözettirecekbirgücedeulaşamamışdurumda.
Kürtyurtseverhareketiyleilişkilenmede,rejiminkışkırttığışovenist
dalganınvebilinçlerdekiyerleşikulusalcıyadaKemalistsızmalarınetkisi
altındakalanlarlakomünisttutumda
ısraredenlerarasındasaflaşmalar
yaratıyor.TKPninbaşınıçektiğibir
eğilimulusalcılığaçarkederken,
ÖDPsevdalısıolduğuAB’ninsoruna
yaklaşımınıesasalıyor.TKİPninbaşınıçektiğiveSEHekadaruzanan
bazısosyalisteğilimlerde,dogmatik
zemindedarlaşıpKürthareketindeki
yalpalanmalarüzerindetepinenve
statükoyurahatlatanbirhattasürükleniyorlar.SDP,EMEP,SODAP,ESP,
TÖPgibibazıeğilimlerise,farklınüanslarıbarındırsalarda,yurtsever
hareketledevrimcidayanışmatemelindebirilişkilenmekurmaarayışındalar.
TDHnintemelgörevinin,saflaşmalardaortakdevrimcizemindekonumlananların,farklıilişkilenmebiçimleriniyaratıcıtarzdakullanıportakbirdevrimcidokuoluşturarak,
sürecemüdahaleetmekolduğuanlaşılıyor.

Gülfer Akkaya / Sayı Editörü

Meclis’tengeçenTerörleMücadeleYasası,Cumhur-

dahaelindekitankla,topla,füzeyle,ağır,hafifsilahla-

riveaydınlar,“Cumhurbaşkanı’naAçıkMektup”yaza-

raildevletinidurdurabilecekgüçyadagüçlermaalesef

başkanı’nınkapısındabeklemekte.Siviltoplumörgütlerak,CumhurbaşkanıSezer’denTerörleMücadeleYasa-

rıylaFilistin’ivurmayabaşladı.Ortadoğu’nunbelasıİshenüzyok.Irak’taiseABDherşeyerağmenkalmayı,

sı’nıvetoetmesiniistedi.Yasayakarşı(cılızdaolsa),

oradakihalklarıöldürmeyedevamediyor.

yasanınTürkiye’yifaşizanbirpolisdevletiyapacağını

ye’dendestekalmakiçinKürtkartınıkullanıyor.Abdul-

ulaştırabileneaşkolsun!

PKK’yihedefalansınırötesisaldırılarınıyoğunlaştırma

sokakeylemleridevametmekte.Milyonlarcainsanbu
söylüyoramaMeclis’tekisağırlarkorosunaseslerini

Biryandanyaklaşanseçimler,öteyandanAKP’nin,iş-

çilere,emekçileredüşmanyüzününyavaşyavaşaçığa

Dünya kupası biter mi?
çıkmasıylayaşadığızorgünler,AKP’ninyenidenABD
Haluk Koşar ....................................................... 31 ileyoğuntemaslarkurmasınanedenoldu.ABilearasıPerihan Mağden
Gülfer Akkaya .................................................... 32
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nınyeterinceiyiolmadığışugünlerdeAKP,ABD’ye

umutbağlamışgörünüyor.

AKP’yisürekliköşeyesıkıştırmayaçalışanorduvedi-

ğersivilgüçler,yenisiyasetçilerbulamamışolmalılar

ki,Erdoğan’ınkarşısınaSüleymanDemirel,Rahşan

EcevitveMesutYılmazgibiikincielsiyasetçileriyeni-

denpiyasayaçıkarmaktalar.Buçabatutmayacakgibi

görünüyor.

BölgeninhalideTürkiye’ninhaligibikarışık.İsrailbir

İran’agirmekiçinhertürlüplanıyapanABD,Türki-

lahGül’ünsonABDziyaretininnedeni,Türkiye’nin

arzusuydu.Bununkarşılığıise,ABD’ninyapmayıplanladığıİranişgalindeTürkiye’ninABD’yedesteğiniesir-

gememesi.Türkiye’ninKürtkorkusu,ABD’ninhega-

monyakaygısıOrtadoğu’daniceinsanın,ulusuncanını
yakamayadevamedecekgibi.

Bizlersosyalistlerolarakülkemizde,bölgemizdeve

dünyamızdayaşanantümbusavaşvesömürülerekar-

şıittifaklarımızıkurarakdahadikdurmalıvemücadele
etmeliyiz.Sürendurumunkendisinindeğişebileceğine

olaninancımızladavranmalıyız.Bununplanlarınıyapmalıyız.Zirarüzgarheranyöndeğiştirebilir.

GeçtiğimizHaziranayı,KazımKoyuncu’nunbirinci

ölümyıldönümüydü.Kendisinisaygıylaanıyoruz.
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Gözü kara biçimde sürdürülen kapitalist soygun ve sömürünün her türden görünümüne karşı fiili savunma hatları kurmak
gerekiyor. Sadece o da yetmez; toplumda biriken isyanı açığa çıkartarak, “cehennem”de yaşayanların öfkesi “cennet”te
yaşayanların üstüne yonlendirilmelidir.

Ü

lkemizin politik ortamındaki
gerginlik, sürekli yeni zirvelere
doğruyükseliyor.
Şovenist linç kampanyaları, halklar
arasındaboğazlaşmatehlikesineyolveriyor.SuikastveçetelerpratiğininCumhuriyetinelitleritarafındansıkçakullanılmayabaşlanmasıise,başkahedeflere varmanın yanı sıra toplumu paniğe
itip,baştaABDişgalininuşaklığınarazı
olmak üzere her türlü hak gaspını kabullenmenoktasınaçekmeyiamaçlıyor.
Koparılan onca gürültünün ve yaratılanbirdizigeriliminbazınoktalardasonuç aldığı açık.  Laik-islamcı ve TürkKürt saflaşması, ülkedeki temel siyasi
eksenleroldu.
İlkinde,burjuvamodernizmineeğilimli
bir bürokratik oligarşi ile karanlık geçmişe özlem duyan Anadolunun yerel
sermayegruplarınıngüçalacağıveesasında, en çok da, bunların zaaflarını
göstererek "sağ duyunun sesi" rolüyle
ortada gezinen TÜSİAD çetesinin öne
çıkacağı, bir siyasal-toplumsal sürecin
işleyeceğiaçıktır.
İkincisinde ise, kabaran şovenizmin,
faşizmintoplumsaltabanınıgüçlendirereksiyasalaktörlerinhepsinifaşistbir
zemine doğr u çekeceği ve sonuçta,
Kürtlere yönelik linçlerin artarak bir
Kürt soykırımına teşebbüs etmeye dek
sıçrayabileceği bir süreç işlemekte. O
durumda,Kürtlerarasındada,burjuva
milliyetçiveTürkdüşmanıhattıngüçleneceğiveABDileişbirlikçileriBarzaniTalabani’yeteslimolmanıncangüvenliğiaçısındantekçareolarakdayatılacağıaçıktır.
Herikisüreçde,ABD’ninelinigüçlendirecekveTürkiye’yiyangınyerineçevirecek gelişmeleri doğurmaya gebedir.
Devrimci Hareketin etki alanının iyice
daralıp Kürt hareketinde de sosyalist
damarın zayıflayacagi ve siyasal-toplumsal alanın devrimci güçler bir yana
demokrasi güçlerine dahi kapanacağı
birkanlıkaotikortamoluşacaktır.

Devrimciler ne yapıyor?

Devrimci hareketin bu kargaşada en
dikkatedeceğinokta,sisteminyadarejimin saflaşmalarının, bağımsız-devrimcistratejikvetaktikhattıetkialtına
almasına izin vermemek ve sistem ve
rejimkarşıtıkonumlanıştaısraretmek,
derinleşmektir.Onoktadasoğukvenet
bir duruş arkaya alındıkça ve alındığı
oranda, politik gündemin bize rağmen
oluşan süreçlerinde tutumlar geliştire-

biliriz. O net duruş olmadıkça, mevcut
sistem ve rejimin saflaşmaları içinde
pozisyonalarakpolitikayapmayaçalışmak, ne yapılırsa yapılsın, son tahlilde
egemenlerin değirmenine su taşımaktanbaşkasonuçdoğurmaz.
Devrimci Hareketin içinde birçok eğilimise,yaratılanyüksekgerilimlerinbilinçlerinde baskı kurmasını engelleyemiyorlar ve şaşkın ördekler gibi burjuvazininyadabürokratikoligarşininzemininde koşturarak, o güçlere hizmet
ediyorlar.
Şimdiönemliolan,tekrardazararyok,
stratejik ve taktik duruşta bağımsız ve
devrimci konumu derinleştirmek ve o
konuma ait gündemleri toplumsal ve
politikalanayüklemekvesonraısrarla
yineyüklemektir.Busüreçteilerlendiği
oranda,sistemverejimiçisaflaşmalardadauyguninisiyatifleralınabilir.

Ne yapmalı?

Açıktır ki, laik-islamcı çatışmasında
her iki kesimde özgürlükçü seçeneği
temsil etmiyor. Özgürlükçü bir laiklik

sever Kürt hareketine rağmen ve onu
iterek yapılacağını savunmalarının tam
bir iki yüzlülük olduğu da açıktır. Kürt
halkını“aptal”ve“bilinçsiz”görenlerin,
dönüp kendilerinde yoğunlaşmalarını
öneriyoruz.
Almanlarındediğigibi,“korkağabütün
yapraklar hışırdar”. Siz eğer çürüyen
politik rejimin icazet alanı dışına çıkmaktan uzak durmaya eğilimli iseniz,
Kürthareketindevarolanzaaflarıbüyütüpveenönemlisimilyonlarıbulanhalk
gerçekliğinigörmeyip,kendinizialdatabilirsiniz.
Evet, halklar arası bir boğazlaşma
gerçekten engellenmek isteniyorsa, bu
sadeceyurtseverKürthareketiyleeleştirelbirdostlukgeliştirilerekyapılabilir.
Gerisi, dergi sayfalarında ilke bayrağı
sallayarak kendini aldatmaktan başka
bir değere sahip değildir. Ve orada da
durulamaz; pratik surecin soğuk ve
nesneleğilimleri,sizi,niyetinizneolursa olsun, Kürt karşıtı cephenin içine
atacaktır.
O noktada, yurtsever Kürt hareketine

Evet, halklar arası bir boğazlaşma gerçekten engellenmek
isteniyorsa, bu sadece yurtsever Kürt hareketiyle eleştirel bir
dostluk geliştirilerek yapılabilir. Gerisi, dergi sayfalarında
ilke bayrağı sallayarak kendini aldatmaktan başka bir değere
sahip değildir.
anlayışınetçevediğertutumlarlasınırları çizilerek savunulmalıdır. Ama, o
noktadadurulamaz.Onoktadanyolaçıkıp, taktiğin vuruş gücünü yükseltecek
biryoldailerlenerekveşimdikiçatışan
taraflarıiterek,özgürlükçülaikliğisavunan devrimci güçlerin yoksul Müslümanlarlaveemperyalistişgalekarşıislamı bayrak edinerek direnme eğilimi
taşıyanlarla yerel ve bölgesel çapta
dostluk ve güç birliği zeminleri oluşturulmalıdır. Sermayeyi dışlayan ve
emekçileri birleştiren bu süreç, farklı
sermaye gruplarının tarihsel geçmişlerinedayanarakyürüttükleriveemekçilerin de bölünerek sermayenin farklı
fraksiyonları arkasında saf tutmasını
zorlayanşimdikisürecinkarşısınadikilmelidir.
Veyine,Anadolu’nunABDveişbirlikçileri eliyle itelendiği Türk-Kürt boğazlaşmasına sahne olmasına karşı bir
dostlukveortakdirenişalanıolmasının
önünü açacak hamleler yapılmalıdır.
Ancakbugeneltespitekatılacakbirçok
soleğilimin,bututumunvarolanyurt-

degörevlerdüşmekte.TDHninsorunlarına en hafif deyimiyle kayıtsızlıktan
başlayıp,TDH’nitaktikzeminigüçlendirmekamacıylakullanılacakbirnesne
olarak görmeye dek uzanan zaaflı tutumlarterkedilmelidir.
Buradan dostça ve açıkça soralım;
KESK’inacıklıdurumundakiyüklüpaylarını yurtseverler ne zaman değerlendirecek?ABDyadaABsözkonusuolduğunda,düşülenyanlışideolojikzeminin hareketi sürükleyebileceği bataklık
hala görülememiş midir? Ve nihayetinde,MarksyadaLeninbahsinde,ucuz,
çocuksuveyüzeyseleleştirilerinanlamsızlığıveaslında,hertürlüsavrulmave
PWDtüründençürümeyekapıaçanetkisinezamangörülecektir?

Devrimci hareketin görevleri

Şimdilerde öne çıkan sorunlarda oluşan saflaşmaların dışında konumlanıp
ayrıkulvarlaraçmanınötesinde,oayrı
kulvarlarıdakendibütünseltaktikalanı
içine alacak ve bir dizi başka kulvarla
dahakendiniifadeedenbiraçılımTDH

ninönündeacilgörevolarakduruyor.
ABDişgalinekarşı,sınırlarınıYunanistanveOrta-Doğu’yuiçinealacakbiçimde bölgeselleştirecek bir taktik direniş
alanınınyaratılmasınınkurucuönderlerindenolmakTDHningörevlerindenbiridir.
O noktada, küresel sermaye devreleriyleiçiçegeçiponlarıngüdümündesürüklenen her türden sermaye fraksiyonu ve Ordunun, bölgeye emperyalist
hançerinsokulmasındauşaklıkyapmayaoldukçahevesliolduklarıaçıktır.“Pürüz” ise, vatana ve bölgeye gerçek bir
ihanetiçindeolanbuçetelerinhedeflediği sürecin yürütülmesine, Müslüman
kimliğiüzerindenveortakyoksullukkonumundan dolayı karşı çıkan ve bölge
haklarına düşmanlık bir yana dostluk
besleyenAnadoluhalkı.İşteo“pürüz”,
devrimci harekete bölgesel bir direniş
odağına doğru hamle yapmak için yeterlienerjivegücüverecektir.
Öteyandan,gözükarabiçimdesürdürülen kapitalist soygun ve sömürünün
her türden görünümüne karşı fiili savunmahatlarıkurmakgerekiyor.Sadeceodayetmez;toplumdabirikenisyanı
açığa çıkartarak, “cehennem”de yaşayanlarınöfkesi“cennet”teyaşayanların
üstüneyonlendirilmelidir.Bukadarpervasızca saldıranların bedel ödemeleri
gerekmiyormu?
IMF ve TÜSİAD ın emirleri doğrultusunda uygulanan ve Anadolu’nun milyarlarcadolarlıkzenginliğiniherayaksatmadanemperyalistmetropollereaktarmayı, işsizliği ve yoksulluğu derinleştirmeyi,eğitimdevesağlıktaemekçilerieğitimsizliğeveölümeterketmeyi,
milyonlarevsizkenvarolangecekondularıdayıkıplükskonutlarüretmeyi…ve
hedefleyen politikaların her biri, karşısındakararlıveöfkelibarikatlarbulmalıdır.Yaşamavebarınmahakkınısavunmak tümüyle meşrudur. Yeter ki, TDH
kendi kapasitesini uygun kanallarda
toplayıpuygunbiçimleresokarakdoğru
hedeflereyönlendirebilsin.
TDHninkendisinemeşruluküreteceği
politiksüreçlerinbazılarıda,güncelihtiyaçların dışındaki tarihsel duruşlardankazanılabilir.Özellikleekolojivekadın sorunları üzerinde yoğunlaşacak
devrimci enerji, en başta köylülerle ve
aydın-emekçi kadınlarla ilişkilenmeler
kurulmasinisağlayacakvehızlayayılma
yeteneğine sahip toplumsal-siyasi potansiyellerihareketegecirecektir.
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GERGİNLİK YÜKSELİYOR
Çırpındıkça bönleşiyorlar ve sefilleşiyorlar

Üretime dayanmayan ve ucuz döviz-bol ithalatla “elin parasıyla düğün yapma” sefilliğinin bir gün biteceğini herkes biliyordu.
O günlerde düğün marşı çalanların bugün akıl vermelerinin, hiçbir inandırıcılığı yok. Küresel sistem böyle çalışıyor ve Türkiye
gibi ülkelerin, sistem içinde kaldıkça, emperyalist merkezlere sürekli haraç vermekten başka yolu yok.

E

ALP AYDIN
vet,topmahkemevepoliskoridorlarında biraz dolaştıktan
sonra,öyleolduki,devletinzirve noktalarından olan Danıştay’da ki
katliam girişimi, üç meczubun elinde
kaliverdi.

Danıştay’da bir şey mi olmuştu?

Fettullahçı polis şebekesinin operasyonlarıylasuikastsonrasındaelegeçirilen emekli ya da halen çalışan ordu
mensupları mahkemeye bile çıkmadan
aklanıverdi.
Ordu’nun cenaze gösterisi hamlesine
Fettullah şebekesi ve hükümetin polis
operasyonlarıylacevapverilerekdenge
sağlandı.Ama,yaeylemveemirverenler?Sanki,öylebireylemolmamıştıve
dolayısıylakimsedeemirfalanvermemişti.
SonragelenAtabeyçetesioperasyonu
ve bilinçlice sızdırılan Erdoğan’a suikastplanıise,maçındevamettiğinive
imtiyazlıkonumunukorumatelaşındaki
Ordugibi,operasyonlarıyürütmeiradesini gösteren Fettullahçı şebeke ve hükümetinde,kazandıklarıyeniimtiyazlarıyitirmemekararındaolduklarınıgösteriyor.
Erdoğan’a suikast planı seviyesine
yükselentehditdüzeyi,Şemdinliçetesineağırcezalarverilmesiyledengelendi.
Bir taraf işi tehdit düzeyinde tutarken,
diğertarafdamahkemekararınıngereginiyapmiyorve“iyiçocuk”larınaacikca sahip cikan komutanlarını yargıya
teslimetmiyordu.
Oarada,ikitarafelbirliğiyleTMYadlı
halka saldırı yasasını Meclis’ten geçirdiler.Koparılangürültüveetrafıkaplayan toz dumanın “karartma” görevi
yaptığıaçık.

kanlığıseçimindeise,“herkesimemnun
edecek”birdengenoktasınıtemsileden
adayınönünüaçıyordu.
Özelleştirmeçapulculuğunun,kişimdi
de Halk Bankası ve PETKİM’e dişlerini
geçirmeyehazırlanıyorlar,hızınınkesilmesindenveİMFtedbirlerininuygulanmasında aksaklıklar yaratacağından
korkulduğundan, erken seçimin “istikrarsızlık” potansiyeli taşıdığı vurgulandı.Seçimlernormalzamandayapılmalı
vetümhızıylasürençapulculuksorunsuzdevametmeliydi.
Öyle görülüyor ki, TÜSİAD, sermayenin Cumhuriyet tarihinde ulaşamadığı
birsiyasal-toplumsalmeşruiyetdüzeyiniyakalamışdurumda.Şimdikikonumlarından oldukça memnunlar. Kargaşadanenkarlıçıkanlar,şimdilikpatronlar.
Bakalım,songülenkimolacak?

Ordu ve Fettullah-AKP kanatlarını
hembirbirinekışkırtarakhemdekollayarak inisiyatifini güçlendiren ABD’nin
amacı ise, Türkiye’yi bölgedeki batağa
iteklemek.Amacınadoğruepeyyolaldığınıbelirtmeliyiz.
ABD yönetimindeki neo-con kanat,
aralıktaBüyükanıt'ınziyaretindesonrötüşları yapılıp devreye sokulan OrduABDflörtünüilerletipolasıİranoperasyonundaTürkiye'yidoğrudanyanınaalmanınaltyapısınıhazırlıyor.BaşınıRice’ın çektiği diplomatlar ve Soros gibi
bazı güçlerse, Fettullah-AKP’ye kapıların tamamen kapanmasını engelleyerek,dengekuruyorlar.
Bir kapan kuruldu ve her durumda
ABD’ninkazanacağıbirsürecinyürütülmeyeçalışıldığıaçık.İkilitavırhemger-

Hükümetin kendi manevra alanını güçlendirmek ve iç
politikadaki hesaplaşmaların yarattığı güçlü dalgalarda
tutunacağı iskele olarak çapa attığı AB’nin dayatmalarıyla,
Ordu’nun tersi yöndeki baskıları arasında yalpalamaya
başladığı görülüyor.

çekvehemdesonuçtaABD’ninbütünselçıkarlarıdoğrultusundabirduruma
doğruakacağıdakesin.

Hedef: “imtiyazlı ortaklık” mı?

Hangi tutumun gelişeceği konusunda
kendi içinde farklı görüşleri barındırsa
da, AB’nin, Türkiye’ye özgü bir “imtiyazlıortaklık”hedefi,geçtiğimizayiçinde Avusturya, Fransa ve Luksemburg’unenüstdüzeydekiaçıklamalarıylaöneçıktı.
“Üyelik”havucuylaterbiyeediliphizayasokulacakTürkiye’nin,sonunda“imtiyazlıortaklık”arazıolmayazorlanacağı anlaşılıyor. 10-15 yıllık süreç içinde
ise,hemTürkiyeüzerindekiABinisiyatifiABD’yidengeleyeceknoktayadoğru
itelenecekvehemdeoinisiyatiftengüç
alıpTürkiyekartıkullanılarak,Kafkasya
ve Orta-Doğu’da AB’ye alan açılmaya
çalışılacak.
Hükümetinkendimanevraalanınıgüçlendirmek ve iç politikadaki hesaplaşmalarınyarattığıgüçlüdalgalardatutunacağı iskele olarak çapa attığı AB’nin
dayatmalarıyla,Ordu’nuntersiyöndeki
baskılarıarasındayalpalamayabaşladığı görülüyor. Hız kesildi ve hatta neredeyse AB karşıtı bürokratik oligarşi ile
aynıdillekonuşulmayabaşlandı.
Oligarşikcumhuriyetinefendileri,başta Ordu olmak üzere, AB sürecindeki
gelişmelerdenmemnunlar.

Cumhurbaşkanı kim olacak?

Finans kapital devrede

Öteyandan,sahneye“şık”hamlelerle
çıkan TÜSİAD çetesi de, “sağ duyunun
sesi”görünümünebürünmeyeözeldikkatgöstererek,yüksekdüzeydeinisiyatifaldıveaynıorandasiyasalmeşruiyetidearkasınaalmayıbaşardı.
Her iki tarafı da “sükunet”e davet
edentutumlarıöneçıkaranTÜSİAD,savaşın kritik noktası olan cumhurbaş-

ABD yol alıyor

Herkes menun olacak

Krizin güncel doruk noktası olan
Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşıyor.
Karşılıklı restler, vuruşlar ve uzlaşmalarlailerleyensüreç,herikikanadında
ne kazandığı ne de kaybettiği noktaya
doğru evriliyor. Eğer özel ve dengeleri
altüstedecekbirhamleyapılmazyada
küresel gelişme yaşanmazsa, AKP'li
ama "laik" cepheyi de memnun edecek
bir adayın devreye sokulacağı anlaşılıyor.Müstakbeladay,hangitarafınrenginin ağır basacağına ilişkin mücadele
yaşandıktan sonra belirlenecektir. Seçimanındaise,TÜSİADveABD’ningüçlübiçimdedevredeolacağıaçıktır.
Hükümetle“şiirgibi”anlaştığıiçinbir

TEMMUZ 2006
zamanlaradaygösterdiğimizÖzkökPaşa,gelişmelerkritiknoktalaratırmanınca,hükümetlearasına“karakedi”soktuvegündemdenşimdilikdüştü.Baykal
ise,Orduileflörtteilerigittivekendini
sıradanbiremireripozisyonunasokarakağırlığınıkaybetti.Favori,laikkanadın kabulleneceği bir AKP’li, plase,
AKP’ninkabulleneceğibirlaikvemesela diyoruz, neden Derviş olmasın? Ve
sürpriz, Erdoğan veya tersinden bir
emekli paşa deyip, şansımızı tazeleyelim.

TOPLUMSAL ÖZGÜRLÜK
Geç kapitalistleşmiş Türkiye, Brezilya, G.Afrika gibi ülkelere
doğru küresel çapta bir dalga olarak akan yüz milyarlarca
dolardan payına düşeni alınca, ellerini çırparak “ekonomi
tıkırında”, "mucizeler yaratıyoruz” palavralarını utanmazca
tekrarlayan Erdoğan ve şürekası, aynı para, karını
alıp kısmen çekilince, şaşkınca seyretmekten
başkasını yapamadı.
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bir sopa olarak bilinçlice Türkiye üze-

rindeyoğunlaştırılmışolmaihtimalide,
hiç yabana atılmaması gereken bir
“komplo teorisi”. ABD’nin bölgesel
uşaklıktalebinemeyletsede,danışmanı A.Davutoğlu’nun bölgede “stratejik
derinlik” kazanma ham hayallerine de
gönlü kayan Erdoğan’a, oyun alanının
ve gücünün sınırları “piyasalar” sopası
kısmenkullanılarakgösteriliyordaolabilir.

Kürtler fırsat kolluyor

Seçim manevraları

Erkenseçimkonusuhenüzbirnetliğe
kavuşamadı. Normal zamanında seçim
yapılması, TÜSİAD’ın ağırlığını koymasıyla,şimdilikağırbasıyor.
Ordu yanlısı cephe, farklı gruplaşmalar içinde olsalar da, tüm güçleriyle
AKP’nin şimdiki ezici çoğunluğunu bir
dahakazanmamasıiçinçalışıyor.Hatta,
enistenirbirseçenekolarak,seçimden
birincipartiolarakçıksabile,%25'lere
inmiş bir AKP'ye karşı DYP-CHPMHP'ninmilliyetçi-sağcıbloğuhazırlanmayaçalışılıyor.Böylece,çoğunluğupamukipliğinebağlıolacakikinciAKPiktidari, güçlü muhalefetle kontrollü
Cumhurbaşkanı parantezi içine alınıp,
süründürülerekdüşürülecek.
Oarada,bitpazarınanuryağdıvene
kadar eskimiş statüko zaptiyesi varsa
birbiriardısırasahneyeatlamayabaşladılar. Binbir surat Demirel, zavallı ve
sefilEcevitçifti,sahtekarvekumarbaz
Yılmazhoplayıpzıplayaraköneçıkmaya
çalışıyorlar. “Vatan elden gidiyor”muş
dabunlarda“beyazatlıprens”olaraktan “vatanı kurtaracaklar”mış! Korku
filmiformatındaoynananbukomedinin
beynide,bizimeskiİ.Selçuk’muş!
Çırpındıkça bönleşiyorlar ve sefilleşiyorlar.Onyıllardırensemizdebozapişirenleringiderayakböylesinedüşmeleri,
seyretmesi pek de zevkli olmayan bir
acıhayatdersioluyor.Merakedilenise,
karanlıklar prensi ve dans şampiyonu
ve de Kumkapı’lı garsonların biricik
“HüsamettinAbi”lerininnezamandevreyegireceği.
Seçim söz konusu olunca, AKP, rahat
gibi gözükse de, ABD’nin işgal uşaklığı
yönündeki sıkıştırması ve oy tabanı
yoksulMüslümanlarındirenisidestekleyeneğilimleriarasındasıkışmışdurumda. Ve zaten, rakiplerinin tek şansı da,
içine girdiği sıkışmayı aşacak basireti
gösterememeihtimali.Odurumda,kaçınılmaz bir çözülme, zaten bir ittifak
partisiolanAKP’yidibeçekecektir.Ancak,henüztadınavarılaniktidarvearsızcapaylaşılanganimetlerAKP’yimotiveediyor.
En önemlisi ve belirleyici olanı ise,
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Elin parasıyla düğün şenliği bitti

AKPilepalazlananAnadoluburjuvazisi
vetoplumsaltabanınısürekligenişleten
Fettullah hocanın menfaat şebekesinin
istemleri. Kayseri’de, Antep’te, Malatya’da, Maraş’da, Denizli’de, Konya’da
…vd.sivrilenveküreseldevrelerleflört
etmeçapınaulaşanyerelsermayedevrelerininAKPiktidarınasuvehavakadarihtiyacıvar.AKP’ninhareketalanını
datümüylebugüçlerbelirliyor.
Evet, Ordu OYAK’la dengelenirken,
AKP’deAnadolusermayesiyledengeleniyor.Sivriçıkışlartörpüleniyorvepolitikhırslarsermayeninbüyümetalebinin
soğukvenesnelistemleridoğrultusunda gemleniyorlar.TÜSİAD o sürecin
emektar ana elemanlarının örgütü olaraköneçıkıyorveiyibildigiarazideyol
gösteriyor.

“Ekonomi tıkırında” mı?

AKPiktidarınınhavasınısöndürenson
darbe ekonomi alanından geldi. Şimdilik%15-20civarındadengelenenfiilibir
devalüasyon yaşandı, borsanın köpüğü
biraz alındı, enflasyonun ibresi tekrar
ikili rakamlara doğru yukarı döndü. O

arada, 6 milyar dolar civarında sıcak
paranınkarınıcebineindiripmetropolleredoğruçekildiğiaçıklandı.
GeçkapitalistleşmişTürkiye,Brezilya,
G.Afrika gibi ülkelere doğru küresel
çaptabirdalgaolarakakanyüzmilyarlarcadolardanpayınadüşenialıncaellerini çırparak “ekonomi tıkırında”,
"mucizeler yaratıyoruz” palavralarını
utanmazcatekrarlayanErdoğanveşürekası,aynıpara,karınıalıpkısmençekilince,şaşkıncaseyretmektenbaşkasını yapamadı. Ve siz bakmayın gazete
köşelerinden ahkam kesenlere, başka
birşeyyapamazdıda.
Üretime dayanmayan ve ucuz dövizbolithalatla“elinparasıyladüğünyapma” sefilliğinin bir gün biteceğini herkes biliyordu. O günlerde düğün marşı
çalanlarınbugünakılvermelerinin,hiçbir inandırıcılığı yok. Küresel sistem
böyleçalışıyorveTürkiyegibiülkelerin,
sistem içinde kaldıkça, emperyalist
merkezlere sürekli haraç vermekten
başka yolu yok. Geçmişte Özal, Demirel, Ecevit, Çiller, Yılmaz ne yaptıysa,
Erdoğandaaynısınıyapıyor.
Ayrıca, hemen belirtmeliyiz ki, krizin

Bugüne dek “barajı zorlama” taktiğinde başarılı olamayan
Kürtler, şimdi farklı bir taktikle 40’ı aşan milletvekilini
Meclis’e sokma amacındalar. Böylesi bir gelişmenin, burjuva
siyasetinin dengelerini bozup herkesi yeniden dizilişe
sokabilecek bir kapasiteye sahip olduğu açıktır.

Rejiminaçmazları,Kürtlerinönünebir
dizi fırsat koyuyor. Son DTP kongresi
gösterdiki,Kürtlerofırsatlarınfarkındavehamleyapmaktançekinmiyorlar.
Öncelikle, Öcalan’a ve PKK’ya sahip
çıkmatutumu,şimdiyedekolandandahanetveaçıkcaortayakondu.Kongreye katılan ve sayıları on binleri bulan
halkınherkesimindengelmişyurtsever
öncülerde,bututumaoylarıyladestek
verdi.
ABD’nin,Barzani-Talabani’nin,AB’nin,
TC’ninvebirkısımTürkiyelisosyalistin
bütün çabalarına rağmen, bölünmemekte ve bütünlük halinde bir yurtseverlik tutumu geliştirmekte ısrarlı olan
Kürthalkınınöncüleri,yakaladıklarıolgunlukveiddiadüzeyinidostadüşmana
gösterdiler.
Kongreye katılan ETA ve eski İRA’nın
sivilsiyasitemsilcilerikenditecrübelerini aktarırken, Kürt halkı tarafından
coşkuyla alkışlandılar. O alkışlar, aynı
zamanda, sivil-siyasi çözümün adresi
olarak DTP’yi ve DTP’nin bağlı olduğu
ve öyle kalmakta ısrarlı olduğu 15
Ağustos geleneğinin devam edegelen
gücünü de gösteriyordu. H.Batussuna
ve S.Fein gibi DTP’de, halk tarafından
silahlı mücadelenin sivil temsilcisi olarakişaretediliyordu.“Masabaşı”diyen
Erdoğan’a, “evet, olabilir” deniyor ve
masayaoturacakkurumnetçegösteriliyordu.
Öteyandan,seçimbarajıylaMeclis’te
temsiliyetinönününkesilmesinindebağımsızadaylarlaengellenebileceğiaçıklandı.Bugunedek“barajızorlama”taktiğindebaşarılıolamayanKürtler,şimdi
farklıbirtaktikle40’ıaşanmilletvekilini
Meclis’e sokma amacındalar. Böylesi
birgelişmenin,burjuvasiyasetinindengelerini bozup herkesi yeniden dizilişe
sokabilecekbirkapasiteyesahipolduğu
açıktır.İlkbaştaençokAKPzararlıçıksa da, gerçekte rejimin bütününü zorlayacak bir seçim taktigi, Kürtler
tarafındandevreyesokuluyor.
Zaten oldukça gerilim yüklü olarak
yola çıkan önümüzdeki seçim süreci,
Kürtlerinsonhamlesiyledahadagergin
birhattagirmişoldu.
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HALKIN İRADESİ YENİDEN
ŞEKİLLENİYOR
Kürt halkı güneşin altındaki yerini talep ediyor

Ateşkes döneminin gereklerini yerine getiren Halk, sonrasında da pratikte iradeleştiğini ispatlamakla yetinmemiştir.
Pratikteki iradeleşme siyasal alana yansımış ve bu meşakkatli süreç DTP kongresi ile somutluk kazanmıştır. Kürt Halkı
iradeleşmiştir. Bu irade artık herkese karşı mesafelidir. Bu mesafeyi bütün güçler halkın iradesini gören, tanıyan yerden
belirlemek durumdadır. Kandil, İmralı, Sosyalist Hareket, ABD ve ona bağlı olarak Barzani-Talabani güçleri, ordu,
hükümet bu mesafeye oynamaktadır.

D

İRFAN A. AKTAN
TP Kürt Hareketinin yeni dönem ihtiyaçlarına cevap verecekdönüşümiçinbiradımmı?
Yoksa HEP ile başlayan DEP, HADEP,
DEHAP’ın devamı mı? Bizce DTP siyasetsahnesindeyenibirdurumvebunun
anlaşılmasınısağlamakkendibaşınabir
görev olarak duruyor. DTP ilk kuruluşundanitibaren,KürtHalkgerçeğinden
kopararak öznel çarpıtmalar eşliğinde
tartışan sermayenin ideologlarına soldandaepeycekurumvekişidekatılınca bu görev daha da zorlaşıyor. Kürt
Halk gerçeği tarihsel, siyasal şekillenişinden aymazca koparılarak kuru bir
kalabalık durumuna itiliyor. Kalabalık
biryanaatılıp,bukalabalıkadınakonuşanlararasıdalaşileKürtHalkınıniradesizayıflatılmakistenmekte.
OysaDTPiradeleşenhalkınizdüşümüdür. Ta kendisidir. Yoksulundan, köylüsüne, aydınından gencine, işçisinden
aşiretine, iradesini ortak zeminde birleştirebilenlerin bu günün koşullarına
cevabıdır.Cevabıngürsesinikısmakisteyensistemgüçleri‘Kalabalık’ile‘İrade’ arasına bendler örmek için seferberlikbaşlatmışvebunuortamadayatmıştır. Solun büyük bir bölümü de
bendlerin inşasında gönüllüce yer alarakicazetbataklığındanKürtHalkınave
dolayısı ile İşçi Sınıfına ihanetin sesli
korosuna katıldılar. Bu koro hep bir
ağızdanDTPdeiradebirliğinikuranlara
PKKilearanızamesafekoyundiyebağırmakta. Gerçekler tersyüz edilerek

PKKyesırtdönmekiradeolmanınkıstasıhalinegetirildi.PKK,PKKyemesafekoymayanDTPvediğerkurumlarve
kişiler koromuza göre halkın iradesini
kıran, Kürt sorununun çözümünü zorlaştıran güçler muamelesi görmelidir.
Başından itibaren DTP kurucularına ve
halkakendinivaredentarihininkarıdayatıldı.Oysahalkvekurucularınbüyük
çoğunluğukenditarihlerinesahipçıkarak,nesnelliğindayattığıkendileriniaşma görevini göğüslemeye çalışmışlardır.DTPninkuruluşsüreciinkarcılıkile
kendini aşma çatışmasına sahne oldu.
İnkarcılıksafınakatılanlaroldu,DTPise
halkın kendini aşma iradesi olarak şekillendi.

Egemenlerin Oyunu

Sermayeninbütünbileşenleri,sermayenin icazetinde olan işbirlikçilerin tamamı PKK’nin tasfiyesini öncelikli sorunhalinegetirmişlerdi.BuradanbakıldığındaKürtSorunukabuledilecekancakinisiyatifsermayebileşenlerinintasarrufunakalacaktı.YoksulemekçiKürt
HalkınınkaderiABD,AB,yerlisermaye
veKürtleriçindendevşirilmişişbirlikçilerin çıkar çatışmalarının sonlandığı
dengelerde belirlenecekti. Bu güruhun
tamamı DTP’nin kuruluşunun temeline
söz birliği etmişçesine PKK sorunu ile
Kürt sorununu ayırma tartışmasını koyarakgerçekleriçarpıtmakveHalkİradesinizayıflatmaadınaortaklaşmışlardır.

Gerçektümnesnelliğiilebugericiku-

şatmayı parçalayan halk iradesini ve

yükçoğunluğuveenson‘biraradaya-

te. Yasal-demokratik örgütlenme alan-

ler,destekleyenler.Bukesimlermedya-

olası Devrimci imkanları işaret etmek-

şamayısavunalım’hamleleriniyürüten-

ları,ikimilyonayakınoyveyüzbinleri

da, entelektüel alanda aktüaliteyi daha

gerçekliği…Buolgularşüphesiznesnel-

lısöylemlerleaynıminvaldesiyasetya-

bulan meşru gösterilerdeki iradeleşme

liğin o karmaşık, çatışmalı, hareketli
süreçlerinde şekillenmekte…Güneşin

altındaki yerini talep eden Halk, Kendi

Kaderine yön verme iradesinin köşe

taşlarını bir bir örmüştür: On binler

olupuyanışınınsimgesiolangerillaların

cenazelerinesahipçıkmış.Provokasyon

çetelerini Şemdinli’de suç üstü yakala-

yıptektaraflıadalet,hukukuygulamalarını tüm çıplaklığı ile teşhir etmiş,

Newroz kutlamalarında milyonlar ol-

muş,çözümönerilerinihaykırmıştır.

Ateşkes döneminin gereklerini yerine

fazlabelirlemegücünesahiptirler.Fark-

pan bir çok akım gericiliğe hizmet et-

mektedir.İdeolojikolarakşovenizmden

kopuşamamış bu akımların fikri kuru-

cuları, bu safta yer almanın burjuva

sosyalizminingereğiolduğunuveordu-

dan icazet almanın en geçerli yolunun

buradangeçtiğinigayetiyibilmektedir.

Dayanışma değil,
Devrimci görevler
KürtHalkıveonunmeşruiradesi,mü-

cadelesininheraşamasındabatıdadev-

getiren Halk, sonrasında da pratikte

rimci-demokratik güçlerle işbirlikleri

tir. Pratikteki iradeleşme siyasal alana

rimciharekettarafındanağırlıkladaya-

iradeleştiğiniispatlamaklayetinmemiş-

yansımış ve bu meşakkatli süreç DTP
kongresiilesomutlukkazanmıştır.

Halk İradeleşmiştir

KürtHalkıiradeleşmiştir.Buiradear-

tıkherkesekarşımesafelidir.Bumesa-

feyibütüngüçlerhalkıniradesinigören,

tanıyan yerden belirlemek durumdadır.

Kandil, İmralı, Sosyalist Hareket, ABD
ve ona bağlı olarak Barzani-Talabani

güçleri,ordu,hükümetbumesafeyeoy-

namaktadır. DTP’de vuku bulan halk

iradesi bu oyunların oynandığı sahada

şekillenmişvekararkılmıştır.Halkken-

di iradeleşmesinde kurucu olan, kendi

iradelerini tanıyan, iradelerinin korun-

masıiçindağlardansesverenlerle,ara-

ya mesafe koymayı değil, mesafeyi ka-

patmayıseçmiştir.

Kürt Halkı ve İradesi arasına mesafe

koymakbirbaşkaaçıdan,varolandev-

rimcidemokratikiradeninyerine,Kürt-

lerinburjuvasaflarındanliberalbirira-

de var etmektir. Bu yönelimin son ör-

nekleriHikmetFidanlarveLeylaZana-

larolmuştur.SistemgüçlerininKürtso-

rununu tanıdıkları günden bu yana sa-

Kürt Halk gerçeği tarihsel ve siyasal şekillenişinden koparılamaz

aydınlarbildirgesineimzaatanlarınbü-

vundukları“tez”dir.Butezbatıdakisol-

dandaepeytaraftartoplamıştır.Birinci

yapmayaçabalamıştır.Buçabalardev-

nışma, yardım veya destek talebi diye

algılandı.Oysaoradakiileriyeatılanher

adım devrimci harekete yeni görev-so-

rumluluklar yüklüyordu. Devrimci ze-

minde bu sorumluluklar üstlenilmeye

çalışılsadayetersizkalınmıştır.Bugü-

nündünyasındayenidensınavatabitu-

tulmaktayız. Kürt Hareketi ateşkes dö-

nemininardındanyenistratejivetaktik-

lerini,mücadelesahasınıveyöntemleri-

nikısmenbelirlemiş,kısmendearayışı-

nısürdürerekyolunuçizmiştir.Buyolun

devrimci harekete yüklediği görevler

yaşanan konjonktürün yoğunluğu göz
önüne alındığında, devrimciliğin pratik

kıstaslarını belirleyecek düzeydedir.

DevrimciHareketinKürthalkıveözne-

leri karşısında alacağı tutum aynı za-

manda kendi içlerinde ve genel de ay-

rıştırıcıetkiyedesahipolacaktır.Tartış-

mayıkalabalıkiçindeboğmayaçalışan-

larlaayırımlarbasitçeçizilebilinir.Kürt

hareketinin strateji, program, AB, sa-

vaşvebarışailişkinyaklaşımlarıylaki-

miitirazveyafarklılıklararağmen,Kürt

halkını demokratik bir halk dinamiği

olarakgörenveiradeleşmesinitanıyan-

larla,dışındaduranlarayrısaflardadır.

TEMMUZ 2006

POLİTİKA

TOPLUMSAL ÖZGÜRLÜK

7

Operasyon Sürüyor, Terörle Mücadele Yasası’yla (TMY) yaşam F Tipleştiriliyor…

DAVETİNİZ
KABULÜMÜZDÜR…

Burjuvazi,
Kavgayadavetettibizi
Davetlerikabulümüzdür!
Biznasılbilirsekhepbirağızdangülmesini,
Bilirizöyleceyaşamasınıölmesini

(N.H.R.,SACCOİLEVANZETTİ)

Egemenlerin ezilenlere ve emekçilere dönük TC tarihinin en kapsamlı saldırısı tüm hızıyla devam ediyor. Abdullah Öcalan’ın
CIA işbirliğiyle Türkiye’ye teslim edilmesi, 19 Aralık F Tipi Operasyonu, Kamu Reformu Yasası, Genel Sağlık Sigortası Yasası,
Mezarda Emeklilik Yasası… Ve şimdi de Terörle (Toplumla) Mücadele Yasası.
TUNCAY YILMAZ

G

erilimhadsafhada…Sistem
büyükbaskıaltında…Hayat
egemenlerindiktiğielbiseye
sığmıyorveelbiseheryerindenpatlakveriyor.Burjuvazinin-ulusalve
uluslararasıçapta-attığıbütün
adımlardirençlekarşılaşıyor.Henüz
budirençsistemdekırılmayayol
açacakdüzeydeolmasada“varolduğunu”,“süreklikendiniyenilediğini”görmekgerekiyor.
Burjuvamedyasıbudirençleriya
kamuoyunataşımıyoryadaiçeriğini
öylesineboşaltıyor,birbirleriyleo
kadaralakasızhalagetiriyorkiezilenlerveemekçilersisteminkendi
varlığınınekadarzorluklasürdürebildiğini,çeşitlialanlardakiküçük
küçükdirenişlerinaslındatoplamda
nekadaretkiliolduğunu(olabileceğini)farketmekiçinbakışlarınıoldukçaderinleştirebilmelerigerekiyor.
Buderinliğiyakalayamayanlarise
döneminkendiiçindebarındırdığı
imkânlarıgöremiyor,sürecienaz
zararalarakgeçiştirilmesigerekli
birbombardımanabenzetiyor.

TMY meclisten geçti

Bugüne dek kimsmamıştır delikanlılığn

Yasanınneanlamageldiğininüç
aşağıbeşyukarıfarkındaolanbütün
kesimlerTMY’yekarşımücadeleettiler.Buyasanıngetireceklerikonusundahemkamuoyunubilgilendirmeyehemdeegemenleriuyarmaya
çalıştılar.Ancakyasanınmeclisten
geçmesiniengelleyemediler.Egemenlerinezilenlerleveegemenlerin

kendiarasındakimücadelelerininbu

günkügüçlerdengesiyasanınçık-

masınıengelleyemedi.

AsılolarakGenelKurmay’ıntale-

biylegündemegeldiğibilinenyasa

karşısındaAKP“istememyancebi-

mekoy”,CHPise“buyetmez,daha

dasertleştirelim”tutumlarıylaelbir-

liğiyapıptoplumlamücadeleyasası-

nımeclistengeçirdiler.DYP’nin1000
operasyonsorumlusubaşkanıMehmetAğar’ınsicilizatenbumeseledekitavrınınönyazısıdır.

Burjuvazininveordu/sermayenin

temsilcilericezaevleriniFTipineçe-

virmekleyetinmediler,yaşamınher

alanıFtipileştirmeyeçalışıyorlar.

Ne yapacağız?

Buyasannelergetireceğitoplu-

munherkesimitarafındanuzun

uzunyazıldı,çizildi.Şimdiyapılması

gerekenisegüçlerdengesiniemek-

çilerinveezilenlerinlehinedönüştü-

recekyollarıkurmak,bufaşistyasa-

larıgündemegetirenlerevemeclis-

tengeçirenlereyedirmektir.

Genelolarakdünyakapitalizmi,

özeldeTürkiyeKapitalizmiemekçile-

riveezilenleriboyundurukaltınaal-

makiçinbugünekadarbirçokyola

başvurdular,birçokyasaçıkardı-

lar…Yetmedisömürüyüsınırsızlaş-

dı.Butarihselmirasıarkasınaala-

rak,15-16HaziranTürkiyeİşçiSını-

fınınmücadeleanlayışını,birhalkı

“yokluğundehlizlerinden”çıkartarak

onurlubirmücadeleyetaşıyanKürt

ÖzgürlükHareketi’niniradesiniar-

kasınaalarakbuyasalarıdapüs-

kürtmeyibaşaracaktıremekçiler.

Yürünecek Yol
Yürünecekyolailişkinbirkaçnok-

tanınaltınıçizmekgerekiyor.

Buyasanınenbüyükhedefişuan

ülkedeezilenlerveemekçilerlehine

dengelerideğiştirmegücüveörgüt-

lülüğüolantektoplumsalmuhalefet
odağını(KürtÖzgürlükHareketini)

tecritetmekvebuhareketinTürki-

yeliişçiveemekçilerinmücadelesiy-

lebuluşmasınıengellemektir.

Egemenlerinülkedekivebölgedeki

saldırılarıpüskürtebileceğitekstra-

teji“işçilerin,ezilenlerinbirliği,

halklarınkardeşliğidir”.TMYdebu

birliğihedefalmıştır.

Düşmanıngördüğünüdostlarda

görmeli,bütünemekörgütleri,sendikalar,meslekodaları,siyasalha-

reketler,partilerbufırtınadanezi-

lenlerinveemekçileringemisinin

sağlamçıkabilmesiiçin“işçilerin

birliği,halklarınkardeşliği”rotasına

tırmakiçinfaşizmebilebaşvurdular.

sarılmalıdır.

menlerigeripüskürtmeyibecerdi.

juvazibizikavgayadavetediyor”.

nıfdeneyimlerinerağmenonlarıalt

içindebarındırdığıimkanlarıgerçek

Amaemekçilerinmücadelesiege-

Hattaegemenlerinbinlerceyıllıksı-

etmeyi,iktidarıelegeçirmeyibaşar-

Nazımustanındadediğigibi,“bur-

Davetlerinikabuledelimvedönemin

kılalım.

DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİNİN TASARININ NİTELİKLERİYLE İLGİLİ SAPTAMALARI

•İnsanlarınfilleriilebirlikteniyetlerinidecezalandırmayıhedefliyor.Hiçbir
hukuksistemindeniyetcezalandırılmaz.
•TMYolmasacezalandırılmayacakbirsuçyoktur.TMY'debulunanbütünsuç
larTürkCezaKanunu'nda(TCK)davardırvecezalandırılmaktadır.
•Tasarıyurttaşlarıteröristolarakgörüyor.

Buyasaylabirlikte:

•İfadeözgürlüğükısıtlanacak.
•Gösteriveprotestohakkıkısıtlanacak.
•Basınınözgürlüğühapiscezasıtehdidiilekısıtlanacak.

•Siviltoplumkuruluşları"silahsızterörörgütü"muamelesigörebilecek.
•Haberalmavevermeözgürlüğüciddianlamdakısıtlanacak.
•Birprotestoesnasındakibirişaretnedeniyleenazındanörgütüyesiiddiası
ile15yılhapiscezasıileyargılanmanınönüaçılacak.
•Yapılmakistenenmasumbiryardımnedeniyle,terörefinansmansağlama
iddiasıileinsanlarınyargılanmasısözkonusuolabilecek.
•Savunmamakamıiyicezayıflatılacak.
•Muhbirlereverilecekparaödülünedeniylebirçokmasuminsanıncanınıya
nıpyargılanmasınasebepolacak.Hukukdevletiaçısındanböylebirhükümac
ziyetinifadesiveutançverici.
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TÜRKİYE MAHALLESİ DELİKANLISI

Halka kabadayı, IMF’ye kuzu

Türkiye Mahallesinin baş, en baş, başbakan delikanlısı Tayip Erdoğan başka kimlere karşı delikanlı dersiniz? Gene bildiniz
efem, çiftçiler. Kendisine “Anamızı ağlattınız” diyen gariban çiftçinin karşısında kaşlarını kaldırıp, horozlanarak, sesinin en
tok haliyle “Al ananı da git” demedi mi? Etrafındaki delikanlı yalakası ve civarın laf olsun torba dolsun hayranı, açılış,
satılış meraklıları arasında. Ve aynı ekibin koltukları kabarmadı mı hep birden, “Amanın mahallemizin ne delikanlı bir
delikanlısı var, en delikanlı bizim delikanlı” diyerekten.

M

GÜLFER AKKAYA

ahalle kültürünün en önemli

unsurlarından biri mahalle de-

ardından bu narayı yiyip yutmak duru-

mundakalmıştı.Zira,Türkiyemahalle-

rekten.

may’ın; bu konudaki açıklamalardan

dınlar,gençler,çolukçocuk,yaşlılar,ya-

likanlılığıdır. Ben öyle delikanlı

sinin en güçlü kesimi olan Genelkur-

desevmenizitavsiyeetmem.Nemela-

duyduğurahatsızlığındelikanlımızüze-

falansevmem.Aslınısorarsanız,sizlere
zım, sonuçta delikanlılığın her türü er-

rinde yarattığı ürpertiyi, çekinceyi de

keklere yarıyor. Kadınlara zararı doku-

unutmamaklazım.

Kahve önlerinde, kaldırım kıyılarında

bakandelikanlısıTayyipErdoğanbaşka

nuyor, çoluk çocuğa kötü örnek oluyor.

babalanarakdurandelikanlılarmahalle

emekçiler, demokratlar, sokaklarda ya-

şayanlar… Türkiye mahallesi sakinle-

se,sözdedelikanlımızendemokratke-

silir.ABmahallesiziyaretlerisırasında,

Türkiye mahallesindeki gürleyip yağan

delikanlıgidiyor,yerinebambaşka,ağzı

vardiliyok,vizeyizorlaalmışadamgö-

rüntüsügeliyordu.

kimlere karşı delikanlı dersiniz? Gene

ğan’ındelikanlızedelerioldular,birbir.

etkilisiolanABDmahallesinegirdiğian-

mızı ağlattınız” diyen gariban çiftçinin

mahallenin delikanlısının ampulünün

rak,sesininentokhaliyle“Alananıda

retindegördüler.Kendimahallesininin-

cak bakmamaktayım vesselam. Yok,

karşısındakaşlarınıkaldırıp,horozlana-

Amakocadünyadabenimyadasizin

git” demedi mi? Etrafındaki delikanlı

cedelikanlılarordusununbandotakımı-

sun hayranı, açılış, satılış meraklıları

gibibirazınlığın,marjinallerinsözüyü-

talaklar,sakatlar,eşcinseller,emekliler,

püklümdurmakta.Onlardemokraside-

rindenkimvarkimyoksa,hepbubaş,

bildiniz efem, çiftçiler. Kendisine “Ana-

benalmayayım,diyenlerdenim.

Sonraişçiler,memurlar,esnaflar,ka-

si’nin delikanlılarının önünde süklüm

Türkiyemahallesininbaş,enbaş,baş-

huzurunuolumsuzetkiliyor.Delikanlılık

derneğine ve bu derneğin üyelerine sı-

var, en delikanlı bizim delikanlı” diye-

yalakası ve civarın laf olsun torba dol-

enbaş,başbakandelikanlıTayipErdo-

Hele yan mahallelerin en büyüğü, en

Ama işte, Türkiye mahallesi sakinleri

danitibarenhuyusuyuheptendeğişive-

kaç volt çektiğini yan mahalleleri ziya-

baş, başbakan delikanlısı Tayyip Erdo-

sanlarınıntepesineçıkan,onlarıazarla-

yan, mahalle sakinlerini karşısında el

pençedurduran,onlarüzerindeiktidar

riyordu Türkiye mahallesinin baş, en

ğan’ın.Mahallededönendedikoduyagö-

re,delikanlımahallegirişindesırtındaki

ceketidüzeltip,kravatınıkontrolediyor,

parmakları arasında yuvarladığı tespi-

arasında. Ve aynı ekibin koltukları ka-

kuran, mazlumu aşağılayan Türkiye

Gitmese de diyeceğini demekte fayda

hallemizin ne delikanlı bir delikanlısı

likanlısı Tayip Erdoğan, AB Mahalle-

den emdiği sütü burnundan getirten

Nerdekalmıştık?Ha,evetmahallede-

Artık mahallelerde delikanlılığa ve delikanlı derneklerine yeter diyelim. Mahalleyi bunlardan temizleyelim. Mahallenin asıl
sahibi olan işçiler, emekçiler, kadınlar mahallelerimizi idare
etsin. Bakın göreceksiniz o zaman, şimdinin aksine mahallelerin nasıl da yaşanabilir cennet mekanlar olduğunu.

ABDmahallesindegeleneağam,gidene

nınkulağınagidermi?
Gitmez.

var.

likanlılarındakalmıştık.

Mahallelerin delikanlıları vardır. Ma-

hallenindelikanlılarderneğivebuderneğin üyeleri o mahallenin huyundan

suyundan beslenir. Oraya benzer. Mahalle neyse, delikanlısı ya da delikanlı-

barmadı mı hep birden, “Amanın ma-

mahallesininbaş,enbaş,başbakande-

hinicebineatıyor,ayakkabılarınıntozu-

nu aldırıyormuş. Mahallelinin annesin-

Başbakan delikanlısı Tayyip Erdoğan,

paşam vaziyetindeymiş. Onların gönlü

hoş olsun diye çabalamaktaymış. Ama

genedebumahallenindelikanlılarından

paparayıyermiş.Türkiyemahallesi’nde

ne yapacağına dair nasihatler alırmış.

Onlarınkarşısında“saygıyla”oturur,ne

larıdaodur.

deselersözlerinikesmedendinlermiş.

reyegetireceğimizati.

sininbudelikanlısınınmahalledelikan-

Zatenrivayetegöre,Türkiyemahalle-

Neyseuzatmayayım.Anladınızlafıne-

lısı olmasında, ABD mahallesinin deli-

TürkiyemahallesinindelikanlısıTayyip

Erdoğan’dan bahsetmek istemekteyim.

kanlılarınınhatırlıtesirivarmış.

lim,mahallemizdemühimbirşahsiyet-

lardelikanlılığasığarşeymidir?

Diyebilirsinizki,yokdahaneler?Bun-

Kikendisişimdilerdesevelimsevmeye-

Sığarefem!

tir.O,Türkiyemahallesininbaş,enbaş,

Zira delikanlılık diye bahsettiğimiz

başbakan delikanlısıdır. Üstelik sadece

şey, ziyadesiyle görseldir. Göstermelik-

Türkiye mahallesinin ana caddesinde

delikanlılığını sergilemez. Mahallenin

tir.

yürekleri titreten narasını, mahallenin

boştur, korkaktır. Bugüne dek kimseye

Kaldırdınız mı maskeyi altı koftur,

doğusundakiKarssokağındanyükselen

bir faydası dokunmamıştır delikanlılı-

batısokağıolanEdirne’denduyarsınız.

ğın. Hele ucuz delikanlılığın, hiç, hiç,

Öylediyaframdan,kuvvetlinaradırattı-

ğı.

hiç!

sımpaşasokağındaolanbudelikanlının,

lığavedelikanlıderneklerineyeterdiye-

Derimki,artıkmahallelerdedelikanlı-

Fakat,aslenTürkiyemahallesininKa-

lim. Mahalleyi bunlardan temizleyelim.

mahalle sakinlerinden olan Kürtlerle

arasıpekyokgibi.DelikanlıTayyip,ma-

Mahallenin asıl sahibi olan işçiler,

gücündenkorkmaktagibi.O,Kürtsoka-

idare etsin. Bakın göreceksiniz o

emekçiler, kadınlar mahallelerimizi

halle kavgasında Kürtlerin birliğinden,

zaman, şimdinin aksine mahallelerin

ğının denetimini başkasına kaptırmak

istemiyor. Delikanlı, Kürt sokağından

geçerken“KürtSorunu”narasınıatmış,

Bugüne dek kimseye faydası dokunmamıştır delikanlılığın

nasıldayaşanabilircennetmekânlarol-

duğunu.
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Önce Kürtler teslim olsun, sonra bir arada yaşamı savunuruz

BİRARADA YAŞAMI SAVUNALIM!

Mücadele perspektifimizde “şiddet kullanmak” olsun ya da olmasın, burada bir sosyalist, sol, hatta sosyal demokrat
öznenin yapacağı iki tarafın kullandığı şiddeti aynılaştırıp “hadi şiddete son verin” demek değil, egemenlerin çıkarları
için ezilenlere uyguladığı şiddeti durdurmasını savunmak olmalıydı. (Mesela kampanya çerçevesinde “operasyonlar
derhal durdurulsun” talebi öne çıkartılabilirdi.)

28

TUNCAY YILMAZ
Mayıs 2006’da Kozanoğlu’nun basın açık-

(Mesela kampanya çerçevesinde “Operasyonlar der-

haldurdurulsun”talebiöneçıkartılabilirdi)savunmak

lamasıyla başlatılan kampanyada dikkati-

mizi çeken bir iki noktayı vurgulayarak

olmalıydı.Yoksabildiridekigibi“Artıkkimseninbom-

başlayalım.

badan,kurşundan,şiddetten,silahlıeylemdenmedet

PKK devreden çıkmalı mı?

OğuzhanMüftüoğlu’nun“Kürttoplumunadabuko-

ummamasınıistiyoruz”demekdeğil…

nuda ciddi sorumluluklar düştüğü ortada. Adeta bir

Önceliklekampanyanınfikrizemini“aydınlargirişi-

aradayaşamaolanağınıortadankaldırmayıhedefle-

mi”nin“barışınönünüaçmakiçinönceliklePKKsilah

yeneylemlerinherikitaraftandatertipleniyorolma-

bıraksın”yaklaşımındanbeslenmektedir.PKKiledev-

sıuyarıcıolmalıdır…(18Haziran2006–Birgün)”tes-

let arasına üçüncü bir “seçenek” olarak girmeyi he-

pitideAzizÇelik’in“HikmetFidancinayetide,Behzat

defleyen(bunuyapabilmekbileçokönemlivedeğer-

veYasemin’inkatledilmeside,Diyarbakırsokakların-

lidir) ancak bu alana girer girmez PKK’yi dövmeye

daçocuklarınöldürülmeside,çetelerincinayetleride,

başlayanbiranlayışgerçektenbiraradayaşamısa-

mahkemelerde aydınların linç edilmeye kalkışılması

vunabilirmi?

PKK’yesankişovenist,ırkçıyükselişinikisorumlu-

daşiddetetapmanınsonucusadece.Veayrımsızhep-

etkisindekiTürklerleempatikursabilePKK’yitemsil-

aradayaşayalımamaKürtlersilahbıraksın”manası-

sibiraradayaşamayıtehditediyor.”yaklaşımıda“bir

sundanbiriymişçesineyaklaşanzihniyet,şovenizmin

nagelecektir.

cisigörenKürthalkıylanasılempatikurmayıdüşünüyor?

ÖDP’nin belirleyici ideologlarından biri olan Melih

Birarada kalabilmek ne mümkün?

Pekdemir’in5Haziran2006tarihliBirgüngazetesin-

Sonolarakiçeriğineilişkintümeleştirilerimizerağ-

dekampanyayailişkinçıkanyazısındanikipasajak-

taralım:“...Songelişmeler,birbirinekarşıtgibigörünenBüyükOrtadoğuProjesi’ne,Ergenekontüzüğüne,

şeriatçılıközlemine,PKKstratejisineaynıandadenk

düşmüş oluyorsa, bu durumda bize düşen, tek tek

olaylarıkiminyaptığınındedektifliğinesoyunmakde-

ğil,bütünbunlardantümüylefarklıbaşkabirdavave

men şu soruyu sormadan edemiyoruz: Bunca “Bir
Herkes farklı, herkes eşit

avantaj kazanmak, bir halkı yok saymak, köleleştir-

mekisteyenlerinuyguladığıvahşetevaranşiddetsöz

konusu,diğertaraftaiseentemelinsanıhaklarınıel-

deetmekiçinsilahkullanmaktanbaşkabiryolukal-

aradayaşamısavunalım”mavralarınarağmenneden

ÖDP,DTPdedahilbirtekharekete,gruba,partiyebi-

legelinbuişi“biraradayapalım”dememiştir.Dene-

cekki“BizbukampanyayıÖDPolarakdeğilsiviltop-

lumolarakyapıyoruz”.Kusurabakmayınamaamiya-

netabirle“sizonubenimkülahımaanlatın”.DİSK’in-

mamışveödediğitümbedelerağmenkendinisiyasal-

den KESK’ine, SODEV’inden TİHV’ine kadar emek

züğünü,devletinTerörleMücadeleYasasıcenderesi-

sun olmasın, burada bir sosyalist, sol hatta sosyal

tingdekitekpartipankartıolanÖDPpankartınınasıl

zimellerimizdedir.”

landığı şiddeti aynılaştırıp “hadi şiddete son verin”

çözümpeşindekoşmak.Çünkübütünbunlarınkarşı-

sındayabirlikteyaşamısavunacağızyadatekerte-

kerölümerazıolacağız…”,“…ABD'yi,Ergenekontü-

ni,şeriatçılığı,PKK'yidevredençıkarmak,sadecebiTarihin cilvesine bakın ki mitingle aynı günde DTP

kongresi yapılıyor ve orada bizzat hareketin yürütü-

cüleri“PKKolmadanolmaz”diyor.ÖDP’lidostlarımı-

zın “Avrupa solu” minvalinde hayranlıkla izledikleri

IRA,ETAtemsilcileridahi“çözümiçinPKKilegörü-

şülmelidir”diyordabizim“biraradayaşamsavunu-

cuları”ise“PKK’yinasıldevredençıkartırız”ınpeşine

düşüyorlar.

“Kürtler silah bıraksın”

İkinci mesele, şiddet ... Kampanya sürecinde yazı-

lan,çizilentümmetinleritakipetmeyeçalıştım.Hiç-

birmakalede,materyaldedevletinuyguladığışiddet

ile,Kürtlerinkullandığışiddetarasındabirfarkgözetilmemiştir.Birtaraftaegemenlerisömürükanalları-

nıaçıktutmak,kendiaralarındakiçıkarsavaşlarında

laştırmayaçalışanbirhareketinbaşvurduğuşiddet… güçlerinin ortaklaşa yarattığı mücadele örgütleri
Mücadele perspektifimizde “şiddet kullanmak” ol- ÖDP’nin arkasına dizilmek istenmektedir. Yoksa midemokrat öznenin yapması gereken, iki tarafın kul-

demekdeğil,egemenlerinçıkarlarıiçinezilenlereuy-

guladığı şiddeti durdurmasını savunmak olmalıydı

Tarihin cilvesine bakın ki mitingle
aynı günde DTP kongresi yapılıyor ve
orada bizzat hareketin yürütücüleri
“pkk” olmadan olmaz diyor. ÖDP’li
dostlarımızın “Avrupa solu” minvalinde
hayranlıkla izledikleri IRA, ETA
temsilcileri dahi “çözüm için PKK ile
görüşülmelidir” diyor da, bizim “bir
arada yaşam savunucuları” ise “PKK’yi
nasıl devreden çıkartırız”ın peşine
düşmüş durumdalar.

açıklayacaksınız. Burada şunu da belirtelim, tabiî ki

ÖDP’ninböylebireylemitekbaşınadüzenlememeş-

ruluğudavardırancaküzücüolan“Bizbunubireyler,
sivillerolarakyapıyoruz”kandırmacasıvebukandır-

macayaAdaletAğaoğlugibiaydınlarındahi“Sivilse-

fere tek tek katılım ne kadar artarsa, o kadar iyi.

(AdaletAğaoğlu-Radikalİki-18Haziran2006)”söz-

leriyleortakolmasıdır.

Sonsöz

Kanımca eski yol arkadaşlarımız bu kampanyayla

birlikteayrılıksürecimizdetespitettiğimizyönelimle-

ri olan reformizmden yeni bir konağa doğru geçişin

ilanınıyapmaktalar.Yenikonaklarıiserevizyonizmgi-

bigörünüyor.Umarımkampanyalarınınbundanson-

raki kısmında bu bataklığın dipsizliğini hatırlar ve

“yeniden”içlerindebarındırdıklarınıbildiğimiz“dev-

rimcibiryola”yönelirler.
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15-16 HAZİRAN DİRENİŞİ ANILDI
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CEM ÇEKİL

HAKKIMIZI İSTİYORUZ ALMAYA GELİYORUZ

Anadolu’daYaşamKooperatifi,Dayanışmaevleri, Dayanışma Sendikası, Ekmek Davası,

Halk Kültür Merkezleri, İşçi Evleri, İşçilerin
Mücadele Birliği, Mayısta Yaşam Kooperatifi,
Kara Kızıl Notlar, Ürün Sosyalist Dergi gibi
Devrimci kurumların bir araya gelerek oluşturduğuHakkımızıİstiyoruzAlmayaGeliyoruz
kampanyasıbileşenleri15-16Haziranişçidirenişlerininyıldönümündeeylemveetkinlikler
düzenledi. İlk olarak 16 Haziranda İstanbul
(salonFigaro)Çağlayan'dabiranmaetkinliği
gerçekleştirildi.Birçoksanatçıvemüziktopluluğunun katıldığı anma gecesinde ayrıca o

dönemi anlatan bir sine vizyon gösterimi yapıldı.1970'tedirenişekatılmışveogünüyaşa-

mış bir işçinin o dönemi anlatan konuşması
coşkuylakarşılanırkengünümüzedevurguyapıldı.Ayrıcagecedekampanyanınamacınıve
kuruluşsürecinianlatanbirkonuşmayapıldı.
Sonolarakta2006yılıbaşlarındanitibarendirenişebaşlayanMİTOçalışanlarındanbirişçi
konuşma yaptı. Mito direnişi sırasında yaşananlara dikkat çekti Kampanya geceyi büyük
bircoşkuilesürdürürkenatılansloganlareşliğinde17Hazirandayapılacakeyleminduyurusununardındangecesonlandırıldı.

GALATA KÖPRÜSÜNDE EYLEM

Kampanya bileşenleri 17 Haziran 2006'da Karaköy vapur iskelesindenEminönüMeydanına
kadar yürüyüş gerçekleştirdi.
Yürüyüşüburadayapmanınözel
biranlamıolduğunadikkatçekilirken 15-16 haziran 1970'te
egemenlerin Galata Köprüsünü
açtığı ve işçilerin birleşmesinin
önünde engel oluşturulmak istendiğinedikkatçekildi.SloganlarıylaEminönüinletenkitleİŞÇİLERİN BİRLİĞİ SERMAYEYİ
YENECEK,KÖLEDEĞİLİŞÇİYİZ
BİRLEŞİNCE GÜÇLÜYÜZ, SİGORTA, SENDİKA HAKTIR.
HAKLARINASAHİPÇIK.vbgibi
sloganlar atarak Eminönü’ne
ulaştı. Yapılan basın açıklamasında 15-16 haziran direnişine
dikkatçekilirkengünümüzdede
bizişçilerin,devrimcileringöre-

vi yeni 15-16 haziranlar yaratmak olduğuna dikkat çekildi.
Basın açıklamasının ardından
oluşturulanserbestkürsüdeevlere temizlik işlerine giden bir
kadın işçinin yaşadığı durumu
veuğradığıhaksızlıklarıdilegetirmesininardındanbirlikte“bir
şeyleryapmakgerekir”vurgusu
coşkuyla karşılandı. Serbest
kürsüde konuşmalar yapılırken,
polis açıklamayı izleyen halkı
uzaklaştırmaya çalıştı. Bu sıradakonuşmayapanEminönüişportacılarderneğibaşkanıpolisinbututumunavurguyaptı.Hızını alamayan polis bu kez de
medya mensuplarına müdahale
etti.Baskılarbiziyıldıramazsloganlarıatanyaklaşık300kişilik
kitlekonuşmalarınardındaneylemisonlandırdı.

KARTAL’DA 15-16 HAZİRAN

Kartal'daHalkınKurtuluşPartisitarafındanyapılanpanelde15-16

haziranüzerinekonuşmalargerçekleştirildi.odönemiyaşayanların

yer aldığı panelde ayrıca günümüz işçi sınıfının durumuna da

değinildi.

ESENYURT’TA 15-16 HAZİRAN

YENİ MELEK’TE 15-16 HAZİRAN

veHayatKültürDerneği’nde15-16Hazirandirenişineilişkinbirpaneldüzenle-

etkinliği gerçekleştirdi. Yeni Melek Gösteri Merkezi’nde yapılan anmada salon ta-

EsenyurtİşçiBirliğiveTekstil-SenEsenyurtTemsilciliği,16hazirangünüSanat

di.Panel,BEKSAVSinemaAtölyesi’ninhazırladığı15-16Hazirandirenişinianla-

tan sinevizyon gösterimiyle başladı. Sinevizyonun ardından Tekstil-Sen Eğitim
UzmanıFethiyeErdoğan,15-16Hazirandirenişinianlattı.Canlıtartışmalarınyaşandığıpanele25kişikatıldı.

ADANA’DA 15-16 HAZİRAN
Türkiyeişçisınıfınınengörkemlieylemiolan15-16
Haziran direnişinin 36. yıl dönümü etkinliği ,Adana
DayanışmaSendikasıveKarşıyakaToplumsalDayanışmaDerneğiişçi-emekçikomisyonununortakçalışmasıyladernekbinasındagerçekleştirildi.Etkinliğe

İŞKENCEYE
KARŞI
MÜCADELE
VE İŞKENCE
GÖRENLERLE
DAYANIŞMA
GÜNÜ

18HazirangünüKaldıraçdergisi,işçiGazetesiv.b.kurumlar15-16hazirananma

mamendolarkensinevizyongösterimleriyapıldı.Çeşitlimüzikgruplarıvesanatçı-

larınsahnealdığıgecedeayrıcaodönemianlatankonuşmalaryapıldı.Yapılanko-

nuşmalarınardından15-16haziranlarınhalenTürkiyeişçisınıfınayolgösterdiğine

dikkatçekildi.

45kişikatıldı.Etkinlik,şiirveardından15-16hazirandirenişindekatledilen3işçivetümdevrimşehitleri anısına saygı duruşuyla başladı. Ülkemizde işçi
sınıfınınmücadeletarihive15-16hazirandirenişinin
anlatıldığıbirpanelyapıldı.15-16hazirandirenişinin

26 Haziran Pazartesi günü Türkiye İnsan
HaklarıVakfıveİnsanHaklarıDerneğiAdanaşubeleritarafındanbasınaçıklamasıyapıldı. Açıklamada ,işkencenin, önlenmesi
için oluşturulan belge, sözleşme ve örgütlenmeye,insanhaklarıhukukuvedemokrasinin gösterdiği  gelişmeye karşın hala
günümüzdepekçokülkede,bilgialmakveyaotoriteyitesisetmekamacıylaresmigörevlilercekasıtlıolarakgerçekleştirilensistematikbiruygulamaolduğubelirtildi.BirleşmişMilletlertarafından,26Hazirangünü1997'de"İŞKENCEYEKARŞIMÜCADELE VE İŞKENCE GÖRENLERLE DAYANIŞ-

oluşumu ve gelişimi ve Türkiye işçi sınıfı açısından
önemiileöğreticiliğiaktarıldı.PaneldensonraDayanışma Sendikasının hazırlamış olduğu sinevizyon
gösterimiilgiyleizlendi.Etkinlikderneğinmüzikgrubunundinletisi,sloganlarvehalaylarlabitirildi.
MA GÜNÜ" olarak kabul edildi. Tüm
cabalararağmen,aralarındaTürkiye'ninde
olduğu150'denfazlaülkedeişkencevekötü muamele uygulamalarının devam etmekteolduğubelirtildi.İnsanhaklarısavunucularıolarak"Birtekkişininbileişkence
vekötümuamelegörmediğibirTürkiyeve
dünyaidealimizikoruyarak,herkesiişkencemağdurlarıyladayanışmayaveişkencesizbirdünyaiçinmücadeleetmeyeçağırıyoruz " denildi. TÖP' ün de katıldığı basın
açıklaması"insanlıkonuruişkenceyiyenecek" ve "işkence insanlık suçudur" sloganlarıylabitirildi.
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SİVAS KATLİAMI 13. YILINDA PROTESTO EDİLDİ
İnönü Parkında Adana AleviBektaşi Birlikleri, Halkevi,
EMEP, ÖDP, TÖP,DTP, ESP, Eğitim-Sen,İnsanHaklarıDerneği,
BES,BDSP,SDPninkatıldığıeylemde katledilen canlarımızın
resimlerinin olduğu "UNUTMAYACAĞIZ UNUTTURMAYACAĞIZ
"yazılıpankartaçıldı.200kişinin katıldığı eylemde katliamda
yaşamınıyitirenleranısınasaygı
dur uşunda bulunuldu. Basın

SİVAS KATLİAMI SARIYER’DE
PROTESTO EDİLDİ
Sivas Katliamının 13. yıldönümü
dolay ıs ıyla Madımak Otelinde
yakılan aydınlariçin Tar aby aü stü/Sar ıy er'de yür üy üş ve bas ın
açıklamasıdüzenlendi.
"Sivas Katliamını unutmak, yeni
katliamlarayolaçmaktır.UNUTMAYAC AĞIZ!"yazılıpankartlamahalle
içerisinde bir süre yüründükten
sonra yapılan basın açıklamasına

Mücadele Yasası, Adana'da pro-

eylemgüçlübirmücadelegeleneği
olan mahallede "bir dakika karan-

lık" eylemlerinden sonra mahalledeyapılanilksokakeylemiydi.

Toplums al Özg ürlük Platf orm u

olarak sokağı yeniden kazanmaya

dönükeylemlerimizisürdüreceğiz.

siyah çelenk bıraktı. Yüz’e yakın

kişinin katıldığı eylemde sık sık

polislegerilimleroldu.

tim-Sen, SES, DİSK, Adana Tabip

Gazeteciler Cemiyeti binasında

Odası, TMMOB, TÜMTİS, ÇHD,

ESP ve Halkevleri üyeleri TMY'yi
protesto ederek AKP İl binasına

27HaziranSalıgünüdeAdana

aynıkatılımcılarla,TMKyasatasa-

rısı   hakkında basın açıklaması
yapıldımıştı.

ANTAKYA’DA TMY POROTESTOSU
TMY'iprotestoetmekamacıile

devrimciler üzerinde kur ulmak

Dem okr as i Platf orm u (KESK,

açıklama bu yasanın çıkmaması

AntakyaulusMeydanı'ndaHatay
TÖP, ESP, PART İZ AN, SODAP,

istenen tahakküme dikkat çeken
içindevrimcigüçlerineylemleri-

DTP) bir eylem gerçekleştirdi.

ni sürdüreceğini ifadesinin ar-

cüs ü asın açıklam as ın ı oku-

lareşliğindeeylemsonlandırıldı.

Eylemdeplatformundönemsözdu.BasınaçıklamasındaTmy'nin

nasılbirtoplumsalbaskıyarata-

cağına, özellikle Kürt Halkı ve

3Haziran1963'teyitirdiğimizdevrimşairiNazım Hikmet, Karşıyaka Toplumsal Dayanışma
Derneği'ndeyapılanbiretkinlikleanıldı.30kişinin katıldığı anma etkinliğine saygı duruşu ile
başlandı.NazımHikmet'inhayatıanlatıldıktan
sonraNazım'ınşiirlerindenoluşanbirşiirdinletisiyapıldı.Anmaetkinliği,KarşıyakaToplumsalDayanışmaDerneğimüzikgrubunundinletisiylebirşekildebitirildi.

rabyaüstü Halkı imzasıyla yapılan

testoedildi.Adana'daDTP,EMEP,

SDP, ÖDP, TÖP,THAYD-DER, Eği-

NAZIM
HİKMET
ANILDI

150'ye yakın mahalleli katıldı. Ta-

TMY ADANA’DA PROTESTO EDİLDİ
Mecliste kabul edilen Terörle

açıklamasınıokuyanAdana-AleviBektaşiDerneğiBaşkanıMetinÇelik,"2Temmuz1993"tarihinin Türkiye aydınlanma sürecinde geriye düşüşün adı olduğunu belirterek bu tarihin
önemsenmesiveunutulmaması
gerektiğinisöyledi.
Eylemdesıksık"Sıvas'ınhesabısorulacak","Yaşasınhalkların
kardeşliği", "Faşizme karşı
omuzomuza"sloganlarıatıldı.
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İSTANBUL’DA PİKNİK

11Haziran2006pazargünüİstanbul'daÖzgürlükçü Liseliler Pikniği yapıldı. Kağıthane, ÇağlayanveSarıyer'denliselivedershaneliöğrencilerin
katıldığıpiknikyapılanortakkahvaltınınardından
serbest sohbetler eşliğinde devam etti. Serbest
sohbetteuyuşturucuveçeteleşmeyedikkatçeken
gençler bunu durdurmanın tek yolunun örgütlü
mücadeleden geçtiğinin altını çizdiler. Devam
eden programda müzik dinletileri yapan gençler,
Arapça,KürtçeveTürkçetürkülereşliğindecoştular,halaylarçektiler.

ÖĞRENCİ SÖMÜRÜ
SINAVI

Adana’daÖzgürlükçüGençlikDerneğiGirişimi,

dındanatılansloganlarvealkış-

AGLP, Devrimci Liseliler, Enternasyonalist

TÖP eyleme bayrakları ile katı-

haziran günü bir açıklaması yaparak seçmeci,

lırkenkitleselliğidedikkatçekti.

Gençlik ve Sosyalist Gençlik Derneklileri 18
elemeciÖSS’yiprotestoettiler.

HAYAT ÖSS’YE SIĞMAZ
Antakya Özgürlükçü Gençlik Derneği
Girişimi tarafından gerçekleştirilen
ÖSS karşıtı eylem atılan sloganlar ve
okunanbasınaçıklamasıilesonbuldu.
BasınaçıklamasınıÖGDGadınaNaciye
Zidaniokudu.
Yapılanaçıklamadaşunlaradeğinildi;
Basına ve Halklarımıza; Kapitalist
sistemyaşamınheralanınaçözümsüzlükdayatmaktadır.İş,okul,aile,sokak
demeksizinbizleriezen,sömüren,haksızlık yaratan bir ortama mecbur etmektedir. Özellikle geleceğin toplumu
olanbizgençlerüzerindeyoğunolarak

tek tipleştirme, savunmasızlaştırma,
kısacası kişiliksizleştirme politikalarına kurban edilmekteyiz. Türkiye’de
uzun yıllardan beri var olan Öğrenci
SeçmeSınavı(ÖSS)köleleştirmepolitikalarının en önemlilerindendir. Sınava bir buçuk milyondan fazla öğrenci
giriyor.Ancaksekizöğrencidenbirikazanabilecek.ÖSSeşitkoşullardayetişmişöğrencilerarasındayapılmıyor.
YAŞASINGENÇLİĞİNÖRGÜTLÜ
MÜCADELESİ...
ÖZGÜRLÜKÇÜGENÇLİK
DERNEĞİ(ÖGD)GİRİŞİMİ

MERSİNDE
ÖSS’YE HAYIR

10 haziran'da Mersin'de taş bina
önünde ÖSS karşıtı ortak bir basın
açıklamasıgerçekleştirildi.Açıklamada
temel olarak öss sınavının, öğrencileri
yarış atı misali bilimdışı bir rekabete
soktuğu,bunundaeğitimdefırsateşitsizliğiniderinleştirenbirdurumyarattığıüzerindeduruldu.ButemeldeÖsssınavının derhal kaldırılması gerektiği
vurgulandı.ÖğrenciSüründürmeSınavı'naHayıryazılıpankartıntaşındığıeylem; ÖGD girişimi, DPG gençliği, LÖB,
DGH, gençlik derneği ve ekim gençliği
tarafındangerçekleştirildi.EylemeSDG
veHalkevitemsilcilikdüzeyindekatılım
sağlarken, eyleme ÖGD (Özgürlükçü
Gençlik Derneği) girişimi, simgesinin
yer aldığı dövizleriyle ve sloganlarıyla
genişkatılımgösterdi.
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RUSYA HAFIZASINI TOPLUYOR

Yıkımdan yeniden dünya gücü olmaya doğru

Kuşkusuz yüzlerce yıllık Rus İmparatorluğu’nun ve özellikle Sovyetler Birliği döneminin “dünya gücü” olma geleneğinin derin
izleri devlet ve toplum içinde varlığını sürdürüyor. Ayrıca Rusya her şeye rağmen nüfusu, geniş toprakları, ekonomik ve askeri
gücüyle büyük bir ülke. Ama eski süper güç konumunu kazanması yakın ve orta vadede imkânsız görünüyor. Rusya bu nedenle
ABD’nin tek kutuplu dünya anlayışına karşı çok kutupluluğu savunuyor; ki bu Rusya için gerçekçi bir politikadır.

İ

İ. HALİT ELÇİ

nsanlık tarihi açısından daha

lerininsonucuolarak1990’larınbaşın-

lizmden oldukça farklı bir yapıdaydı.

süre,15yılkadarönce,dünya-

den ayrıldı. 15 cumhuriyetten oluşan

olduğu,tümyurttaşlarınücretsizsağ-

dündenebilecekkadarkısabir

nın politik görünümü çok farklıydı.
Dünya, bir tarafta kapitalist ülkelerin

dakendiiçineçökerektarihsahnesin-

Sovyetler Birliği’nin yasal mirasçısı,

geçmişte bu birliğin temel gücünü

li) iken yoksul oranı 1993’te nüfusun

Üretimaraçlarınındevletmülkiyetinde

yüzde39ile49’uarasındatahminedi-

lık, eğitim, kültür hizmetlerinden ya-

72 dolardan 32 dolara düşmüştü. Öte

rarlandığı, işsizliğin bulunmadığı bir

liyordu.Kişibaşınaaylıkortalamagelir,

yandan yaşam beklentisi 1990’da er-

lideriABD,diğertaraftareelsosyalist

oluşturanRusyaFederasyonuoldu.

toplum düzeninden, büyük bir hızla

üzereikikutuplubirarenaydı.Gelişkin

Rusya’da neler oldu?

şimciliğin egemen olduğu kapitalizme

aynıdönemde74’ten71’eindi.Yoksul-

şartsız ABD’nin liderliğini tanıyordu.

yalizmmodelininçöküşüveyerinika-

lerbüyükbirhızlaveçokdüşükfiyat-

enfeksiyonaveparazitlerebağlıhasta-

Sovyetler Birliği ile kavgalıydı ve ona

ağırbirtoplumsaltravmaylagerçekle-

ülkelerin lideri Sovyetler Birliği olmak

kapitalistBatıAvrupaülkelerikayıtsız
“Komünist Çin” ise, ideolojik kardeşi
karşıABDileittifakhalindeydi.

Sovyetler Birliği’nde uygulanan sos-

pitalistilişkilerinalması,kuşkusuzçok

şecekti.HernekadarSovyetsosyaliz-

özelmülkiyetin,paranın,bireyselgiri-

geçildi.Devleteaitfabrikalar,işletme-

larla, eski düzenin şu veya bu şekilde
servetedinmişkalburüstübürokratla-

rına,partiyöneticilerinevebürokratik

SovyetlerBirliği,günahıylasevabıyla

mi mülkiyeti toplumsallaştıramamak-

yozlaşmanın yarattığı mafyacılara ha-

yiminin ardından, dışardan bir askeri

rokratik diktatörlükle, yabancılaşmay-

letmelerinsahibiolanbuyenizengin-

70yıllıkmuazzambirsosyalizmdene-

müdahale olmadan, esasen iç çelişki-

la, “yeni insan”ı yaratamamakla, büla vb. eleştirilse de, sonuçta kapita-

raçmezatsatıldı.Birandadevasaiş-

kilergeliştiriyor.Bununönemlibir

ması, bir avuç yeni zenginin dışındaki

yazRusya,Ukrayna,Litvanya,Letonya,

ülkede1988’denüfusunyalnızcayüzde
1,5’iyoksul(ayda25dolardanazgelir-

ilişkidenheryıl1-3milyardolarara-

kesmetehlikesinekarşıÇinRusya’nın

dostlukveişbirliğianlaşmasıyapıldı.

4300km’liksınırkonusundakianlaş-

hatlarınıninşasıkonusundaanlaşma-

rilmesiydi.Buikiülkearasındaki

arasındadoğalgazvepetrolboru

likyaşanıyor.Rusya’dakigelireşitsizli-

resmensonaerdirilmesiylebirliğinbi-

sıbirgelireldeediyor.

enerjisiniistiyor.Buamaçlaikiülke

gelirlerindağılımındabüyükbireşitsiz-

nintümekonomik,sosyal,kültürelku-

dahafazlamuhtaçhalegeliyor.

adımısınıranlaşmazlığınınsonaerdi-

lerdekısmibiriyileşmegörülsede,bu

Bugünkü Rusya

Dünya Bankası’nın verilerine göre, bu

düşmankomşusuÇin’leçoksıkıiliş-

kidüzelmeyekoşutolaraktoplamgelir-

tedeetkilioldular.

yoksullaşmaya, eşitsizliğe yol açtı.

ABD’ninOrtadoğupetrolününönünü

100arttı.1999sonrasındaekonomide-

tırılabilirdüzeydeolduğubelirtiliyor.

tüm toplum için korkunç bir yıkıma,

Rusya,SoğukSavaşdönemindeki

lıklardanölümler1990’lıyıllardayüzde

özellikleBorisYeltsin’inbaşkanlığıdö-

garşisini oluşturdular. Bu oligarklar

rumlarıylabirlikteanidenortadankalk-

bulunandoğalgazvepetrolegiderek

lar ilaç alacak parayı bulamadığı için,

ğinin,dünyanınenağıreşitsizliğininya-

Kolektiflikmantığınadayalıeskidüze-

Rusya-Çin Stratejik Ortaklığı

düştü.Yaşambeklentisikadınlariçinse

ler, kapitalist Rusya’nın mafyatik oli-

nemindesiyasigüçkazanaraksiyaset-

Geniş olanakları olan Hindistan üzerinde herkesin planları var

kekler için 64 yaş iken 1994’te 57’ye

RusyaileÇinarasındaçoksayıda

şandığıBrezilyaveArjantin’lekarşılaş-

Sovyetler Birliği’nin Aralık 1991’de

leşeniolan15cumhuriyet(Rusya,Be-

Estonya,Gürcistan,Ermenistan,Azer-

baycan, Kazakistan, Türkmenistan,

Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan,

Moldavya)bağımsızlığınıkazandı.Sov-

yetler Birliği’nin resmi mirasçılığını

kelerABD’ninuluslararasıalandaki

politikalarınakarşıortaktavırlargeliştiriyor.

ŞanghayİşbirliğiÖrgütü(ŞİÖ)ikiül-

Devletbaşkanlarısıksıkgörüşüyor.

keninstratejikişbirliğininbirürünü

Yılı”etkinliklerinibaşlatmakiçin

Çin,Kazakistan,KırgızistanveTaci-

Yılı”olaraketkinliklerlekutlanacak.

adıylaortayaçıkangrup,2001’deÖz-

SonolarakPutin21-22Mart’ta“Rus

olarakortayaçıktı.1996’daRusya,

mazlıklargeçmiştesavaşlarakadar

yavarıldı.Buticaretyolu,Rusya’yı

Çin’egitti.2007yılıdaRusya’da“Çin

ninenüstdüzeydekoyduğuiradeyle

masıbeklenengelirinyanısıra,do-

RusyaveÇinyaptıklarıaçıklamalarda

bekistan’ınkatılımıylaŞanghayİşbir-

olanAvrupa’yabağımlıolmaktankur-

teliyorlar.İkiülke2005yılında“21.

tan,Pakistan,İranveMoğolistan’ın

varmıştı.Sınıranlaşmazlığı,ikiülke2004Ekimayındayapılananlaşmayla
sonlandırıldı;sınırlarnetleşti.

Aslındabuadım,RusyaveÇin’in

birbirineyakınlaşmaihtiyacınındayattığıbirhamleydi.

da,ilerdeyılda12milyardolaravarğalgazınıntemelalıcısıdurumunda
tarıyor.

RusyaveÇinarasındagüçlübiras-

keri-teknikişbirliğivar.İkiülkeortak

İkiülkearasındaatılansomutbir

askeritatbikatlaryapıyor;bunlarınil-

geliştirilmesidir.Büyükbirhızlabü-

larındaonbinaskerinkatılımıylager-

adımda,enerjialanındakiişbirliğinin
yüyenveyeterlienerjikaynağı bulunmayanÇin,Rusya’dabolmiktarda

ki2005AğustosundaSarıDenizkıyıçekleştirildi.Çin,ordusunuRussilahlarıylamodernizeediyor.Rusyabu

birbirlerini“stratejikortak”olarakniYüzyıldaUluslararasıDüzenHakkın-

daRusyaFederasyonuileÇinHalk

CumhuriyetiArasındaOrtakDekla-

rasyon”uimzaladılar.İkiülkebudek-

larasyonlaaçıkçaABD’yihedefaldı.

RusyaveÇin,ABD’nintekkutuplu

dünyaanlayışınıeleştiriyorveçok

kutuplubirdünyayısavunuyor.Buül-

kistan’danoluşanveŞanghayBeşlisi
liğiÖrgütüadınıaldı.BugünHindis-

gözlemciüyesıfatıylakatıldığıörgüt,
ABD’ninAsya’dakihamleleriniboşa

çıkarmayayönelikönemlibirblokhalinegeliyor.RusyaveÇin,ŞİÖ’dende
yararlanarakHindistan’ıyanlarına

çekmekvebirRusya-Çin-Hindistan

ekseniyaratmakiçinyoğunçabaharcıyor.
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Rusya Federasyonu üstlendi. Rusya,

birliğin topraklarının büyük bölümünü

venüfusununyaklaşıkyarısınıdevraldı.BugünRusya,17milyonkm topra2

ğıylahâlâdünyanınenbüyükülkesidir.

Sovyetler Birliği’nin ölümünü ilan

eden Boris Yeltsin, 1991-99 arasında

ikidönembaşkanlıkyaptı.Onundöne-

minde Rusya vahşi kapitalizmin yağ-

masına açıldı, özelleştirildi. Aynı dö-

nemde,RusyaüzerindegüçlübirAme-

Kollektiflik mantığına dayalı eski düzenin tüm ekonomik,
sosyal, kültürel kurumlarıyla birlikte aniden ortadan kalkması,
bir avuç yeni zenginin dışındaki tüm toplum için korkunç bir
yıkıma, yoksullaşmaya, eşitsizliğe yol açtı.
Dünya Bankası’nın verilerine göre, bu ülkede 1988’de nüfusun
yalnızca yüzde 1.5’i yoksul (ayda 25 dolardan az gelirli) iken
yoksul oranı 1993’te nüfusun yüzde 39 ile 49’u arasında
tahmin ediliyordu.

rikan etkinliği kuruldu. Amerikalılar,
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1999’danitibarenhızlıveistikrarlıbir
ekonomik büyüme görülüyor. 19992005 yılları arasındaki ortalama eko-

nomikbüyümeoranı6,7’dir.Rusya’nın
GSMH’si2004yılında7,2,2005yılında
ise 6,7 oranında büyüdü. Rusya’nın

başlıca ihracat ürünü olan petrol ve

doğalgaz fiyatlarının son yıllarda yük-

sek seyretmesi bu gelişmede önemli

birroloynuyor.

Devlet İstatistik Komitesi’nin verdiği

rakamlara göre, Rusya’nın 2005 yılın-

Yeltsin’in seçim kampanyasını yönet-

dakiGSMH’sinominalolarak765mil-

kadar devletin derinliklerine sızdılar.

ise1,7trilyondolardır.Burakamlarla

düşmanittifakıolanNATO’nunortaklı-

pa’nın5.enbüyükekonomisidir.Ancak

meküzereKremlin’debirodaedinecek

yar dolar, satın alma paritesine göre

Rusya Federasyonu, bir zamanların

Rusya şu anda dünyanın 9. ve Avru-

ğını kabul etti. Yakın zamanın süper

mevcutbüyümehızınınsürmesihalin-

gücü, küresel hegemonya yarışından

deRusya’nınbirkaçyıliçindedünyanın

çekilipABD’ninmüttefikihalinegeldi.

6.veAvrupa’nın2.enbüyükülkesiol-

Ancak Yeltsin’in son dönemlerinde

masıbekleniyor.

Rus devletinin geleneğini temsil eden

VladimirPutinöneçıktı.EskibirKGB’li

Rusya küresel dengelerin
neresinde?

olan Putin, önce Yeltsin’in başbakanı,

Rusya, çok ağır bir ameliyattan çık-

sonra da halefi oldu; 2000 yılındaki

mış,amagüçlübünyesisayesindehız-

başkanlıkseçimlerinikazandıktanson-

laiyileşenbirhastayabenziyor.Sovyet

ra, milliyetçi ve devletçi bir çizgiyi

sistemininçöküşüvehızlakapitalizme

adımadımhayatageçirerekdağılmaya

geçiş,ülkeyidarmadağınetmişti.Şim-

uğrayan,saygınlığınıyitirendevletiye-

niden ayağa kaldırdı. Çeçenistan’daki

diülkeyenidenbelinidoğrultmayaça-

lışıyor.Rusya’nınyakıngeçmiştekisü-

bağımsızlık yanlısı isyancılara karşı

Hedef, Rusya’yı yeniden dünya üzerinde söz sahibi bir devlet yapmak

bağımsızlıkçı politikalara yönelen

modernizeediyorveyeniliyor.Rusor-

Dünya Bankası’nın verilerine göre

detutupsonraterkettiğimevzilereye-

satışla en fazla silah satan ülke oldu.

denöncegeçmiştedünyadakitümişçi-

vesilahsanayinesahipolanABD’yisi-

merkezi/öncüsü/koruyucusu olma id-

Rusya 1995 yılında 3,2 milyar dolar

lundururken, bugün kapitalist ülkeler-

sertaskeriönlemlergeliştirdi.Giderek

Rusya Federasyonu’nun eyalet ve

özerk bölgelerine karşı merkezi güç-

lendirdi.Ekonomikyıkımındaetkisiyle
dağılansilahveuzaysanayileriniyeni-

denişlerhalegetirdi.Herzamanbaşa-

rılıolmasada,eskiSovyetcumhuriyet-

leri üzerinde hızla nüfuz edinen

ABD’nin girişimlerine karşı politikalar
geliştirdi.NATO’nunbucumhuriyetleri
içinealmaçabasınakarşıkoydu.

Rusya’nın dirilişi

VladimirPutin,bupolitikalarıylaRus-

ya’yıyenidendünyaüzerindesözsahi-

biolanbirdevlethalinegetirmeyihe-

deflediğinigösteriyor.BusüreçteABD
ile görece iyi ilişkiler sürdürülmekle
birlikte,zamanzamanbuülkeninulus-

lararasıpolitikalarınakarşınettavırlar

geliştirildi. Sözgelimi Rusya, Irak’ın
(ikinci) işgaline karşı çıktı ve asker

göndermedi.SondönemlerdeABD’nin
İran’a yaptırım uygulama ve askeri

müdahalepolitikasınakarşıdaönemli

bir engel oluşturuyor. Rusya, son yıl-

larda ABD’ye alternatif olarak Avrupa

ülkeleri -özellikle Almanya- ile başta

enerjiolmaküzereyakınilişkilergeliş-

tiriyor;Avrupa’dandoğalgazvepetrol

karşılığındaileriteknolojialıyor.

Rusya, ordusunu hızla güçlendiriyor,

dusu,SovyetlerBirliğidönemindeelin-

nidendönmeyeçalışıyor.Sonhaftalar-

daSuriyeileyapılan,buülkeninAkde-

nizkıyısındakiLazkiyeveTartüsşehir-

lerindekalıcıdenizüslerininkurulması

anlaşması bunun bir göstergesidir.

Rusya,silahteknolojisivesanayisinde

de iddiasını sürdürüyor. Putin geçen

lah alınacağını açıkladı. Öte yandan

2004yılındaRusya6,2milyardolarlık

Rusya’nın, çok daha büyük bir orduya

lah satışında geçmesi dikkat çekicidir.

olansilahihracatını2004’te6,2milyar

dolara çıkarırken, ABD’nin silah satışı

aynıdönemleritibariyle9,7milyardo-

per güç konumuna geri dönmesi çok

zorgörünüyor.Çünkübüyükbirgüçve
motivasyon kaybına uğradı. Her şey-

lerin, emekçilerin, ezilen halkların

diasıgibibirideolojiksilahıelindebu-

densadecebiridurumundadır.Kuşku-

suzyüzlerceyıllıkRusİmparatorluğu-

nunveözellikleSovyetlerBirliğidöneminin “dünya gücü” olma geleneğinin

yıl,çoketkiliyenibirsilahgeliştirdikle-

lardan5,5milyardolaradüştü.

korusadabuaçıklamanınblöfteniba-

Ekonomide hızlı büyüme

uçakları,füzelerivefüzesavunmasis-

ya’nın vahşi biçimde kapitalistleştiril-

ekonomik ve askeri gücüyle büyük bir

dakiyerinikoruyor.BuaradaRusya’nın

sizliği ve enflasyonu patlatmıştı. Bu-

kazanması yakın ve orta vadede im-

riniaçıklamıştı.Busilahhâlâgizemini

retolmadığırahatlıklasöylenebilir.Rus

temleri dünyanın en güçlüleri arasın-

silahlanma harcamaları hızla artıyor.

RusyaSavunmaBakanıSergeyİvanov

geçtiğimizhaftlarda,2007-2015döne-

mindeorduiçin140milyardolarlıksi-

Sovyet sisteminin dağılması ve Rus-

mesi,ekonomidebirkaosyaratmış,iş-

derin izleri devlet ve toplum içinde

varlığını sürdürüyor. Ayrıca Rusya her
şeyerağmennüfusu,geniştoprakları,

ülke. Ama eski süper güç konumunu

nunüstüne1997GüneydoğuAsyaKri-

kânsız görünüyor. Rusya bu nedenle

krizin ardından Rus ekonomisinde bir

karşıçokkutupluluğusavunuyor;kibu

zi’nin ağır etkileri binmişti. Ancak bu
toparlanma

yaşandı.

Özellikle

Her ne kadar Sovyet sosyalizmi mülkiyeti
toplumsallaştıramamakla, “yeni insan”ı yaratamamakla,
bürokratik diktatörlükle, yabancılaşmayla vb eleştirilse de,
sonuçta kapitalizmden oldukça farklı bir yapıdaydı. Üretim
araçlarının devlet mülkiyetinde olduğu, tüm yurttaşların
ücretsiz sağlık, eğitim, kültür hizmetlerinden yararlandığı,
işsizliğin bulunmadığı bir toplum düzeninden, büyük bir hızla
özel mülkiyetin, paranın, bireysel girişimciliğin egemen

ABD’nin tek kutuplu dünya anlayışına
Rusyaiçingerçekçibirpolitikadır.

YinegerçekçibirpolitikaolarakRus-

yaABD’yekarşıkadimdüşmanıÇin’le

stratejikortaklıkgeliştiriyor.Buortaklığın nereye kadar süreceğini ise,

ABD’ninkarşısınaikincibirkutupola-

rak çıkma potansiyeline sahip olan

Çin’ineldeedeceğigüç,Rusya’nınken-

dini toparlama yeteneği ve tabii bu-

gündenöngörülemeyecekyeniküresel
güçdengeleribelirleyecektir.
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İsrail yeniden Filistin’e saldırıyor

ADALETSİZLİĞİN
SIRADANLAŞTIĞI
TOPRAKLAR
ABD’nin GOP talanında su başlarını yitirmek istemeyen komşuları, dindaşları Filistin halkının katline, açlığa mahkûm
edilmesine, tıkıldıkları mülteci kamplarında gruplar halinde ölümlerine ve küçük direnişçilerin ellerinde taşlarla
verdikleri mücadeleye seyirci kalıyorlar.

K

HAKAN DENİZ

açırılan askerlerini gerekçe

için en önemli kilometre taşlarından

resmitemsilcisikonumunagelenHa-

Fahd Ailesi, Ürdün’de Kral Abdullah,

ceçekildiğiGazze’debaşlattığı

Arafat’ın, hâlâ tam aydınlanamamış

içinABDveİsrail’ebeklediklerifırsa-

yöneten kanlı generaller mafyası, İs-

gösterenİsrail’in,birsüreön-

birini oluştur uyordu. Ancak Yaser

operasyon, sivillere yönelik katliam-

ölümüsonrasındabirfırsatolarakgö-

lerken;Filistin’in,aynıdinvegeçmişi

il’in yok edilmesini amaçlayan Ha-

larlaörülütarihineyenibirhalkaek-

paylaştığı Arap ve Müslüman ülkele-

rin iktidarlarınca yalnızlaştırılması

politikasınındasonörneğinioluşturdu.

Aslında İsrail yönetiminin bu ope-

rasyonu bir süredir bekleniyordu.

ABD’nin, en önemli unsuru İsrail’in

bölgedekietkinliğinirakipsizvesınırsızkılmakolanGenişletilmişOrtado-

ğuProjesi’ne(GOP)karşın,Filisitin’de

yapılan son seçimlerde ortaya çıkan
sonuç,dahadakanlıgünlerinhaber-

aldığı yardımlar, uluslararası toplu-

mas’ın çıkması “demokrasi havarisi”

lerin katkılarıyla bugün dünyanın en

ABD’de şok etkisi yarattı. Ortado-

rail’in,  bırakın bir tek tabanca alma

ağzındandüşürmeyenWashingtonyö-

adacıklarhalinegelenkenditoprakla-

netimi, seçilmiş hükümeti tanımadı

budevletinbaşındaheryönebüküle-

dımıdaaskıyaaldığınıaçıkladı.Filis-

vebuyönetimeyönelikhertürlüyar-

bilecek bir hükümet, Washington’un

tinlimilitanlartarafındanbirİsrailas-

larınınsekteyeuğramadanyürümesi

çabalarına rağmen Filistin halkının

İran şahları, ıskartaya alınana kadar

her türlü hizmeti gören Irak’ın eski

kerininkaçırılmasıise,tümengelleme

hakkı tanınmayı, İsrail’in kuşattığı
rındabirsukuyusubileaçmasınaizin
verilmeyenFilistinlilerüzerindeuygu-

ladığışiddetveterör,artıktümdünya
ve en yakın komşuları tarafından ka-

yıtsızlıklaizleniyor.

Üçtektanrılı-sayısızçoktanrılıdinin,

medeniyetlerin, zenginliğin ve fakirliğin tohumlarının atıldığı Ortado-

Filistin savaşın içinde nefes alıyor

ğu’nun tarihine asıl karakterini, din-

etnikkimlikgibiyaldızlıkaplarınaltın-

devlet başkanı Saddam Hüseyin ve

yeniIrakyönetimi,Türkiye’desongö-

çıkarlar doğrultusunda hareket eden

bu geleneğin temsilcisi olmuşlardır.

da saklanan sınıfsal çıkarların ve bu

egemen iktidarların ihanetleri verir.
Aşiret yönetimleri, imparatorluk ida-

rüntüsü AKP olan tüm iktidarlar hep
Veşimdibugelenekİsrailterörükar-

şısında kafasını kuma gömüyor.

releri ve yakın zamanda ulusal sınır-

ABD’nin GOP talanında su başlarını

baş aktörler hep, açık ya da örtülü

daşlarıFilistinhalkınınkatline,açlığa

lar içindeki devletlerin kuruluşunda
yöntemlerle bölgeyi işgal altında tu-

tangüçlerleişbirliğihalindekisınıfve

aileler olmuştur. Körfez ülkelerinde

milyarlarcadolarlıkservetinüzerinde

Her yaşta savaşın içinde insanların ülkesi

lam devrimine kadar hüküm süren

güçlüordulardanbirinesahipolanİs-

ğu’da yürüttüğü talan operasyonları

marlarıİsrail’ebağlıtoprakadacıkla-

OrtadoğuveAvrasya’yayönelikplan-

mundesteğiveyurtdışındakiYahudi-

Mısır’da Hüsnü Mübarek, Cezayir’i

ABD’nin yeşil dolarları üzerinde şekillenecek, bütün hayat
damarları İsrail’e bağlı toprak adacıklarından oluşmuş bir
Filistin devleti ile bu devletin başında her yöne bükülebilecek
bir hükümet, Washington’un Ortadoğu ve Avrasya’ya yönelik
planlarının sekteye uğramadan yürümesi için en önemli
kilometre taşlarından birini oluşturuyor.
için “demokrasi getirme” cümlesini

rındanoluşmuşbirFilistindevletiile

tı verdi. Washinton’dan onlarca yıldır

rülen Filistin’deki seçimlerden İsra-

cisioldu.ABD’ninyeşildolarlarıüze-

rinde şekillenecek, bütün hayat da-

mas’ın fiili olarak etkisizleştirilmesi

oturan emirlikler, Suudi Arabistan’da

yitirmek istemeyen komşuları, din-

mahkûm edilmesine, tıkıldıkları mül-

teci kamplarında gruplar halinde

ölümlerineveküçükdirenişçilerinel-

lerindetaşlarlaverdiklerimücadeleye
seyircikalıyorlar.

TEMMUZ 2006

TOPLUMSAL ÖZGÜRLÜK

IRAK UZATMALARI OYNUYOR

DÜNYA

15

Büyüyen karmaşa

HAKAN DENİZ

Etnik çatışmaların ve
siyasi anlaşmazlıkların
hararetinin yükseldiği
Irak’ta, eski ulusal
sınırların korunacağına
artık kimse pek ihtimal
vermiyor ve yeni
hükümet bu yoldaki son
çabalar olarak görülüyor.
Bu hükümetin içine
düşeceği anlaşmazlık,
Irak’ın resmi olarak
bölünmesinin ilk
adımlarının atılmasına
da yol açabilir.

A

BD’nin‘VietnamSendromu’nayakalandığı
Irak’tageçtiğimizay
kurulanveWashingtonyönetimininbucehennemdenbiran
öncekaçmakiçinsonumudu
olanyenihükümetedefazla
birömürbiçilmiyor.
SeçimlerinardındanŞiiler,
SünnilerveKürtlerarasında
anlaşmasağlanamamasınedeniyleaylarcabirhükümet
oluşturulamaması,ciddibir
direnişlekarşılaşanveülkedekikayıplarıhergeçengünartanABD’desıkıntıyaratıyordu.Sürecinuzaması,WashingtonyönetimininIrak’ta
artıktambirçıkmazagirdiği
yönündekiyorumlarındadaha
biryükseksesledilegetirilmesineyolaçıyordu.BugörüntünündahafazlasürmesiniistemeyenWashingtonyönetiminin,etnikgrupların
Bağdat’takitemsilcilerineyaptığıbaskısonucunda“gönülsüz”biranlaşmayavarıldı.
Ancakşimdiasılmerakedilen,bugönülsüzbirlikteliğin
soluğununnekadaruzun
solukluolacağı.Ziraetnikçatışmalarınvesiyasianlaşmazlıklarınhararetininyükseldiği
Irak’ta,eskiulusalsınırların
korunacağınaartıkkimsepek
ihtimalvermiyorveyenihükümetbuyoldakisonçabalar

Uzatmaların oynandığı Irak’ta güvenlik hala sağlanabilmiş değil

olarakgörülüyor.Buhükümetiniçinedüşeceğianlaşmazlık,
Irak’ınresmiolarakbölünmesininilkadımlarınınatılmasınadayolaçabilir.
AslındaIrak’taABDişgalinin
başladığıandanbuyanahemenhemenkonununbütün
muhataplarıhesaplarınıbölünmeüzerineyapıyor.Zira
tarihselkoşullardüşünüldüğündebuzorunluetnikbirlikteliğinartıkyürümeyeceğini
görmek,birkehanetdeğildi.

Statüko bozuldu

BushyönetimiminMart
2003teMart'ındabaşlayan
Irakharekâtı,sadeceSaddam
Hüseyin'idevirenbiriktidar
değişiminedeğil,BirinciDünyaSavaşısonrasıİngiltereve
Fransaarasındakipaylaşımla
çizilensınırlarıngerektirdiği
zorakidengenindebozulmasınaişaretediyor.1932yılındabağımsızbirdevletolarak
MilletlerCemiyeti'neüyeolan
Irak,özühiçbirulusadayanmayanbirulusdevletolarak
uluslararasıpolitikaarenasındayeralırken,iktidardayavaşyavaşnüfusunyüzde
25’inioluşturanSünnilerebırakılıyordu.İngilizlerinkurduğudenklembasitti.Petrol
kaynaklarıüzerindebulunan
ŞiiveKürtbölgelerininkaderi,

bukaynaklardannasibinialamamışSünnilerebırakılıyordu.Aslındabusüreçyaklaşık
olarakaynıtarihlerdeemperyalistdevletlerinişgalininsonaerdiğiveulusalbirkimlik
kazananbütünArapülkelerindebenzerşekildeyaşanıyordu.
Irak'ındabundansonrakitarihine,SünniAraplarınvebu
etnikgrubun70'lerdensonrakitemsilcisiSaddamHüseyin'iniktidarınıbaskıvekanla
sürdürmeçabalarıdamgasını
vurur.Ancak2000'leregelindiğinde-tıpkıBinLadingibiartıkSaddamdamisyonunu
tamamlamış,dahadaönemlisidünyanınyenisüpergücü
ABDiçinbirtehdithalinegelmiştir.Bundansonrakigelişmeleriisehepimizbiliyoruz.
Irakoperasyonuylapandoranınkutusuaçıldı,70yıllıksanaldengebozuldu.Kürtlerve
Şiilerkısavadedefederasyon,
ortavadedebağımsızlıkistiyor.Buikietnikgrupaynışekildeüzerlerindeoturdukları
petrolkaynaklarınıngelirlerindendedahafazlapayalmayı
talepediyorlar.Sünnileriseon
yıllarcahizmetettikleriBatılı
devletlertarafındanihanete
uğramanınhayalkırıklığıiçinde.Ancaközelliklesonhükümettartışmalarısırasında
ABDnezdindeSünnilerinyenidenitibarkazandığınaşahit
olduk.Bunundaenyüzeysel
haliyleüçsebebivar:Sünni
karakterlidirenişgruplarıkarşısındaABD’nin,“tavizverme”politikasınındahaakıllıca
olacağınıgörmesi,IrakiletarihselbağlarıbulunanŞii
İran’ayönelikatılacakolası
adımlardaSünnidesteğinin
kritikönemdeolmasıveOrtadoğu’dabirŞiihilalineevrilen
yönetimdeğişikliklerininönünebirsetçekmekaygısı.Bu
politikalarınsonuçlarınıdaşimdilik-Iraksokaklarınada-

ğılancesetlerolarakgörüyoruz.ABD'ninIrakişgalinin
başlamasındanbuyanaülkedehergünonlarcainsanölüyordu,sonŞii-Sünnigerginliği
ileiseartıkbusayıyüzlerle

ifadeedilmeyebaşlandı.

Petrol kavgası sürecek
Bağdat’taŞiiNurielMaliki
başbakanlığındakurulanyeni
hükümettetartışmanınaylara
yayılmasınaüçkritikbakanlık
üzerindekianlaşmazlıkyolaçmıştı.SürecinuzamasındaetnikgruplararasındakitartışmalarkadarŞiibloğuniçindekisiyasiçekişmelerdeetkili
oldu.ABD’nindedayatmasıyla
sonundavarılanuzlaşmaya
göreSavunmaBakanlığı’na
SünniveeskibirBaasçıolan
GeneralAbdülkadirCasim,
İçişleriBakanlığı’nakendisini
bağımsızbirŞiiolaraktanımlayanCevadel-Bolani,Petrol
Bakanlığı’naiseyinebirŞiive
nükleerbilimciolanDr.Hüseyinel-Şehristanigetirildi.TabiiülkedekigüvenlikkonusundaŞiilerveSünniler,petrolde
ŞiilerveKürtlerarasındayeni
problemlerinçıkmasınakesin
gözüylebakılıyor.NitekimbakanlarınaçıklanmasındansadecebirkaçgünsonraTürkiye
sınırınayakınbirbölgedebulunanpetrolünpaylaşımıkonusundayaşanananlaşmazlık
ilkkriziçıkardı.GüvenlikleilgiliolarakiseİçişleriBakanlığı’nabağlıŞiimilislerinSünnilereyönelikfailimeçhulcinayetleriyürüttükleriiddiası,
yenidönemindekritiktartışmakonularındanbirinioluşturacak.ÖteyandanZerkavi’nin
ölümündensonraIraklıve
ABD’liyetkililerdeoluşan
iyimserlikhavası,ElKaide’nin
eylemlerininartaraksürdüğününgörülmesininardından
yeriniumutsuzluğabıraktı.
Tümbukaosunortasında
Irak,İran’labirlikteönümüzdekisüreçteuzunbirsüredahaOrtadoğu’dakiönemligündemmaddelerindenvedönüşümdinamiklerindenbiriolmayısürdürecek.Şimdiüze-

rindeasılkafayorulansoru
iseIrak’takietnikbirbölünmenin,baştakomşularolmak
üzereaynıtarihselgeçmişten
gelenOrtadoğucoğrafyasındakidiğerülkelerdeyankısının
veetkilerininnasılolacağı.
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DÜŞÜNCE VE DAVRANIŞIN
MARKSİST ZEMİNDE BÜTÜNLEŞMESİ
Sosyalist teorinin tarihsel birikimine doğru kabuğunu çatlatan gençlik

Marksizm’in öz kaynakları üzerine yaptığımız eğitimlerde amacımız, kapitalizmin özünü ve sistemin temel prensibini anlamak ve
tarih bilgisini devralmaktır. Kamplardaki amacımız ise, güncel politik durum üzerine okumalarla, devrimci Marksizm zemininde
donanım kazanmak, ortak yaşamda, yoldaşlıkta derinleşmek ve örgütsel hedeflere yoğunlaşmak olarak tanımlanabilir.

Y

ERKAN GÖKBER

eni bir devrimci kuşağın doğum
sancılarını yaşıyor uz. Etrafına
örülen duvarı yıkmaya çalışan
gençliğin kazma kürek sesleri geliyor
kulağımıza…
Devrimcigençlik,günlükpratiğiiçinde
yarattığı değerlerle, kazandığı mevzilerle ve direnişiyle, düşürülmek istenen, kişiliksiz, beklentisiz, geleceksiz,
üretimsizkılınantoplumsalgerçeğimiz
içinde başını dik tutmaya çalışıyor.
Açıklıklayüzleştiğihertürdensömürü,
baskı, zaaf, karşısında özgürleşme yolundan sapmaksızın adımlar atmaya
çalışıyor.
Karakterigereği,elyordamıylagitme
alışkanlığınıntaşıyıcısıolması,gençliği,
güncel durumu açığa çıkarma ve yeni
deneyler yaratma konusunda yaratıcı
kılıyorken,gençliğinbuözelliği,tabiiki
gündelikvesezgiselbilinçleyetinilmesi
anlamınagelmez.Gençliğin“kendisiolma”ya ve “deneme”ye olan varoluşsal
eğiliminin, tarihsellikle yani bilgiyle
beslenmesivederinleşmesigerekir.

Düşünce ve davranış bütünlüğü

Günümüz dünyasında ise gençliğin
düşünceye, bilgiye, okumaya duyduğu
açlığınçokgeriseviyelerdeolduğuaçıktır. Öyle ki bu duyarsızlık bütünüyle
gençliğin yaşatısını da belirlemektedir.
“Yaşamak eylemi”, tutkusunu yitirmiş,
tekdüze,basitgüdülerle,üretilmişrızalarlayönlendirilirdurumagelmiştir.Düşünce ve davranış bağının koptuğu bu
halde, “yaşamak”; bilerek, düşünerek
veistenerekyapılanbireylemolmanın
dışında, kendiliğinden ve belirsiz bir
“gidişat”adönüşmüşür.

Yaşananbudurumbizimtarzımızada
sızmıştır. Öyle ki, pratik faaliyetlerin
yoğunluğuiçindeçoğuzamanteorikçalışmalarıveeğitimlerigeriplanaitmeyi
tercihediyoruz.Hesapedelimyadaetmeyelim bu tercih, pratikte harcadığımızemeğindesınırlısonuçvermesine
sebepolur.Bununsüreklibirhalalması, dokularımıza kalıcılaşma hastalığı
yayar.
Düşünce düzeyinden beslenmeyen,
ideolojikhattımızlakarşılıklıetkileşime
girmeyen,sezgivealışkanlıklarlasınırlı
çalışma,bizipratikhattımızdadakısır,
üretimsizveyaratıcılıktanyoksunkılar.
Düşüncevedavranışınbirbirindenayrıldığı durumu “oportünizm” diye nitelerDr.HikmetKıvılcımlı.
Derinleşememek, kadroların militan
kimliğini, salt kendi sınıfsal ve sosyal
kimliğitemelindebirtepkiselliklesınırlar,militandönüşüptoplumsallaşamaz,
özgürleşemez.Pratikfaaliyetinseviyesi
dekişilerinmoraldurumunabağlıolur.
Ayrıcabutarzfaaliyetteoriyidebeslemez. Pratik, devrimci teorinin kendini
geliştirmesiiçinverilersunmagörevini
deyerinegetirmemişolur.

Devrimci gençliğin eğitimi

Mevcutkoşullarda,gençliğin,yenidönemin sorunlarına kapsamlı, derinlikli
vedevrimcitarzdayönelmesiiçinesas
alacağı birikimi oluşturması daha da
önemkazanmıştır.Bununiçinönümüzdeki eğitimlerin ve kampların iyi anlaşılmalıdır.
Marksizm’in öz kaynakları üzerine
yaptığımızeğitimlerdeamacımız,kapitalizminözünüvesistemintemelpren-

sibinianlamakvetarihbilgisinidevralmaktır.
Kamplardakiamacımızise,güncelpolitik durum üzerine okumalarla, devrimciMarksizmzeminindedonanımkazanmak ve ortak yaşamda, yoldaşlıkta
derinleşmekolaraktanımlanabilir.Ayrıca kamplar örgütsel hedeflere yoğunlaşmayıdapekiştirecekalanlardır.

Sol kalpazanlarına geçit yok!

Teorik alandaki çalışmamızda, iki
önemliakımakarşıdakendimiziuyarmamız gerekir: liberalizm ve ulusalcılık…
İlki kendilerini solda, post marksist,
özgürlükçü solcu olarak gösteren
“özünde” liberal kesimdir. Yenilmişlik
ruhhaliyledavranan,şaşkınveyorgunlardan oluşan bu akım, bozguna uğramışbilinçlerinirasgeleherortamakusar.Sol“postuna”bürünmüşbukalpazanlarda, belirsizlik, bilinmezcilik kimlikhalinegelmiştir.Siyasisöylemlerindevetespitlerindehedefgöstermekten
sakınılır,ortalamacıveesnektirler,çok
eleştirdikleridogmatizmikendikafaları
içindetaşırlar,gerçekdünyaonlarınkafalarındakurduklarıdünyadır.
Ulusalcılarise,dünyaveülkeçapında
yükselen milliyetçilik rüzgarına direnç
göster(e)meyenveböylecegiderekdevrimci kulvarın dışına sürüklenmekte

olanlardır. Bu kesim sistemin icazet
alanındaoynar.İşçilerinbirliğivehalklarınkardeşliğizeminionlariçinilkesel
bir temel teşkil etmez. bilmeyenler mi
kiiçlerindebirikensosyalşovenizmgün
gelironlarıdavurur?
Bu iki akımla da ortak bir zeminimiz

yoktur. Konuşsak da anlatamayız, onlarlaaynıdilikonuşmadığımızkesindir.
Bizler, devrimci Marksizm kulvarını,
ustanın “olumsuzlamanın olumsuzlanması” dediği tarzda devrimci teoriyi
içererek ve yeni dönemin koşullarında
sınayarak güncel zeminde tekrar kurmalıyız. İşçi sınıfının ve ezilenlerin safında,enternasyonalistkimliğimizledü-

şüncevedavranışbütünlüğünükurmamızgerekir.İştebu,günümüzdevrimci
gençliğinin, hayat denilen gerçekliğin
gözeneklerinenüfuzetmesini,nüanslarınakadaryayılmasınısağlayacaktır.

“Devrimci teori olmadan
devrimci pratik olmaz”

Devrimci marksizmin politik alandaki
sınavındadevrimcigençliği,önemligörevlerbekliyor.Ve“devrimciteoriolmadan devrimci pratik olmaz”. O yüzden
gençlikdüşüncevedavranışbütünlüğünü kurarken, devrimci hattı bilinçlice
seçerek buna gerçek anlamını kazandırmalıdır.
Yoldaşlarımızın, devrimci Marksizm
bilinciyle donanması, kapitalizm karşısındakidirenişimiziçinbüyükönemtaşıyor. Dünya çapında hükümdarlığını
kurmayagirişensistemkarşısındasosyalizminalternatifleşebilmesiiçin...Direncikırılan,çürümeyeitilen,geripüskürtülenunsurlarınyenidenayağakalk-

ması için... Ve en son yeni açılan, yabancı gördüğümüz, devrimci başarılar
kazanılmamış, girilmemiş, karanlıkta
kalmışbütünalanlarınkazanılmasıiçin
mücadeleye hazırlanalım... Ki bu topraklardayenibirdevrimciçıkışfilizlensinvegoncalarçiçekaçsın.
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TMMOB öğrencilerin protestosuna sahne oldu

TMMOB GENEL KURULU’NDA
GENÇ HAMLE

TMMOB içerisinde uzun süren tartışmalara sebep olan fakat bu konudaki muhalefetin görmezden gelindiği, “Yetkili Mühendislik
Yasa Tasarısı” konusunda tepkimizi göstermek, öğrencilerin de bu yasa tasarısına karşı olduğunu, bu yasa tasarısının AB uyum
sürecini kabul etmek olduğunu, TMMOB'nin devrimci demokrat yapısının bu yasa tasarısına destek veremeyeceğini belirtmek
üzere söz almak istedik. Bu söz hakkı istemimiz, öğrencilerin TMMOB Genel Kurulu'nda söz alması ile ilgili yönetmelik gereği
reddedildi. Bunun üzerine, üçüncü gün sabahında, alkışlarla genel kurul salonuna girdik. “TMMOB’un gücünü yasalardan
alamayacağı gerekçesiyle, ağzımız bantlı, “SÖZ HAKKIMIZI İSTİYORUZ” diyen dövizlerle haklı tepkimizi gösterdik.

25

GÖKÇE AVCIOĞLU
-28Mayıstarihleriarasında

öğrencilerindebuyasatasarısınakarşı

Kurulu,MehmetSOĞAN-

sürecinikabuletmekolduğunu,

yapmasınakararverildi.

nınbuyasatasarısınadestekvereme-

gütlülüğüikincisiiseYetkin/Yetkili/Uz-

gerçekleşenTMMOBGenel

CI'nınaçılışkonuşmasıylabaşladı.Ar-

dındanGenelKurul’akonukolarakka-

tılanDTP'denSırrıSAKIK,SDP'denFilizKOÇALİ,EMEP'tenLeventTÜZEL’in

gençliğiselamlayarak,gençlikörgütlü-

lüklerininnekadarönemliolduğuna

olduğunu,buyasatasarısınınABuyum
TMMOB'nindevrimcidemokratyapısıyeceğinibelirtmeküzeresözalmakistedik.Busözhakkıistemimiz,öğrencile-

rinTMMOBGenelKurulu'ndasözalma-

olaraköğrencilerinyerineGenelKurul

delegelerindenikikişininkonuşma

MetinlerdenilkiTMMOBÖğrenciÖr-

manMühendislikkonusuüzerineydi.

İkimetindeTMMOBdelegeleritarafın-

dandesteklendiveuzunsürealkışlan-

değinmeleriöğrenciörgütlenmesiaçı-

duruşunutekrarkazanmasınıngerekliliğibelirtildi.

Peki biz ne istiyoruz?
Öğrenciüyeleredelegelerdentoplan-

mışonlarcaimzayarağmenverilmeyen

kürsüdenkonuşmahakkını,

•TMMOBöğrenciüyeörgütlülüğünün

tanınmasınıveörgütlülüğünönündeki
engellerinkaldırılmasını,

sındanumutvericikonuşmalaroldu.

•26Kasım2005’deilkiyapılan

TMMOBGenelKurulu’nunilkikigü-

TMMOBüyeöğrencikurultayınınforum

nündeAnkara’dankatılanTMMOBÖğ-

bölümüvesonuçbildirgesininyazılma-

renciÜyeleriolarak,üçüncügününde

sınıveyayınlanmasını,

vücutbulmasıyla60-70kişilikbirkatı-

nınöğrenciiradesininesasalınarakör-

isetümTürkiye’yeyaptığımızçağrının

•II.TMMOBÖğrenciÜyeKurultayı-

gütlenmesiniveperiyodikhalegetiril-

lımgerçekleştirdikveGenelKurul’a

TMMOBÖğrenciÜyeleriolarakkatıl-

mesini,

lerdenalınandestekile100kişilikbir

kilimühendislikyadauzmanlıkyasası

•TMMOB’unkamuoyundayetkin/yet-

dık.Saloniçerisindekigençmühendiskitleyeulaştıkveeylemlerimizigerçek-

diyeanılanyasatasarısındandesteğini

leştirdik.

çekmesinivebuyasatasarısınakarşı

TMMOBGenelKurulu'nunilkikigü-

durmasını,

nünde,26Kasım2005tarihindedü-

•Odalarınbelgelendirmeveeğitim

zenlenenTMMOBÖğrenciÜyeKurulta-

merkezleriyledershaneleşmesürecine

yı'nınsonuçbildirgesininveforumkıs-

Söz hakkımızı istiyoruz

ve26Kasım'danbuyanaöğrenciüye-

sıileilgiliyönetmelikgereğireddedildi.

Ankara,İstanbulAdana,Kocaeligibi

alkışlarlagenelkurulsalonunagirdik.

mınınkurultaykitabınayazılmadığını

lerinetkisizleştirilmeyeçalışılmasının,

birçokildeçeşitliOdalar’dadağıtılan

Bununüzerine,üçüncügünsabahında,

“TMMOB’ungücünüyasalardanalama-

ÖğrenciKomisyonları'nınöğrenciör-

yacağıgerekçesiyle,ağzımızbantlı,

ğınısöyleyerek“TMMOBÖğrenciÜye

vizlerlehaklıtepkimizigösterdik.

gütlülüğünüveTMMOB'yikısırlaştırdı-

Örgütlülüğü”konusundasözalmak

üzereönergeverdik.

İkinciolarakdaTMMOBiçerisinde

uzunsürentartışmalarasebepolanfa-

katbukonudakimuhalefetingörmezden

gelindiği,“YetkiliMühendislikYasaTasarısı”konusundatepkimizigöstermek,

“SÖZHAKKIMIZIİSTİYORUZ”diyendöGenelKurul’ayaklaşık1,5saatara

verilereksürdürülengörüşmelerden

sonradevamedilmesikararıalındı.

Ancaköğledensonrayakadargörüş-

melerdevametti.Günboyuncaalkış-

larla,sloganlarlasözhakkıalmakko-

nusundakiısrarımızıbelirttik.Sonuç

sonverilmesini,

•Öğrencilerinveyenimezunların

dı.Metinlerimizinokunmasınınardın-

odalardadüşükücretleveağırkoşul-

mizde”,“Kurtuluşyoktekbaşına,ya

vedayatılanesnekçalışmakoşulları

dan“Gençlikgelecek,gelecekelleri-

hepberaberyahiçbirimiz”sloganları

lardaçalıştırılmasınakarşıçıkmasını

karşısındakendiçalışanlarıiçinde

ve“GüzelGünlerGöreceğiz”şarkısıyla

emektenyanatavıralmasını,

eşlikedip,bizleriayaktaalkışlayarak

kaldırılmasınakarşıetkilitavırgeliştir-

salonuterkettik.Tümsalonşarkımıza

•DiplomalardaMühendislikunvanın

uğurladı.BöylelikleTMMOB,tarihinde

mesini,

tepkisinesahneoldu.TeomanÖz-

demokratiktaleplerinedestekolması

ilkdefa,GenelKurulu’ndaöğrencilerin

türk’tensonrahızlakaybedilendina-

mizm,örgütlüduruşbirdefadahaser-

gilendi.TMMOB’unyenibirsürecegirdiğivekaybettiğienerjiyi,örgütlenme

•Öğrencilerinhertürlüakademik,

vebumücadeledeöğrencilerinyanında
olmasını,istiyoruz.

“GENÇLİKGELECEK,
GELECEKELLERİMİZDE!”
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SOSYALİST FORUM YA DA
DEVRİMCİ BİR ÇIKIŞ KAPISI
FARUK BESKİSİZ

21. yüzyılın yeni devrimci
örgütsel modelinin inşası
için Sosyalist Forum ciddi bir
kalkış noktası olmaya
adaydır. Ama burada onu
kuran devrimci yapıların
ikilemi hâlâ çözülebilmiş
değil. Bu yapılar forum
örgütlenmesi sürecinde ya
kendilerinden bir kez daha
koparak ve kendilerini
aşarak forumun devrimci
çıkış yolunu döşeyecek ve
Solun tarihine bir yeni girişi
yazacaklardır, ya da bu
olanağı heba ederek kendi
geleceklerini ve solun
devrimci yenilenme
olanaklarını da tehlikeye
atacaklardır.

B

ugünbirdençokdevrimciyapınınSosyalistForumçatısıaltındabirarayagelmesihiçde
rastlantısaldeğildir.Daha
geneldenbakarsak21.yüzyılıntoplumsal-tarihselzeminindendoğanörgütselyapılarolaraksosyalforumların
veDünyaSosyalForumu’nunortayaçıkışıileSosyalistForum’undoğuşuarasındaparalelliklerkurabiliriz.
Yenibirörgütselarayışiçindeolanlarınforumtarzıve
biçimindekibirörgütselyapıyayönelişi,tıpkıSosyalist
Forum’dabirarayagelenlerinyenilenmecidinamikleriylekimibenzerliklerdetaşır.
Hattaforumkelimesininkökenbilimanlamınabakarsak
dabenzerliğidahaaçıktan
görebiliriz.Latince“Dışarısı”
anlamındaki“Foris”ve“Kapı”anlamındaki“Fores”kelimesindengelenForum,
“Halkınaçıktartışmaiçinbir
arayageldiğiyerveyaaçık
tartışmalarınyapıldığıbir
yayınaracı(gazete)”anlamınasahiptir.
AntikYunanveRomadöneminekadarizinisüreceğimiz

Yunanistan’daki büyük buluşma, kitlesel yürüyüşlerle renklendi.

Forum’unozamankianlamı
da“birarayageliş”,ikinci
olarakda“açıktantartışma,
görüşlerinvedüşüncelerin
karşılıklıdeğiştokuşedilmesi”anlamlarınıtaşıyordu.
Forumunaynızamandaşehirdeönemlibirmekânsal
yeridevardıvetartışmalar
vebuluşmalarburadagerçekleşiyordu.Paralellikler,
benzerliklervekelimekökenininanlamınıgünümüze
uyarlarsakdünyaçapındaki
forumadındakiörgütselyapı
deneyimlerininbirbirlerinden
hiçdefarklıolmadığısonucunuçıkarabiliriz.Oysaböylebirşeyancakyüzeyden
bakılıncasöylenebilir.
Neheryenilenmearayışı,
nedeherdeğişimarayışıözgürlükçüvedönüştürücüdür.
Kelimeninanlamınadönecek
olursakherforumarayışı,
biçimivekuruluşubizedevrimcibirçıkışyolunugösterenkapıdeğildir.
Benzerliklerveparalelliklerdenaradakisertayrılıklaravefarklılıklaragelecek
olursakTürkiye’dekiSosyalistForum’unAvrupamahreçliforumlardantemelka-

rakteristikfarkıMarxveLenin’lehâlâyollarınıayırmamasıdır.SosyalistForum,
MarxveLenindüşünce-eylemininyenidendiyalektiksürecealınmasıylayenidendoğuşunuarzularvebunugerçekleştirmekiçinhayatıdönüştürmeyeyönelir.SosyalistForum,tersbirhareketle
Avrupakökenliforumlarda
oldukçaetkiliolanpostmodernizmvepostmarksizmle
yollarınıayırır,yenibirdevrimcikulvaraçmayıönüne
koyarakkendisinifarklıkılar.
AmaSosyalistForumsadece

Eleştirinin yükselişi

1990’lardansonraTürkiye
Solu’nundaiçinegirdiğifelsefi,siyasalveörgütseltartışmasürecinde,Sosyalist
Forumkurucularınındaiçindeyeraldığısiyasiyapılar
henüzeleştirininendıştaki
halkasındadeviniyorlardı.
Aradangeçenzamaniçinde
başlatılanyenisiyasaldeneyimler,Türkiyevedünyakapitalizmindeyenidenaçığa
çıkankırılganekonomik,siyasivekültürelzeminlertartışmasürecindeeleştirihal-

SosyalistForumsadecepostmodernizmve
postmarksizmlearasınasınırlarıçizerek
yaşayamaz.BiryenidevrimcilikveyeniSol
yaratmakiçineskidevrimcilikveSol´lada
arayanetsınırlarkoyulmalıdır.Yenireformist
SolveTürkiye´dedehalavarlığınısürdüren
eskiSolilebirincisınır-düzlemSosyalist
Forumbileşenlerininfelsefidüzlemdeyapacağı
kopuşolacaktır.

postmodernizmvepostmarksizmlearasınasınırları
çizerekyaşayamaz.Biryeni
devrimcilikveyenisolyaratmakiçineskidevrimcilikve
solladaarayanetsınırlar
konulmalıdır.
YenireformistSolveTürkiye´dedehalavarlığınısürdürenEskiSolilebirincisınır-düzlemSosyalistForum
bileşenlerininfelsefidüzlemdeyapacağıkopuşolacaktır.
İkincisınır-düzlemTürkiye
vedünyasiyasalanalizinin
üzerindentaktikvestratejilerdebelirir.
Üçüncüsınır-düzlemiseyenibirdevrimciörgütselinyaratılmasıteori-pratiğidir.Felsefi,siyasalveörgütselsınır-düzlemleriniilaneden
SosyalistForumiradibirtercihlekendisininseçtiğibir
siyasalalanıtarifleyecekve
oradakendisiniinşaetmeye
başlayacaktır.

kasındadahaiçleredoğru
yolalmamızaolanaksağlamaktadır.
ATTAC,DünyaSosyalForumu,SosyalMerkezler,Brezilya’daİşçiPartisi-PT,Türkiye’deÖDP,İtalya’daZeytin
Dalıgibisiyasalprojelerive
deneyimleriyenibirörgütsel
konseptiyazmayaveonun
şekilalacağımodelioluşturmayabaşlayabilmemiziçin
hatırısayılırbirbirikimyaratmayabaşlamışlardır.Küreselpaylaşımsavaşının11
Eylül’ünardındanartıkapaçıksahnelenmeyebaşlanmasıylagloballeşmemitidağılmayabaşlamış,LatinAmerikaülkelerinde,Türkiye’de
yaşananekonomikvesiyasal
krizlerkapitalizmin“tarihin
sonu”olduğunavekriziaşıp
yenidenkontrolüsağladığına
ilişkininancısarsmıştır.Batı-kapitalist-erkekuygarlığınınmeşruluğubusarsıntı-
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SİVAS SUSURLUK
ŞEMDİNLİ
Kör gözlere parmak

İnşaa süreci zorlu geçiyor

larlabirliktetümdünyada
ciddiyaralaralmıştırve
kapitalistmerkezülkelerdenbirkâbusgibiyayılan
postmodernistfelsefenin
kuşatıcıetkisidegiderek
zayıflamayabaşlamıştır.
SosyalistForumiştebu
nesnelliklerdendegüçalarakşimdieleştiriyidahaiç
halkalarınadoğrugeliştirmevederinleştirmegöre-

viyleyüzyüze.21.yüzyılın
yenidevrimciörgütselmodelinininşasıiçinSosyalist
Forumciddibirkalkışnoktasıolmayaadaydır.Ama
buradaonukurandevrimci
yapılarınikilemihâlâçözülebilmişdeğil.Buyapılar
Forumörgütlenmesisüre-

başınakotaramayacağını
unutmamalıdır.
•Forumstratejikve
programatikolarakbiryenidünyauygarlığıvedevrimeksenindebiraraya
gelişinörgütselyapısınıinşaetmeyesoyunmadığında
geçicibireylembirliği,eylemcephesi,birblokveya
ittifakgücündenöteyegeçemeyecektir.

•ForumkendisiniŞark
yöntemseliolarakyukarıdanaşağıyaörgütlememeli,tersindenaşağıdanyukarıyadoğrukuruculuğun
tümgüçleriseferberedilmelidir.Ancakhayatıniçindebiranlamkazandıkça
iradiiyimserliğingücüha-

Forumungeleceği,dahabaştanitibaren
kendioluşumvedevinimbilgisininörgütsel
yapılarıntümünesaydamlıkilkesinceaktarılmasına,bilgininsüreklidolaşımasokulmasına,iletişimseleylemintümörgütsel
yapılarınbütündevrimcileriniiçinealmasıyladabelirlenmişolacaktır.
cindeyakendilerindenbir
kezdahakoparakvekendileriniaşarakforumundevrimciçıkışyolunudöşeyeceklerdirvesoluntarihine
biryenigirişiyazacaklardır,yadabuolanağıheba
ederekkendigeleceklerini
veSolundevrimciyenilenmeolanaklarınıdatehlikeyeatacaklardır.
Buradahangiengellerle
karşılaşabiliriz?:
•SosyalistForumfelsefi
düzlemdekidevrimciyenilenmeninkolektifsürecine
Türkiye’dendoğruönemli
birkatkısunabileceğini
önünekoymalıamakendi
bileşenlerinintoplambirikimininbilebusürecitek

kikiöznelbirdevrimcigücedoğruyolalmayabaşlayacaktır.
•Forumungeleceği,daha
baştanitibarenkendioluşumvedevinimbilgisinin
örgütselyapılarıntümüne
saydamlıkilkesinceaktarılmasına,bilgininsürekli
dolaşımasokulmasına,iletişimseleylemintümörgütselyapılarınbütündevrimcileriniiçinealmasıyla
dabelirlenmişolacaktır.
•Hementelektüelşüphecilikhemdesadecegündelikvekısaerimli
mücadeleyekilitlenen
pratikçilikforumazarar
verecektir.
19Haziran2006

Sermaye devleti, bu katliamları gerçekleştirmek için yeri gelmiş kudurmuş
ülkücü faşistleri, yeri gelmiş beyinleri örümcek ağı bağlamış İslamcı faşistleri,
bunlar yetmediğinde ise bu tür işlerini yaptırmak için kurduğu kontrgerilla
JİTEM tarzı gayri resmi örgütlenmelerini kullanmıştır.

İ

TUNCAY YILMAZ
nsanolanınyüreğininen
derininesaplanankıymıkgibibu“yer”isimleri.Evet,bucoğrafyayauzaktan
bakanbiriiçinsadece“yerismidir”Sivas,SusurlukveŞemdinli...Yayakındanbakmamecburiyetiolanlariçin?
Hiçbiryürüyüşkendindenöncekileringeçtiğiyoluyürünmemişyapamaz...Ancakyürünen
yolunfarkındaolarakkendiyolunubelirleyebilir,kendineyeni
yönlertayinedebilir.
TürkiyeCumhuriyetiegemenleride,kendindenöncekilerinyürüdükleriyolunkanlıizlerininbilincindevefarkındaolarakbu
izitakipetmeyiseçmişlerdir.
30’lardaDersim’deZazalara,
50’lerdeİstanbul’daRumveErmeniazınlıklara,70’lerdeTaksim’deİşçiSınıfınavedevrimcilere,yine70’lerdenbuyanaÇorum’da,Maraş’ta,Sivas’tave
Gazi’deAlevilere,Lice’de,
Kulp’ta,Şemdinli’deKürtlere
kendinigösterenOsmanlı’nın
katliamcıgeleneğinisürdürmeyi
seçenlerdir.
Sürdürülenbuyoluntümizini
sürmeden,duraklarındanherhangibiriniçözümlemekmümkündeğildir...Bunlardanherhangibiridiğerlerindensoyutlanarakelealındığında,meselenin
biravuçfaşistçapulcuya,devle-

tiniçineyuvalanmışüçbeşçeteciye,insanlıktanuzaklaşmış
beşonyobazaindirgenerek
açıklanmasıhiçdezordeğil.
Ancakbütünlüklübirbakışrahatlıklaegemengüçlerinçıkarlarınıtehditedenunsurlarıplanlıveacımasızcakatlettiğini/katlettirdiğinigörecektir.
Sermayedevleti,bukatliamlarıgerçekleştirmekiçinyerigelmişkudurmuşülkücüfaşistleri,
yerigelmişbeyinleriörümcek
ağıbağlamışİslamcıfaşistleri,
bunlaryetmediğindeisebutür
işleriniyaptırmakiçinkurduğu
kontrgerillaJİTEMtarzıgayri
resmiörgütlenmeslerinikullanmıştır.
Bubütünlüğügörmekiçinüç
“yer”ismindenyolaçıktık...Sivas...Susurluk...Şemdinli...
PirSultanAbdalŞenliklerine
katılmakiçinSivas’agiden33
aydının,şenliklerbittiktensonra
MadımakOteli’ndediridiriyakılmasıyadadumandanboğularaköldürülmesiolayında,
açıktanyürütülmüşgünlerce
hattahaftalarcasürenhazırlık
sürecibizzatdevletingözü
önündeyapılmıştır.Ülkeninçeşitliyerlerindentoparlanarak
getirilenİslamcıfaşistlerneredeyse“devletkorumasında”
katliamıgerçekleştirdiler.Devletin,askeriyenin,döneminhükü-

metlerinin“Çokçabaladık,engelleyemedik”yalanlarınaçocuklarbileinanmazlar...Sonuç
iseortada...Katliamın“derin
devlet”bağlantılarıörtbasedilerek“beşonyobaz”acezaverildi.
Öncesindevesonrasındaolan
diğerolaylarbiryana,sonörnek
Şemdinli’yebakalım...Bizzat
Ordumensubugörevlisikişiler,
gündüzgözü,fütursuzca,gizlemegereğibileduymadanKürt
halkınabombaatarkenyakalandı.Yıllarcaöncegözününönündeişlenmişyüzlercecinayete
rağmen“Banasağcılarcinayet
işliyordedirtemezsiniz”diyen
devletbüyüğümüze(!)özenmiş
olmalıkiKaraKuvvetleriKomutanıYaşarBüyükanıtbukadar
açıkbir“terör”eyleminiyapanlarıdahi“İyiçocuklardır”deyip
sahiplenmiştir.Davayıyürüten
savcı,Büyükanıt’ıdakapsayan
birsuçörgütüsoruşturmasına
girişinceanındagörevdenalındı.
BombacılariseTürkOrdusu’nun
göğsünügeregereövündüğü
tümemir-komutazincirigörmezdengelinerek“devletiniçine
yuvalanmışüçbeşçeteci”olarakcezalandırıldı.Bucezanın
üstmahkemelerdenehalegeleceğiisehâlâmeçhul...
Susurlukaslında“körgöze
parmak”misalitümbukatliamlarınbütünlüklütablosuydu.
Halkgüçleriolarakısrarlave
doğrubirzemindeüzerinegidebilseydik,katliamların“siyasetçi-polis-ülkücümafya-asker-islamcıfaşist-sermaye”bağlantısınıtümçıplaklığıylaaçığaçıkarılabileceğibirolaydı.
İştebuyüzdentümbukatliamlarasonvermekancakSivas-Susurluk-Şemdinlibütünlüğündenbakabilmeklemümkündür.
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TARİHSEL DEVRİMCİ
BİR GELENEK: ŞİA
Şia, ilkel komün geleneği olarak öne çıkıyor

Şüphesiz her devrim orijinalitesi, üretici güçler (öz) ve üretim ilişkilerinin (biçim) karşılıklı çelişki ve ilişkilerince belirlenir.
Ama genel olarak ve son duruşmada toplumsal değişiklikleri sağlayan temel güç: üretici güçlerdir. Bütün toplum biçimlerinde
üretici güçler; insan, gelenek görenek (tarih), içinde bulunduğu coğrafya ve elinde bulundurduğu-sahip olduğu teknik
olmak üzere dörde ayrılır.

A

MÜSLÜM ERDOĞAN

-İnsanlık tarihi - İki çeşit
devrim vardır

Tarihdeyince,sınıflıtoplum-

lardan,yanimedeniyettenbahsettiğimizihemenbelirtelim.Buanlamda,

sınıflıtoplumöncesini,Marksistku-

ramtarihöncesiolarakadlandırmaktadır.VeyineMorganveEngels’le

başlayarak,Kıvılcımlı’nınderinleştirdiğiteorikçalışmalarda,sınıfsızkomünaltoplumlardansınıflıtoplumlara

geçişaraevresi,öntariholaraktasnif
edilmektedir.

Konumuzudahaçokilgilendirense,

öntariholaraktasnifedilenvegünü-

müzdengeriyeneredeyseonbinyıldır

yaşadığımızcoğrafyayıderindenetki-

leyenbuzamanın,içindetarihseldevrimcibirgeleneğiyaratmışveyaşatıyorolmasıdır.

Gerekbuöntarihin,gereksetarihin

motorudevrimlerdir.Ancakbuikitarihperiyodunda,devrimkarakterleri

nitelikçebirbirindenayrılır.Öntarihte

devrimler,medeniyetindışındakisınıfsıztopluminsanıbarbarlarca,üretim
ilişkileriüreticigüçleriniyokedecek
durumagelmişmedeniyetyıkılarak

gerçekleşirvetarihseldevrimadını

alır.Oysatarihtedevrimler,medeni-

runlarınasılderiveolmuşsa;buso-

pasifkalmıştır.Fakatmoderntarihte

rimcigelenekde,aynıparalellikte

sandolaylıtekniküreticigücüabartı-

runlarladolaysızcailgilitarihseldevkendinitaşımıştır.Vebu,içindeyaşa-

dığımızcoğrafyadaçokönemlibirdeterminizmdir.

Şüphesizherdevrimorijinalitesi,

üreticigüçler(öz)veüretimilişkileri-

nin(biçim)karşılıklıçelişkiveilişkilerincebelirlenir.Amagenelolarakve

sonduruşmadatoplumsaldeğişiklik-

sosyaldevrimlerBatı’yakayınca,in-

yoğunlaşaraksürmektedir.

larak,tarihüreticigücünün(biran-

B- Tarihsel devrimler

günümüzmücadelelerineetkisigörü-

diğeryandan,LatinAmerika,Asyave

lamdasınıfzıtlıklarıveçatışmalarının)
lemeyerek,üretim-tüketimfetişizminininsanınkendisinevedevrimlere

yabancılaştırıcıetkilerianlaşılamamıştır.

Nevarki,tekniğingelişmişliğiniöne

Biryandanbutartışmalarsürerken,

kendiyaşadığımızcoğrafyalardaki

devrimcibaşkaldırılar,tarihselgele-

neklerinindebelirleyiciliğinde,ta-

rihtekiyerlerinişimdidenalmışlardır.
Zaten,tarihüreticigücüdeböylebir

lerisağlayantemelgüç,üretici

geçirmekisteyenBatılısosyalistlerin

şeydir.Yazıya-çiziyebakmaksızın,adı

üreticigüçler:insan,gelenekgörenek

rimlerin,Rusya’danbaşlayarak,işçi

kolektifaksiyonuolarakkendisinivar

güçlerdir.Bütüntoplumbiçimlerinde

(tarih),içindebulunduğucoğrafyave
elindebulundurduğu-sahipolduğu

teknikolmaküzeredördeayrılır.Tarih

öncesinde,coğrafyaüreticigücübelirleyiciaktifgüçken,öntarihte,insanve
gelenekgörenek(tarih)üreticigücü

belirleyiciolmuş,tekniküreticigücü

aksine,20.yüzyılınbaşlarındadev-

sınıfıveteknikolarakgeri;ancakko-

münal(tarihsel)gelenekleridahasağ-

lam,sınıflıtoplumadahaazçözülmüş

coğrafyalarakaymasıbugerçekliğibi-

üstündeyazısıztarihindavranışgücü,
etmektedirveedecektir.Ancakbun-

dansonradırki,tarihüreticigücünün,
devrimlerüzerindekiyamanbelirleyi-

ciliğiyenidenvedahaiyigörülerek,

linçlereçıkarmayabaşlamıştır.Günü-

devrimçeşitleribütünlüklüolarakan-

nüşleriçerçevesindeise,buideolojik

olmuştarihseldevrimlerevegünümüz

müzdekidevrimkrizlerivegeridö-

Gerek bu öntarihin, gerekse tarihin motoru devrimlerdir.
Ancak bu iki tarih periyodunda, devrim karakterleri nitelikçe
birbirinden ayrılır. Öntarihte devrimler, medeniyetin
dışındaki sınıfsız toplum insanı barbarlarca, üretim
ilişkileri üretici güçlerini yok edecek duruma gelmiş
medeniyet yıkılarak gerçekleşir ve tarihsel devrim adını alır.

laşılabilecekveböylece,antiktarihte

devrimlerineetkileriizahedilerekge-

reğiyapılabilecektir.

Enazındanbizler,Marksistkurama

buüreticigüçlergerçekliğiniizahede-

rekkatkıdabulunanbirgeleneğin-

dikkat!yinebirgelenektensözediyorum-ardıllarıolarak,konuyugüncelleştiripvegündemleştirip,hayatın

içindenbirişedönüştürebilmeliyiz.

Bununiçin,sınıfmücadelelerinita-

yetlerinkendiiçlerindesınıflarınbir-

rihselbütünlükiçindeanlamayaihti-

birlerinidevirmesisonucu,yenidenin-

yacımızvardır.Ki,derslerçıkarıpdoğ-

şaylagerçekleşir.Üreticigüçler,mede-

ruyönelimleryapabilelim.Buanlam-

niyetiyıkmadanüretimilişkileriniye-

datarihegeridönüpbaktığımızda,an-

niler.Buda,yinedahaöncekiyazıları-

tikmedeniyetlerdekölelerinkendili-

mızdabelirttiğimizgibi,yaburjuva

ğindensınıfolmaktançıkarak,kendi-

sosyaldevrimleryadasosyalistsos-

leriiçindevrimcibirsınıfolamayışla-

yaldevrimleryoluylagerçekleşir.Bur-

rının,medeniyetinkendiiçindenken-

juvadevrimleri,antikatoplumunsö-

dinikurtaracakyeniözüyaratmasına

mürücüsınıflarınıayıklarken,sosyalist

izinvermediğini,antikmedeniyetin

devrimlerkapitalizmitemizler.Sosyal

toprağabağlıbiriciküretimini,tefeci-

devrimlerinözellikleTürkiyegibiDo-

bezirgânlığınazgınticaretiyiyipbiti-

ğuluülkelerdekikarakteriise,heman-

rincedemedeniyetlerinbattıklarını

tikahemdeburjuvasınıflarıtemizle-

görürüz.

megöreviylekarşıkarşıyaolduğun-

Amabirmedeniyetbatınca,tarihin

dan,kendiorijinalitesiniyaratmıştır.

yürüyüşüdurmayıp,başkamedeniyet-

Buorijinaliteiçerisine,antikatarihin

zamanımızakadarçözülememişso-

arayışlarvetartışmalaryenidenve

Şii hareket Ortadoğu’da büyük bir tabana sahip

lerkurularakveyaRönesans’auğratı-

laraktarihyolunadevametmiştir.İşte
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burada,tarihseldevrimler,antiktari-

hinyürüyüşünüyaratmışlardır.Medeniyetkendiiçindekendinikurtaracak

özüoluşturamayınca,dışarıdankurtarıcısınıçağırmıştır.“Kendi”dışındaki

barbarlaraticaretyoluylauzananmedeniyet,barbarlariçindenhammadde
veparalıaskersağlarken,okolektif

aksiyonlugüçlükandaşbarbarlarımedeniyetekarşıbilmedenvekendiliğindenörgütlemiştir.Barbarlıkbuyüz-
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Şia, Arapça uymak anlamına gelir. Taraftarlık etmeye,
yandaş olmaya Şia, taraftar olana ve uyana Şii denir.
Kavram olarak Şia, Sünni mezhepleri dışında bir mezhebi
benimseyenleri kapsar. İçinde birçok fırka, hizip, siyasi,
dini ve felsefi akımı barındırır. (Batınilik, Ehlibeyt Yarenliği,
Kızılbaşlık, Heterodoksi, Babailik, Bektaşilik, Alevilik,
Zeydilik, Caferilik, İsmaililik, Keysanilik, Fatimilik,
Karmatilik, Haşişilik vb bu akımın içindedir.)

den,eskimedeniyetinyıkıcısı;amaye-
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uzantıları,günümüzdeHindistan’da
Boharalarismiyleanılırken,Hasan

SabbahçılarolarakdabilinenNizariler
ise,dahaçokİranveSuriye’deolmak

üzere,Afganistan,Pakistan,Lübnan,
Mısır,YemenveHindistan’dayaşa-

maktadırlar.Şia’nındiğermensupları

ise,TürkiyeveBulgaristan’daAleviler;

Türkiye,Arnavutluk,Yunanistan,Ma-

kedonya,Bulgaristan,Mısır’daBekta-

şiler;Suriye’deveTürkiye’ninMersin,

AdanaveHatayillerindeArapAlevisi

nimedeniyetinkurucusuveyaeski

Nusayriler;İran’ınBahtiyarveLurböl-

medeniyetinRönesansgücüolmuştur.

gesindeYarasanveyaEhl-iHalkola-

Sonra,omedeniyetinüretimilişkileri,

rak;İranveIrakKürtleriiçerisinde

içineçektiğibarbarinsanı,tarihüreti-

Feyliler;yineIrakKürtleriiçerisinde

cigücüylebirlikteçürütünce,devreye

SiliveŞibaklaradıyla;KerkükveMu-

başkabarbarlargirerek,yeryüzünde

sulBektaşileriolarakŞavaklaradıyla;

medeniyetegeçmemişbarbartoplum-

Lübnan,Suriye,ÜrdünveFilistin’de

daşlarkalmayıncayakadarbusüreci

deDürzileradıylaanılmaktaveyaşa-

devamettirmişlerdir.Busüreç,kendi-

maktadırlar.YineAfganistan’dakiŞi-

liğindenbirakışiçindeolduğundan,

ilerise,kendileriniTürk-Moğoltorun-

tarihseldevrimolarakadlandırılmıştır.

larıolarakkabulederlerveHazara

Tarihseldevrimlerdekendiiçindeikiyeayrılır;

adıylaanılırlar.Afganistan’ınHazara-

yukarıbarbarlık(kent)seviyesine

1970’lerdeMaoistKomünistpartilere

catveortakesimlerindeyaşarlar.

•Tarihseldevrimiyapanbarbarlar,

büyükilgigöstermişken,İranİslam

ulaşmışise,eskininyerineyepyeni

Devrimi’ndensonraİslamibirpoliti-

orijinalmedeniyetkurmuşlardır.

•Ortabarbarlık(göçebe)aşamasın-

dayaşayanbarbarlarise,eskimede-

kayayönelmişlerdir.Buülkedesekiz

Bir Hassan Sabbah figürü

örgüt,Hizb-iVahdetçatısıaltındatop-

niyeti,kendiortakyaşamlarınınkural-

muhalefetiolarakşekillenmesiylean-

içinkendinifedaedenkahramanlık

lanarak,Taliban’akarşısavaşmışlar-

sans’a)uğratmışlardır.

Hüseyin’inyakınlarıilebirlikteKerbe-

vekanunlarını,tarihselverilidurum

çokCaferilerHareketi(Tahrik-iCaferi)

larınauyguncayenidendirilişe(Röne-

C- Tarihsel devrimci
gelenek içinde Şia

Yukarıdaaçıklamayaçalıştığımızta-

rihseldevrimcigeleneğiniçerisinde,
Şia,ilkelkomüngeleneğiolaraköne
çıkanlardanbirisidir.

Şia,Arapçauymakanlamınagelir.

Taraftarlıketmeye,yandaşolmaya

Şia,taraftarolanaveuyanaŞiidenir.
KavramolarakŞia,Sünnimezhepleri
dışındabirmezhebibenimseyenleri

kapsar.İçindebirçokfırka,hizip,siyasi,dinivefelsefiakımıbarındırır.(Batınilik,EhlibeytYarenliği,Kızılbaşlık,

Heterodoksi,Babailik,Bektaşilik,Ale-

lamkazanmıştır.ÜçüncüimamHz.

la’da,680yılında,Kureyştoprakağa-

lığıvebezirganlığıncakatledilmesi,Şiiliğinköşetaşlarındanbirisinioluşturmuştur.Buolay,medeniyetin(toprak

ağalığıvebezirganlığın),İslamiçinde

ilkelsosyalizme(barbarlığa)kesinüstünlüğüdür.Böylece,Arapbarbarlığı

muhalefetegeçerek,yaygınŞiimuha-

lefetlerindenbirihalinedönüşmüştür.

demedeniyeteçözülünceyekadarve-

yaçözülmedikleriorandadevamettirmişveettirmektedirler.

DüşünselolarakbeşinciimamMu-

tarih,BedeviveArapbarbarlarca,Hz.

CaferiSadıkzamanındaolgunlaşmış-

büyükoğluİsmailönderliğinde(bunla-

raSeb’iyyeveyayediimamcılaradıda

verilmektedir),dahasonraCaferiler

olarakadlandırılanOnİkiİmamgele-

Muhammedönderliğindeaçılangüney

neğindenkopup,küçüküretmenköy-

olanorijinalİslammedeniyetinin,100

Şia’nın,bezirgânlığakarşıgerçekmu-

ticaretyolununüzerindekurulmuş

yıllıkbirsüreçteyozlaşmışolduğuan-

lamınadagelir.

Şiakavramı,buyüzyıldayozlaşarak

azanArapmedenileşmesinekarşı,

barbarlarcabeslenenisyanlarınŞii

lülüğünkomüngeleneğiolarak,

halefetinioluşturmuştur.

Bukolunizleyicileri,bezirgânlığınzu-

lümvesömürüsünekarşıölümügöze

alanözgürdüşünceyle,siyasivefikri

eylemlereatılarak,Şia’nın,komünü

dır.PakistanveHindistan’daise,daha
vetürevlerindenoluşanhareketler

içerisindefaaliyetgöstermektedirler.

BucoğrafyalarındışındaAzerbaycan,

çirmişler,Abbasilerindebezirgânlaş-

Kuveyt,Bahreyn,Dubai,Katar,Libya,

kahramanlıkatılımlarıylasarsmışlar-

gızistangibiOrtaAsyacumhuriyetle-

tadoğu’yuetkileyerek,radikalkomün-

yaşamaktadır.Ayrıca,çeşitliküçükce-

masıüzerine,buimparatorluğuda

dır.9.yüzyıl13.yüzyılarasıbütünOrcüKarmatihareketiyle150yılsüren

HasanSabbahönderliğindeSelçuklu

tır.Şia,altıncıimamCaferiSadık’ın

anlaşılangenelbirtarihtir.Aslındabu

Halifeliği,EmevilerdenAbbasilerege-

Moğolkomünleribugeleneğikendileri

diğerFars,Acem,Beluci,Kürt,Türk,

şilikvbbuakımıniçindedir.)

700yıllarında)şekillendiği,üzerinde

nistçeyorumlayarakgeliştirmişlerdir.

eşitlikçibirtoplumoluşturmuşlardır.

hammedBakrveoğlualtıncıimam

Şiiliğin,Hicri1.yüzyılda(Miladi680-

içerisindemateryalistçevedetermi-

Araplarınmedeniyeteçözülmesiyle,

vilik,Zeydilik,Caferilik,İsmaililik,

Keysanilik,Fatimilik,Karmatilik,Haşi-

geleneğiniyaratmışlardır.İslamfıkhını

Mısır’daFatımiDevleti’nikurmuşlar,
bezirgânlığına,Babailerolarak,Os-

manlıdevletderebeyleşmesinekarşı

savaşmışlardır.İran’da,1906“Tönbeki
Tütünüİsyanı”ileİngilizemperyalizminekarşıayaklanarakve1979’da

Humeyniönderliğindeki“DamDevri-

mi”ilebugeleneğidevamettirmişlerdir.Günümüzdeisebugeleneğintem-

silcileriolarak,Irak’ta,dahaçokMehdiOrdusumilisleriileMuktadaes

SadrveLübnan’daHizbullahörgütüyle
HasanNasrullahönderliğiöneçıkmaktadır.

D- Şia’nın coğrafi konumlanışı
ve demografik yapısı

1)Coğrafikonumlanış:Ortadoğu’da

birŞiihilalindensözetmekmümkündür.FatimilerinMustailerkolunun

SuudiArabistanileTacikistanveKırrindedeönemliorandaŞiamensubu

maatlerolarakAfrika,AmerikaveAv-

rupakıtalarındadayaşamaktadırlar.
2)Demografikyapısı:Birmilyar300

milyonlukİslamdünyasınınyaklaşık

beştebirininŞiiolduğukabuledilmektedir.Şiinüfusyoğunluğununyüzde

50’ninüzerindeolanülkelersırasıyla:

a)İranyüzde80,b)Azerbaycanyüzde

75,c)Irakyüzde60,d)Bahreynyüzde

60olaraksıralanmaktadır.Şuanda

İranveSuriye’deiktidardaolanŞiilik,

Irak’tadaiktidarortağıdurumundadır.Lübnan’danüfusunyüzde40’nı

oluştururken,iktidaradoğruyürümek-

tedir.Kuveyt’teise,nüfusunyüzde

35’inioluşturmaktadır.Türkiye’dede

önemlibirnüfusasahipolanŞiamensupları,20milyoncivarındatahmin
edilmektedir.

Başkabiryazımızdada,CaferiliğinŞia
içindekiyerivebuanlamdaİran’adeğineceğiz.
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YENİ BİR DÖNEMİN EŞİĞİNDE…
Geçiş süreci kaosu yaşanıyor

ABD şimdilik en büyük küresel oyuncu, henüz küresel devlet değil. Küresel devlet olma azmini ve enerjisini iktidardaki
neo-con’lardan alıyor. AB, diğer küresel oyuncu; ama AB şimdilik Türkiye üzerinden Avrasya üzerinde de etkili olacağı
“kıtasal federatif devlet” olmaya aday. Diğer büyük küresel oyuncu ise hiç şüphesiz tek başına Çin.

T

CEMİL ERTEM

arihçilerinbelkideyüzyıllar
sonrabile,anbean,tüminsanlığahatırlatacağıgünleriyaşıyoruz.Kapitalizmvarolduğundanberienönemlideğişimlerindenbirini
yaşıyor.Kapitalizminbudeğişimihiç
şüphesiztopyekûnbirdeğişimide
beraberindegetirecek.Buaçıdaninsanlığındeğilamakapitalizmintarihininsonuylayüzyüzeyizgibi.
Budeğişimiformüleetmek,enazındanşimdilerde,çokzor.Amaözelliklesolunbucesaretigöstermesigerektiğineinanıyorum.BugünlerdeOrtadoğu’dayaşananlar,Amerikanyayılmacılığınınhiçduraksamayancüreti,biröncekikrizleribilearatacakbir
yoksulluklaveçaresizliklegelenresesyondalgası,bizeaslındaöfkenin
yanındageleceğinbilgisinidegetiriyor.Özelliklesonbiraydıryaşanılan
veneredeysebirekonomikterörevaranfaizartırmayarışıvelikiditeyi
kontroletmeoperasyonlarıküresel
kapitalizminsermayeninbubirikim
evresinde,herzamankindendaha
fazlazorlanacağınınişaretiniveriyor.
Amabueşikinsanlıkiçinyenibirfırsatıdoğuracakmı?Galibabugünlerdeencanalıcısorubuolmalı..Bu
sorununcevabınabirazolsunyaklaşabilmekiçinbirazsıkıcıbiryerden
başlamakgerekiyor.

numunudevamettirdi.İkiönemligücedayanarakdevamettirdi.Birincisi

dolardı.Dolar,birgeneldeğişimaracı
olarakABD’yehegemonyasınınekonomikgücünütaşıdı.İkincisiABDsavaşmakinesiidi.Busavaşmakinesi
konvansiyonelvenükleerolmaküzerehemSSCB’inekarşıdetantıdevam
ettirdi,hemdehegemonyanınzorve

yakınolanlarenzengindenyoksula
doğrusıralanırlar.Enalttakilerinsi-

yasalbağımsızlıklarıvardır.Çünkü
esasolanulusalbirlikvebütünlüktür.
Bundandolayısömürgeciliksiyasiolmaktançokekonomikbirolgudurve
içseldir.ABD’ninhegemonyasınadayananveyaklaşık30yılsürenbubirikimevresiseksenliyıllarınbaşında

İlk önce teorinin grisi…

İkitemelkavramdanvebunlara
bağlıbirhipotezdenbaşlamakistiyorum.Öncekavramlar:
1) Hegemonik Devlet
Hegemonikdevletherşeydenönce
birsermayebirikimmodelininanahtarkavramıdır.Kapitalizminşimdiye
değintümbirikimevrelerindeve
modellerindebirhegemonikdevlet
olmuştur.Örneğin19.yüzyıldabuİngiltereidi.İngiltere,üzerindegüneş
batmayanbirimparatorlukolarakkapitalizminsömürgecibirikimininlokomotifiydi.Emperyalistrekabetveiki
büyükpaylaşımsavaşısonucuABD,
20.yüzyılınikinciyarısındabuunvanı
İngiltere’denkesinolarakaldı.ABD,
ikincipaylaşımsavaşınınbitiminden
seksenliyıllarınbaşınadeğinbuko-

ABD küresel devlet olmaya aday

baskıcı(siyasi)ayağınıoluşturdu.Hegemonikdevletneyapar,nedir?Her
şeydenöncehegemonikdevletulusaldır.Kendiulusalçıkarlarınıöne
alırvebuçerçevedehareketeder.
Amaonunulusalçıkarlarıaynıanda
kapitalizminoandakibirikimsürecinindesürdürücüdinamikleridir.Hegemonikdevletinidareettiğiveçıkarlarınıkoruduğusermayeenileriteknolojiyiüreten,enverimliolansermayedir.Obulur,diğerleriuygular,
tatbikeder.Dolayısıylarantıdaotoplarvetespitettiğihiyerarşiyegörede
dağıtır.Hiyerarşikyapılanmadaona

hemekonomikhemdesiyasibirdizi
gelişmesonucuyerinibiryenisinebıraktı.Yenidönemeçoktanberiküreselleşmediyorlar.
Küreselleşmesürecinidiğersermayebirikimdönemlerindenayıranen
önemliözellik,sermayeninartıkulusaldevletlermarifetiyledeğil,uluslarüstüticarikurumlarveörgütleraracılığıyladolaşımınıvebirikimini
sağlamasıdır.Ulusdevletlerinekonomikanlamdakararalıcı“egemen”organlarıçoktan“bağımsızlaştırıldılar.”Buyenidurumkapitalizmiçin,
birnoktadansonra,hepimiziçinçok

önemlibirayrımnoktasıdır.Dahahenüztamanlamıylaoluşmadıama

dünyakapitalizmi,hegomonikdevletgelişmişulusdevletler-yenisömürge
ulusdevletler örgütlenmesindenküreseldevlet-kıtasalfedaratifdevletler-yereluygulamacıdevletler örgütlenmesineevriliyor.
Şimdilerdeyaşadığımız,yerleşik
tümideojileriveonlarınmaddioluşumlarınıaltüstedenkaosaslındabu
geçişsürecininkaosudur.Bukaosbugünkendisinihemsiyasihemdeekonomikolarakbelliediyor.Hattabu
geçisintamortasındaolduğumuzu
söyleyebiliriz.
2) Küresel Devlet…
Buradahemenikincitemelkavramımızageçelim.Budaküreseldevlet
kavramı.Nedirküreseldevlet;birkerehegemonikdevlettenayrıolarak
küreseldevletartıkulusalolmakzorundadeğildir.Tamtersineulusal
olursaküreselolamaz.Küreseldevlet
üçtemelalandakapitalizminşuanki
yenidenüretiminisağlar.Birincisi
ekonomik;bunu,sermayebirikimsürecininkesintiyeuğramaksızındevamıiçingereklialtyapıyıhazırlamak
olaraközetleyebiliriz.İkincisi,ideolojik-hukukimeşruiyettemelalanının
inşasıvebekası.Üçüncüsü,politikaskerizoralanınınyaratılmasıve
sürdürülmesi.ŞimdibunlardanbirincisiniABDkaynaklıvemerkezlikurumlarönemlibirzamandıryapmaya
çalışıyorlar.IMFveDTÖ’nünkimizamanbecerdiklerikimizamanellerine
yüzlerinebulaştırdıklarıhemoperasyoneluygulamalarhemdeuzundönemliyapısaluyumpolitikalarıtam
daböylebirşeydir.Üçüncüküresel
devletalıştırmasıdaşusıralarABD
tarafındanOrtadoğu’dakotarılıyor.
YaniABD,IMFveDünyaTicaret
Örgütü’nünkaynaklıyapısaldönüşüm
politikalarınıtamanlamıylauygulamakiçinburadakiulusalvefeodal
bariyerleritemizliyor.Buanlamda
Ortadoğu’dakidüzenlemeküreselbir
düzenlemedirvekapitalizmiçinküreselbirmutabakatıvardır.Küresel
devlethenüzşekillenmedi;niye?Çünküikincialaneksik;yaniideolojik-hu-
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kukimeşruiyetalanı.Bununyaratılması
içinküreselkapitalizminönemlibirzamanaihtiyacıvar.
Şimdihipotez:ABDşimdilikenbüyük
küreseloyuncu,henüzküreseldevlet
değil.Ancakküreseldevletolmayaçalışıyorveküreseldevletolmaazminive
enerjisiniiktidardakineo-con’lardanalıyor.AB,diğerküreseloyuncu;amaAB
şimdilikTürkiyeüzerindenAvrasyaüzerindedeetkiliolacağı“kıtasalfederatif
devlet”olmayaaday.Diğerbüyükküreseloyuncuisehiçşüphesiztekbaşına
Çin.Çinbirdiğerkıtasaldevletadayıdır.AmaÇin’inbelirleyiciliğiniABDve
AB’ninyenidüzenlemeleribelirleyecek.
Amasonuçta,bugünkapitalizmulusal
pazarlaryerinekıtasalpazarlarüzerindensermayebiriktiriyor.Amerikakıtasalpazarı,AvrupakıtasalpazarıveÇinAsyakıtasalpazarı.

Şimdi hayatın yeşili…

Pekiyabiz?Yaniçimenler.Fillertepişirkenhepezilecekmiyiz?Küreselkapitalizminyeniyapılanmasıbuperspektifteysesolnasılbirtezgeliştirmelidir?
Niyebugünsolhâlâherşeyinulusal
sınırlariçindeolupbiteceğinidüşünüyor?Buböyleolmayacakartık.Kapitalizmbunuböyleyapmıyorki.
Kapitalizminherdehşetlikriziokrizle
birlikteyenibirdünyanınkapılarınıda
açmıştır.İkibüyükkrizdalgasıveo
krizlerdensonragelensavaşlarinsanlığınkarşısınasosyalizminfırsatınıda
koymuştur.Bufırsatınnasıldeğerlendirildiğiyadaodönemlerinsübjektifkoşullarıayrıbirtartışmakonusudur.
AmabirinciveüçüncüEnternasyonal
bufırsatlarınsiyasiörgütlenmesidir.İşteşimdi,1900’lerinbaşındagelenkriz
dalgasıvefaşizmlerlebirliktegelen,
ikincisavaşıyaratankrizdalgasıkadar
şiddetlivekronikyenibirdalgaylakarşı
karşıyayız.Bualtüstoluşunyenibirfırsatolacağıtartışmagötürmez.AmaburadadevriminkıvılcımınınaslındaenternasyonalbirkalkışmaolduğunusöyleyenMarx’ıdahafazlahatırlamamız
gerekecek.
Sonon-onbeşyıldırLatinAmerika’da
olupbitenler,savaşkarşıtıveneoliberalizmekarşıhareketlerinhızlayayılması,çevreci-yeşilsiyasetinradikalleşerekmuhalifhareketleredönüşmesi,
kadınhareketinininsanlığıntümhücrelerinekadaryaygınlaşmasıvetümbunlarınyenibirsosyalizmiseslendirmeye
başlamaları…İşteyenienternasyonalin
nüveleri.Bunlarıçoğaltmakbugünün
siyasetivehayatınyeşiliolmalı.
Sonsöz:Eskininsözlerigeridekaldı;yeni
birdünyanınkapılarınıaralamazamanı
geldi…

EKONO-
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TÜRKİYE’DE KAPİTALİST
GELİŞİM ÜZERİNE NOTLAR
T

Solun bugün içinde bulunduğu marjinal durumun en önemli nedenlerinden biri,
“tarihselliğin” kapitalizmin yapı ve mekanizmaları üzerine oturtulamamasıdır.

MEHMET TÜRKAY

ürkiye’dekapitalizmingelişme

farkındaolarakyadaolmadanbugün

geçerdeğerlendirmelervetespitleri

dinamiklerinanlaşılmasıdün

dairsonuçlarıolduğunusöylemek

birperspektifönemliaçılımlarsağla-

sürecivebusürecehükmeden

olduğugibibugündeTürkiye’desolun
üzerindeçokkonuştuğu,herperspek-

“sol”uniçindebulunduğumarjinalliğe
mümkün.

deyerliyerineoturtabilmekiçinböyle
yacaktır.Türkiye’ninkapitalistgeliş-

mesinedairanlamasürecindefarkın-

daolunmasıgereken,“yanlışsorulara

tifin“tespitlerini”üzerineinşaedecek

Tarihsizlik marjinalleştiriyor

merağmenyeterincehesaplaşmadığı

jinaldurumununkarmaşıknedenleri

dır.Türkiye’desolunönemlibirkısmı-

pıvemekanizmalarıüzerineoturtula-

ğerlendirilmesiise,genelolarakso-

ilişkininkurulamamasıanlamınagel-

durumu“anlamak”içinbirbaşlangıç

kadarönemligördüğü,ancakbuöne-

biralanolarakkarşımızdadurmakta-

nınkötübirezberüzerindenanlama-

yaçalıştığıkapitalistleşmesürecine

Solunbugüniçindebulunduğumar-

içinde,“tarihselliğin”kapitalizminyamamasıolaraköneçıkması,aradaki

dairdeğerlendirmeler,büyükölçüde

diğiiçin,busorunungörünürkılınma-

metetmeküzerekurulmuşvekurul-

görünürkılınması,yukarıdavurgula-

rindenbağımsızolmayan,ancak,

ortadankaldıracakbirperspektifle

tarihsiz,kısadönemliamaçlarahiz-

maktadır.Elbettebudurumunbirbi-

farklıbağlamlardayeralanbirdizi
nedenivardır.

Yapay ayrılıklar yaşanıyor

Bugünsol,sembolikolarak,12Eylül

sıtemelbirönemesahiptir.Sorunun
nanalanlardasözkonusuilişkisizliği

noktasıolabilir.

Sermaye birikimi tarihsel ve
toplumsal bir süreçtir
Engenelçerçevesiyleböylebir

sorularlaanalizigenişletmekbugüne

akıldatutarak,kapitalizminyapıve

mekanizmalarının,süreklilikarzeden
listleşmesürecininanlaşılmasıaçı-

beraberindegetirdiğibirdiziyapay

lundünvebugüniçindebulunduğu

meden,zamanvemekânboyutunu

Diğerbirifadeyle,“tarihsiciliğe”düş-

yaşarken,kibudurumundahadakö-

kendigündeminibelirleyememenin

yedönükbirperspektifönerisininde-

perspektiftenbakaraksorunalanları-

vefarklılaşanyanlarınıneşzamanlı

tüleşmemesininhiçbirgarantisiyok,

olmadığıdır.Anlamadan,“değiştirme”

süreciyenidenokumaklamümkündür.

Darbesiylebaşlayanyenilgivemarji-

nalleşmesürecininenağırdönemini

doğrucevaplar”vermeninmümkün

değerlendirilmesi,Türkiye’ninkapitasındankritikbirhareketnoktasına
işaretetmektedir.

nıyenidengözdengeçirmekveyeni
dairyeniaçılımlarıdaberaberinde

getirmeolanağınıverecektir.Çünkü

bugünedairyapılanbirçokdeğerlen-

dirmeningörünürya dagörünmezreferansısürecedairdeğerlendirmelerdekarşımızaçıkmaktadır.

Nihaiolarakşusöylenebiliriz;kapi-

BunoktadaönemliolanTürkiye’ye

talistsermayebirikimininaslimeka-

vesindeyapılantespitlerdekullanılan

tarihsellikiçindeanlamkazananbiri-

nizmalarınıntarihselişleyişi,yinebu

ayrılıksürecinidahadaderinleştir-

dairanalizlerdeyadaanalizlerçerçe-

munanlaşılmasınaveaşılmasınaola-

sermaye,emek,burjuvazi,devletvb.

kimineşitsizvebileşikgelişmemeka-

ğinidoğruokumakvedolayısıylaken-

pitalistgelişmeiçindegeçerliolduğu-

meklemeşgulgörünüyor.Buduru-

naksağlayacakolankanallardanbiri,

tarihi“tarihselliği”içindeokumak,di-

ğeriyapısalolanilekonjonktürelolan
arasındakibağıkoparmadaneleştirel

birgözlebakmayaçalışmaktır.

Türkiye’ninkapitalistleşmesürecine

dairyapılandeğerlendirmevetespit-

gibitümkavramlarıniçkintarihselli-

dibağlamlarındankoparmadankulla-

ğibirgerçeklikolarakkarşımızdadur-

diğeriyleolanbağlantısınıkurmakve

yebirikiminin,hayatıntümalanlarını

leştirildiğindetümkavramlarınınbir
bütünselişleyişin,yapısal(süreklilik

arzeden)vekonjonktürel(farklıla-

başlıcaları,1920’liyıllarınsınıfkom-

gelecektir.Esasolaraksol’dakigenel

pozisyonu,gerçekleştirilenmücadele-

şan),ilişkilerinigörmekmümkünhale

ninantiemperyalistolupolmadığı,

Osmanlı’danCumhuriyet’egeçişinbir
süreklilikmiyoksabirkopuşmuol-

duğuvebusüreçtedevletinişlevinin
vepozisyonununneolduğugibibir-

birleriyleiçselbağlantılarıolansorular/sorunlarçerçevesindebiçimlenmektedir.Butemalarçerçevesinde

gerçekleştirilentartışmalarönkabul-

lerüzerindenyürütüldüğüoranda,bir
asgarimüşterekbeklemekpekmüm-

kündeğil.Ancak,açıkyadaörtülü,

dur.Sürecinbuçerçevedebiçimlendi-

nabilmektir.Kendibağlamlarınayer-

lerdebugündetartışılanve“sorun”

halinegelen/getirilentemalardan

nizmasınınbucoğrafyadayaşananka-

Sermaye daha da büyük krizlere gebe

maktadır.Buradaönemliolanserma-

kapsayan,builişkisistemindebiçim-

lenenvebiçimlendiren,karşılıklıetki-

leşimedayalı,tarihsel/toplumsalbir
süreçolarakokunabilmesidir.
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KILAVUZU SERMAYE OLANIN...

Nereye gidiyor bu gemi?

Siz hiç AKP hükümeti döneminde çıkarılan ve kamusal alanın yağmalanması, en temel sosyal hakların halkın elinden alınmasını (GSS gibi) hedefleyen yıkım yasalarına karşı; gerek ordudan, gerekse cumhurbaşkanından, CHP’den, TÜSİAD’dan ve bilumum
diğer sermaye gruplarından bir itiraz, bir red gördünüz mü?

E

TARIK CAN

gemen sınıflar arasın-

HemAKPhemdehükümeti

c u m h u r b a ş k a n ı n d a n ,

ediyor. AKP hükümeti

olan ve  aralarında sürtüşme

mum diğer sermaye grupla-

rünen  kavganın arka planına

miksistemineentegreolmuş-

daki it dalaşı devam

ileOrduarasındaymışgibigö-

baktığımızda görüntüyle ger-

çek  arasındaki farkı daha iyi
anlayabiliyoruz. Yaratılmaya
çalışılan laik antilaik  kutup-

laşmasının neyi gizlediğini
anlamamız için, halka sunu-

lanların dışındakilere odaklananbirperspektifgeliştirmek

gerekiyor. İlk aklımıza gelen

soru:TÜSİADdenilensermaye

örgütünunsonbirkaçhaftadır
hemenhergünçıkıpuyarıni-

teliğindeaçıklamalardabulunmasıneanlamageliyor?

TÜSİAD kimin sözcüsü?

1997’de Asya’dan başlaya-

rak tüm dünyaya yayılan ve

Türkiye ekonomisini de ciddi

tehlikeleriçinesokankrizTür-

kiye tarihi açısından dönüm
noktasıolmuştur.

Hatırlanacağı gibi daha son-

olduğudevletinkurucuunsuru

bulunan Ordu, dünya ekono-

lardır. Tayyip’in desteklediği

di yüz yıldir ve son 80 yıllık

daönemlidir.Buyüzdendanı-

elinde bulundurduğu iktidar

TÜSİAD’ın açıklamaları ve

CHP’den,TÜSİAD’danvebilu-

Cumhuriyet süreci boyunca

rından bir itiraz, bir red gör-

mekanizmasını ve onun meş-

önermelerine  baktığımızda,

tir. Bu uğurda kendisine bağlı

ne

dünüz mü? Elbette böyle bir
sistemde TÜSİAD hükümete

rulukzemininikaybetmemek-

İslaminiteliklişirketlerveOr-

kendiçıkarlarıdoğrultusunda

Kemalistaydınlarıbilekatlet-

kapitalörgütlenmesineeklem-

Sadeceekonomikdeğil,sosyal

yapmaktan, Kürt sorununda

lışmaktadırlar. TÜSİAD’ı oluş-

ri de var TÜSİAD’ın. Bu onun

şıklıdır.

ekonomik yapının  düzelmesiyönelik

olduğunu

görüyoruz.Asılsorunsonkriz

mekten,halkayönelikkatliam

deaçığaçıkansıcakparaçıkı-

alanıntümüneilişkinönerile-

çözümsüzlüğü ve imhayı da-

lere baktığımızda, en  dikkat

turanbaştaKoçveSabancıol-

endoğalhakkıdır.Çünküdev-

deirticatehdidinigündemimi-

dünya ekonomik  sisteminin

mayeyi;sömürülen,açbırakı-

du’nun OYAK’ı, dünya  finans

lenmişlerdiryadaoyöndeca-

maküzerebüyükholdinglerde
birparçasıdırlar.HelekiTürki-

yegibiemperyalistkuşatma-

nıngöbeğindeduranbirülke-

debağımsızhareketetmenin

mümkün  olmadığını görme-

mekiçinahmakolmak,gere-

kir. Siz hiç AKP hükümeti dö-

politik önermelerde bulunur.

let onundur. Devlete de ser-

rultudadeğerlendirmekgere-

krizedetarafoluyorlar.

şer. Çıkarılmaya  çalışılan Te-

ninsınırınedir?)Herikiege-

Halkın karnı aç

ve dolayısıyla ABD’ye göbek-

kedelaikantilaikkutuplaşma-

veisyanlarındankorumakdü-

rörle Mücadele Yasası (TMY)
bunahizmetetmekiçindir.

bombalamalarla, suikastlarla

Hal böyleyken son süreçte

elinden alınmasını (GSS gibi)

gündemi  oluşturan gerilim

karşı;gerekordudan,gerekse

gerekiyor.Ordununderdi,ye-

neyinmücadelesidiyesormak

gazetesi olaylarını da bu doğkiyor. (Ordunun bu yönelimi-

menkesimdeemperyalizme
tenbağlanmışdurumdadırlar.

YaşanangerilimABD’ninçıka-

rınadır.Buşekildeiktidarme-

kanizmasını daha kolay yön-

lendirebilecek bir ortam  ka-

zanmaktadır. Son tahlilde ge-

rilimin bir sınırı vardır. AKP
uluslararasısermayeninyerel

ra, koalisyon hükümeti döne-

düzeydehareketinikolaylaştı-

yanveKemalDerviş’inekono-

tarihinde görülmemiş bir ko-

farklı bir süreç  yaşanmaya

çıkarmaktadır.Durumböyley-

ediyor.Simdi,4yılsonra,yine

sermaye gruplarından biriy-

racak yasaları, Cumhuriyet

minin başına getirilmesiyle

laylıkla ve başarılı bir şekilde

başladı.Busüreçhalendevam

kenordununOYAK’ıdabüyük

birekonomikkrizilekarşıkar-

ken ve çıkarılan yasalardan

şıyayız.

çıkar sağlayan bir konumday-

AKPhükümetigörevebaş-

kenaskerinborusueskisigibi

ladığıgündenbuyanaçıkardı-

çokfazlaötmeyecektir.

ğıyasalarlaTürkiyehalkını

di. Kendileri açısından siyasi

İrtica tehdidi yoluyla tüm ül-

sıoluşturmayaçalışıliyor.Tıp-

kıgeçmişteAlevi-Sünniayrış-

masıyla yaratmaya çalıştıkları

gibi. Yoksulluk  sınırı altında

yaşayanlarinsayisi20milyona

yaklaşirkenvetemelsorunbu-

nuortadankaldırmakolmalıy-

ken,tümderdimizulusalcıların

da  itelemesiyle devletimizin

devamlılığıolmaktadır.

Biz de soruyoruz:
O devlet kimin?

Bu gündemler temel olarak

egemensınıflarıngündemidir.

Yoksulhalkıngündemidahaiyi

biryaşamtalebiçerçevesinde

gelişir. İrtica ve terör  tartış-

ması yapanlar hiçbir şekilde

Burada önemli olan devlet

bu gündemleri  ele almamak-

lukzeminininkaybedilmeme-

farkında olarak, yaratılmaya

hergünbirazdahayoksulluk

icindekiegemenliğininmeşru-

günden bu yana uluslar arası

sidir. Kıbrıs kozu düştükten

bataklığına sürükluyor. İlk

başkanıadayınınorduylaanla-

halk yığınlarının tepkilerinden

lan, yoksullaştırılan  geniş

mel sosyal hakların  halkın

minde2001kriziolarakpatla-

12yılaçıkarılmasıvecumhur-

şarak belirlenmesi gerektiğiy-

nemindeçıkarılanvekamusal

hedefleyen  yıkım yasalarına

ze  sokmaktan geri durmaz.

çekiciolanlarızorunlueğitimin

Son Danıştay ve Cumhuriyet

Danışıklı dövüş

alanın yağmalanması, en te-

yatmaktan,herkrizdönemin-

şının  durdurulmasıdır. Öneri-

tadırlar. Yaşanan gerçekliğin

çalışılan gerilimli ortamın ar-

kasında, mevcut ekonomik

sermayeninenönemliörgüt-

sonraorduirticaveterörsöy-

leri doğr ultusunda hareket

rükleyerekbuişidevamettir-

defi şaşırmış bir tepkisellik

değil  sermayeye çevirmiştir.

deceorduaçısındandeğildün-

Yoksulluğun, açlığın, savaşın

lemi üzerinden iç savaşı  kö-

lerindenolanIMF’nindirektif-

meyeçalışıyor.Budurum,sa-

edenAKP,temelrotasınıhalka

yaekonomiksistemininyerel

Çıkardığı yasalar her zaman

sermayenin refahını sağlama-

yayönelikoluyor.

Sisteme sınırsız itaat

organizasyonu olarak serma-

ye devletinin varlığı açısından

krizinkarşısındayapayvehe-

yaratmakolduğugörülmelidir.

arttığıbusüreçtehalkıntepki-

lerinidoğruvegerçekhedeflereyöneltmesigerekiyor.
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Travesti avının şiddeti artarak sürüyor

ERYAMAN’DA TRAVESTİ KIRIMI
MERVE ÇAĞRIŞLI

Heteroseksist ve erkek
egemen sistem, farklı
seslerin yaşamasına izin
vermediği gibi farklı
tercihlerinde ısrar eden tüm
varoluşları yok etmeye kararlı
gibi gözüküyor. Çok değil
bundan birkaç yıl önce
İstanbul’da Ülker Sokak’ta
travestilere yapılan saldırılar
ve tacizler geçtiğimiz Nisan
ayında Ankara Eryaman’da
daha güçlü ve en vahşi haliyle
yeniden kendini gösterdi.
4 Nisan gecesi başlayan ve
bu geceyi takip eden hafta
içinde yaşanan olayların
sonucunda Eryaman’da
yaşayan yaklaşık otuz travesti
evlerindeki eşyalarını bile
alamadan, ölmediklerine
şükrederek Antalya, Mersin
ve İstanbul’a gitmek zorunda
bırakıldılar.

T

Ö:18Haziran’daAnkara
Eryaman’dayaşanan
şiddetolaylarınakarşıbir
eylemyapıldıvesendebuna
katıldın.Lambdaİstanbulolarak
Eryaman’dakiolaylardannasıl
haberdaroldunuz?

A: Herbahar,bahartemizliğiadıal-

tındadüzenlenenoperasyonlardanbiriaslında.Ankara’dakibuolaylardan
sonratravestilerapartoparMersin’e,
Adana’yakaçmışlar.Oradakilerleröportajyaptık.Bunlaratanıklıketmek
çokrahatsızettibizivebirkampanya
başlattık“TravestiveTransseksüellerinYaşamHakkı”diye.BizsadeceEryamandiyebaşlamıştık,çünküozamanEryaman’dakiolaylarçoktazeydi.Dahasonraöğrendikkiİzmir’de
Alsancak’taçarkaçıkantravestive
transseksüellereayrıbirsokakverilecek.Yanigettolaşmalarınıistiyorlar.Onlardaosokaktandışarıçıkamayacaklar.İstanbul’dayinebirRobocoptimdenilenahlakzabıtasıbu
yıldakuruldu.Bunlarbırakıntravestilerinçarkaçıkmasını,sokağaçıkmalarınadahiizinvermiyorlar.Keza
Bursa’daçöplüğeatılıp,polisinüstüneişediği,işkenceettiğitravestiler
var.Bursa’datravestilerdernekaçmakistedileramaderneğinadında
travestiadıgeçtiğiiçindernekkapatılmakistendi,davasıhâlâsürüyor.
Böylebirdayanışmakampanyasıbaşlattık.BunuKaos’unHomofobiBuluşmasındagörüştük.Bizoradabirlikte
hareketetmeadınaortakkararlaraldık.Budayanışmayıgöstermemizlazımkimağdurlargüçkazansın;çünkü
herkesinpolise,hukukakarşıbirgüvensizliğivar.Oyüzdenbukampanya

kararıAnkara’daalındı.Eeeiştedün,
18Haziran’daKurtuluşParkı’ndatoplandık.ŞuandaAnkara’daPembeHayatdiyebirtravestitransseksüeldernekgirişimivar,muhtemelenkapatılmakistenecek,amazor.

TÖ:Eryamanolaylarının
arkasındanelervar?

A: Travestileriniçinegirmekzorundaolduğu,onlaradayatılanbirkimlik
var.İştekapitalist,ataerkildüzenin
onlaraşartkoştuğuokimliğidene-

Hedef tahtasındaki insanlar

yimlemedurumundalar.Şöylebir
suçlamayapamayız,travestive
transseksüellerzorunluseksişçiliği
yapıyorlarvedolayısıylabulundukları
yerlerdedehalkrahatsızoluyor.Böy-

leoldumuoinsanlarınoradanhabire
şehirdışına,dahamarjinlereatılıp,
ensonundaartıkiyicegettolaşıp,“Al
busokaksenindir,sencinselkimliğini
ancakbusokaktayaşayabilirsin,seni
şehiriçindegörmeyetahammülümüz
yok”durumunagetiriliyortravestive
transseksüeller.Ebukadarküfürhalinegetirilmişbircinselkimlikolunca
datravmalaroluyor.Aileylegörüşemiyorlar.Arkadaşçevresisadecegey
velezbiyenleroluyor.Kezageyvelezbiyenleriçindebirgrupdatransseksüellerekarşıtepkiduyuyorçünkü
onlargörünüreşcinseller.

TÖ:ŞimdiEryaman’da
nasılbirdurumvar?

A.:Birkereenbaştahalkıylakonuş-

tum.Hepsi“travestilerikonuşmaya
negerekvar”diyor.Herkesüçmaymunuoynuyor.Travestilerikonuşmak
görmekduymakistemiyorlar.Çünkü
üçgüniçindetravestivetransseksüelotuzkişilikbirgrupEryaman’dan
kaçırıldı.Bütünmalmülkleriorada
kaldı,geriyebiledönemediler.Travestivetransseksüellerinduyumlara
göreşöyle;ellişermilyonaEtimesgut
Belediyesinintuttuğuadamlar(kendi
iddialarınagörepolisokulundaokuyanöğrenciler)yirmi,yirmibeşve
hattaotuzkişilikbirgruptravestiler
tekbaşlarınaykensallamalar,büyük
dönerbıçaklarıvesopalarlagirişiyorlar.Kelimenintamanlamıylalinçgirişimi.Öncearabaylatekbaşınaduran
travestiyikovalayıp,düşürüyor sonra
birarabanıniçindenyirmikişiinip
yerdebaygındurumdayatantravestiyisopalarladövüyor.İşinvahimi
bunlarınhepsipolisleringözünün
önündeoluyor.Polisindekulağıçekilmiş,halkzatenkorkuyor.Ekim
koruyacaktravestileri?Evleregiriyorlar.Seçkin’ekurusıkıtabancayla
ateşediliyor,45günraporalıyor.
Yağmur’adademirlerlesopalarla
saldırıyorlar,oda45günraporalıyor.Evdeikisiyatarkenkapıyıkırıp
içerigiriyorlar,“Sendahaölmedin
mi?”deyipbirdahadövüyorlar.

TÖ:Onlarıbukadar
gözükarayapannevar?
A: “Parakonuşuyor.Polisherza-

manrüşvetalırtravestilerden.“Ortalığıbulandırma,işiniyapamabenide
görçünkümüsaadeediyorumişini
yapmanadiyor”polis.Amabusefer
emirbüyükyerden.EmirMelihGök-

çek’tenhattadahadaüstten,İçişleri
Bakanlığı’ndandiyorlar.MelihGökçek
yıllarönceşeydemiş;“BizbunlarışehiriçindenEryaman’aattık,artıkşehiriçindehuzursuzlukyapmayacaklar”.Eryaman’daartıkşehriniçine
karışıyor,beşbinkonutunolduğuyer.
KontaşCanberkİnşaatŞirketiçok
lükskonutlaryapıyor,tamtravestileri
çarkaçıktığıcaddede.Oradakiolüks
apartmanlaraparaverecekinsanlar,
akşamsokağaçıkıpyürüdüklerinde
etraftatravestigördüklerindeyada
travestilerinçarkaçıktıklarınıduyduklarındaalmazlardaireleri.Dolayısıyla
buradadediğimgibiparakonuşuyor.
İşiniçindeİçişleriBakanlığıvar,EtimesgutBelediyesivar,inşaatşirketi
var,EmniyetMüdürlüğüvar.Sondereceteşkilatlıbir“silmetemizleme”
operasyonu.
Hepsişunusöylüyor;“Bizvatandaş
değilmiyiz?”

TÖ:PekişimdiEryaman’daneler
olupbitiyor?Oradayaşayan
travestilerşimdineyapıyor?

A: ŞimdihiçbiriEryaman’adönemi-

yor.Odediğimyirmibeş,otuzkişilik
gruphabireoradabekliyor çünkü
emiralmışlartravestivetransseksüellerbumahalleyegiremezler,artık
buradanköklerikazındı.Eşyalarını
dahialıp,evlerinibilesatamıyorlar.
Evlerinisatmasıiçinemlakçıyavermişler,emlakçısatamıyor.Travesti
vetransseksüellerdedönemiyorlar,
çünkübiliyorlarkitekrarşiddetemaruzkalacaklar.Vebuaradaikikişi
yakalandı,karakolagötürüldü.İtiraf
ettilerhaneyetecavüzdebulunduklarınıamaşikâyetçilerMersin’deolduklarıiçinakşamındasalındılar.Savcılığabaşvurudabulunulduamadava
halabekletiliyor.Zatenokadargüvensizlikvarkikimlekonuşsam“şikayetçioluyoruzvedavaöylebiryeregeliyorkibizlersuçluoluyoruz”
diyorlar.Kimegüvenecekbuinsanlar?Kimsebiraysonraneolacağını
bilmiyor?Zatensaldırıyauğrayanlarınçoğuhâlâhastayatıyor.Herkes
patlamadurumunda,nasılpatlaya-

cağınıbilmiyor?Tekbaşınagidippatlayamazçünkübiliyoröldürüleceğini.
Bilinçliörgütlüplanlıbirgirişimde
bulunursakogöz dağıçokiyiverilir
vehadlerinibilirler.Bundansonrabu
kadarrahatolabileceklerinidüşünmüyorum.
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VENEZÜELLA’DA KADINLAR
Yeniden kurulan Venezüella’da kadınlar...

İÇİN NELER OLUYOR

E

NURAY ERGÜNEŞ

ceTemelkuran’ınVenezülla’yı,Bolivarcıayaklanmayı anlattığı “Biz
Devrim Yapıyor uz Sinyorita”
kitabında birden dehşetle LatinAmerikaüzerinebuncayazılıp çizilirken ve tartışılırken
yaşanansürecinkadınlarayönelik nasıl gerçekleştiğinden
hiç bahsedilmediğini fark ediyorsunuz. “Biz burada devrim
yapıyoruz reform değil” diyen
birhalkınbudevriminekadar
patriyarka eleştirisiyle kurduğu, buna yönelik ne gibi dü-

gilileri ortalıktan yok olduğu
içinçocuklarınıyalnızbüyütüyorlar.

Bolivarcı Anayasa ile
kadınlar lehine önemli
kazanımlar
Venezüellalı kadınlar’ı yasal
haklarının birçoğunu 20. yüzyılın ikinci yarısında elde etmiş.Örneğinkadınlarçocuklarının velayet hakkını 1982’ye
kadar alamazken, 1999’daki
Bolivarcı Anayasa ile birlikte
önemlikazanımlareldeettiler.

zenlemelervepolitikalarınhayatageçirilebildiğibizkadınlar
açısındangeleceğeönemlideneyimler bırakacak, en azındanbunaadayolarakgörünüyor.

Örneğin ev kadınlığı meslek
olarakkabuledilmeklebirlikte
ev kadınlarına emeklilik hakkı
daverilmiş.Yanikadınlarınbu
hakları anayasal güvence altında.

Anne merkezli erkek
egemen yapı

Ve sonrası

Venezüella, ilk bakışta, bizden farklı olarak geleneklerin,
dininbaskısınınpekyaşanmadığı dolayısıyla da kadınların
bir nebze nefes alabildiği bir
toplum gibi görünse de “anne
merkezlierkekegemenbiryapı” olarak tanımlanıyor. Çok
küçükyaştaçocuksahibiolan
genç anneler, eşleri yada sev-

Venezüella’da sağlık, eğitim,
sosyaladalet,konutvetoprak
sorununun çözümüne yönelik
yapılan çalışmalar “misyon”
adı altında yürütülüyor. Bütün
misyonlar da aktif olarak yer
alanların yüzde 64’ünü kadınlar oluşturuyor. Bütün siyasi
partiveoluşumlardakadınkotasıyüzde50olarakuygulanıyor. Bolivarcı Venezüella’nın

1999’daki Bolivarcı Anayasa ile kadınlar ev
kadınlığının meslek olarak kabul edilmesi ve ev
kadınlarına emeklilik hakkı verilmesi gibi önemli
kazanımlar elde ettiler.

Domates fabrikasında çalışan kadınlar

anayasasıhemerilhemdedişilolmaküzereikibiçimdeyazılıyor. “Caracas’taki ilk kadın
sığınmaeviiseChavez’inbaşa
gelmesiyleaçılmış.Ancakhâlâ
tümülkedesadeceüçtanesığınma evi var.” “INAMUJER
(Ulusal Kadın Enstitüsü) aile
içi şiddetin ortadan kaldırılması için büyük kampanyalar
düzenleyerek bilinç yükseltme
çalışmalarıyapıyor.”

Kadınlar bankası

“Kadınlara yönelik bir başka

çalışma ise Kadınlar Bankası.
Kadınlar Bankasının uygulaması şöyle: Banka 3 milyon
Bolivar’a(1000dolardanbiraz
fazla) kadar kredi veriyor.
Kredilerbireyselolarakverilse
de kredi alan kadınların kooperatifolarakçalışanbirgrubun parçası olmaları gerekiyor. Kredilerin geri ödemesi
dört yıl içerisinde yapılıyor ve
enfazlayüzde1’likbirfaizuygulanıyor. Eğer kredi tarımsal
işler için alınmışsa faiz oranı
0.5’le sınırlı tutuluyor. Kadın
Bankası, kredi verdiği kadınlarlasadeceparasalbirilişkiyegirmiyor.Aynızamandakadınlarınbukredilerlekuracaklarıişlerdenasılçalışacakları,
kendiişlerininasılkuracakları
konusunda destek çalışmaları
yaptığıgibiaileiçişiddet,aile
planlaması gibi konularda da
toplantılar ve atölye çalışmaları düzenliyor. Bu nedenle
banka, kredi alan kadınları
müşteri olarak değil, kullanıcı
olarakadlandırıyor.
8Mart2001’denberiçalışan
bankaşuanakadar51binkişiye kredi vermiş. Kredi alanlarınyüzde96’sıisekadın.Erkekler debankadan“yapacaklarıişlerikadınlarınyönetmesi
şartıyla” kredi alabiliyor. Banka kadın çalışanlardan kurulu
birağsistemiyleçalışıyor.Kadınlarbankayakrediistemeye
gitmiyor. Çalışma sistemine
göre, banka çalışanları bar-

rio’lara (yoksulların yaşadığı
bununla birlikte hayatın yeniden örgütlendiği yaşam alanları) gidip atölye toplantıları
yapıyor.Butoplantılarınilkiülkeninekonomikdurumuylave
yeniden tarif edilen ekonomik
ilişkilerleilgilioluyor.Buçalışmalarla kadınların yaşadıkları
yerlerdekikoşullarıveihtiyaçları nasıl saptayabilecekleri,
bukoşullardaneyinasılüretebilecekleri anlaması sağlanıyor.Kadınlarınyaşadıklarıyerlerdeki ekonomik ilişkilerde

katılımcıvebelirleyiciolmalarıhedefleniyor.
Butoplantılardasadeceekonomik meseleler değil, aynı
zamanda aile içi şiddet, doğumkontrolüvebenzerikonularda da tartışmalar yapılıyor.
Çalışmalarboyuncakendibölgelerinde lider özellikleri gösteren kadınlar tespit ediliyor
ve bu özelliklerini geliştirebilmeleriiçinneleryapılabileceği
üzerindeduruluyor.Dahasonra bu toplantılara katılan kadınlarkendilerineözgüüretim
alanları bulmak konusunda
destekleniyor ve isteyenlere,
kendi işlerini kurmaları için
mikro-kredileröneriliyor.

“Biz burada devrim
yapıyoruz reform değil”
diyen bir halkın bu
devrimi ne kadar
patriyarka eleştirisiyle
kurduğu, buna yönelik
ne gibi düzenlemeler
ve politikaların hayata
geçirilebildiği biz
kadınlar açısından
geleceğe önemli
deneyimler bırakacak,
en azından buna aday
olarak görünüyor.

Heyecan veriyor

TümbuuygulamalarVenezuella’dakadınlaradınaheyecan
vericişeylerolduğunugösteriyor.Ancakbuolanbitenintoplumsalyapıyınekadardönüştürebileceği–birbaşkayazının
konusunu oluşturabilecek genişlikte olmakla birlikte- tıpkı
Venezulla’dakidevrimgibikadın hareketinin dinamizmine,
bilincine ve elbette özgürleşmeufkunabağlı.

Kaynak: Yazıda yer alan bilgiler

EceTemelkuran(2006)BizBurada Devrim Yapıyoruz Sinyorita,

Everest Yayınları kitabından alın-

mıştır. Venezüella’da olanları an-

layabilmekiçinokunmasışiddetle

tavsiyeolunur.

Anne merkezli ataerkil yapı
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Kadınlar ve kadınlık halleri

“TUTARSIN 15 GÜNDE BİR KADIN...”
Bu doğal olmayan hiyerarşi yalnızca işveren kadınla ücretli ev işçisi kadın arasında değil, temizlik satın alabilen ve
alamayan kadınlar arasında, hatta satın alma düzeyine göre, temizlik satın alan kadınlar arasında bile söz konusu.
Değişmeyen tek şey, hiyerarşinin alt basamaklarında yer alanların değersizliği, hiçliği.

B

KADER AY

uaraözelbirdurumnedeniyle

yaşlardahenüz.Üçyılönceeşihapse

mamgerekti.Bilirsiniz;hastane

ğununnafakasınıçıkarabilmekiçin.

hastanedebirazfazladolan-

ortamlarındadoktorlardanziyade,

hastalarlavehastayakınlarıyladoğal
birmuhabbetortamıdoğuyor.Farklı

dertverahatsızlıklarlaordaolunsada
enazındanortakpaydahastalık/sağlık,ilgisizlik,çözümsüzlük,çaresizlik
vs...

İşteböylebirvesilesonucubirka-

dınlatanıştımhastanede,ameliyattan
çıkalıüçgünolmuş.Kırıkayağınınbi-

nım;gözlerimikaçırıyorumsadece...

gurur,birazhülya,birazhüzünkarışı-

mıbirifadeyle.Temizliğiniyaptığıevin

Görünmeyen değersiz canlar...

mışvebirdahaneziyaretetmişne

mizlikişçisibirkadınıncanınıucuz,

birkırgınlıkla,“Birşeybeklediğimden

nınıkıymetlikılanneydi?Giyimkuşa-

“hanımı”onuhastaneyegetiripbırakdetelefonaçmış.Öfkeyledeğil,derin
değil,birtabaksıcakyemek,birtas
çorbagetiririnsan”diyor.

Birazsonrameraklıbirziyaretçiuğ-

nü,amadetaylarınıonunağzından

kânıntentesi.Olayanınıhiçanımsa-

mıyor.TemizlikişçisiymişSongül;evleregündeliktemizliğegidiyor,orta

retkarşılığıyapılsınistersesevgi,sa-

“Öncedenevhanımıydım,”diyorbiraz

apartmanınyedincikatındandüşmüş,
kalmasınınnedeni,girişkattakidük-

şaşkınbirtebessümle.Bendeşaşkı-

tulankadınlardanolduğumu,”diyor

ruyoryanına,meraktanibaretbirka-

camsilerken.Mucizeeserihayatta

minyaptığınınbirönemiyokturesa-

girince,başlamışçalışmaya,üççocu-

rindeözelbirmetalmekanizma,bir
kolundaalçı,gözaltlarımosmor.Bir

Gözgözegeliyoruz;“Diyemedimotu-

dın;duymuşyedincikattandüştüğü-

dinlemekniyetinde.Camsilerkendüş-

Neydiokadınınkıymetanlayışı?Te-

diğerkadınların,“evhanımları”nıncamından,başörtüsüvepardösüsün-

den,konuşmasındanpekdeortasınıf
mensububirkadınimajısunmuyordu

sözkonusuziyaretçimiz.Ücretkarşılığındaevinintemizliğiniyaptıran,yani
işverenkadınise,ölümdenkılpayı

kurtulanSongül’ünanlattığınagöre,

deceonuyapanıdeğersizkılıyor,böy-

lecediğertümişlerden,alenenbirde-

ğerürettiğihalde,değerüretendiğer

tümişlerdenayrılıyor.

Temizliğin yarattığı
hiyerarşi

Evişlerinebağlıolarakkadınlardan,

evişisorumluluğuüzerlerineyıkılmış

kadınlardanbeklenentemizlik,titizlik
anlayışı;sınıfa,kültüre,yaşgrubuna
vs.görefarklılıklargösteripsadece

kadınlarveerkeklerarasındabirhiye-

rarşikurmuyor,aynızamandavebu

tüğünüöğrendiğinde,“Hiçüzülme,ca-

ortasınıf(hattaÇırağan’dadüğünya-

sayedekadınlararasındadabirhiye-

tarsınonbeşgündebirkadın,sildirir-

çalışan,“modern”birkadın.Amabu

satınalankadınlarınevemekçisika-

melenbirbirindenbambaşkahayatlar

ğiiçinücretödeyenerkeklerinaynı

nındankıymetlimiiş?İyileşince,tusincamlarını,”diyorveuzaklaşıyor.

pacakkadarüst-ortasınıf)mensubu,
ikiayrısınıfmensubukadını,muhtesürdürenbuikikadını,buçerçevede

ortakkılanşeyanlayışlarıydı;gündelikçikadınınbırakınemeğini,canının

rarşiyaratıyor.Ücretkarşılığıtemizlik
dınlarlakurduğuilişki,yineevtemizli-

emekçikadınlarlakurduğuilişkiden
çokfazlafarklılıkgösteriyor.

Bazıkadınlar,sırfdağınıklığıvepisli-

bilebirdeğerifadeetmediğianlayışı.

ğinedeniyle“azar”işitmemekiçin

semirdiği,çelişkilimiçelişkilibiran-

celeevtoparlamayaçalışıyor.Bazıka-

Ataerkilliğinbeslendiği,busayede

layış:Neevişininbirdeğerivardırne

deevemekçisinin.Amaevişi,günde-

gündelikçikadıngelmedenöncealela-

dınlar,işikaytarmasındiyenasıladım

adımgündelikçininpeşindedolaşmak-

likhayatlarımızınayrılmazparçasıdır.

tanyorgundüştüğünükomşularınaan-

kadınlaraçısındantemizlik,evintemiz

içinidahaiyisilmesiiçinonunasıl

Önemlidiramadeğersizdir!Üstelik

latıpkoltuklarıyadamutfakdolabının

olmahali,sosyalbirstatü,yanisay-

azarlamakzorundakaldığındanyakını-

lerdeçalışıpevinintemizlikvebakı-

ninkendisininkiolduğuylaövünürken,

gınlıksembolüdür.Yoğunveyorucuişmıylayeterinceuğraşamayankadınlar,
ücretkarşılığıbutemizliğisatınaldık-

larında,hattanekadarsıkaldıklarıyla
(haftada,onbeşgünde,aydabirvs.)

doğrudanilintiliolaraktakdirlesosyal

yor.Bazıkadınlarentemizgündelikçibazıkadınlaraslagündelikçiyebırak-

maya“cesaretedemeyecekleri”(örneğinyemek)işlerlegururduyuyor.Bazı
kadınlarisesadeceevininanahtarını

teslimedecekkadar“güvenilirbirka-

açıdanödüllendiriliryadaaşağılanır-

dın”bulduğuiçinmutluoluyor,vs.

rektiğineinananbekârerkekler,ücret

işverenkadınlaücretlievişçisikadın

görürken,eşine(elbettebelliölçülerde

vealamayankadınlararasında,hatta

lar.Evine“birkadınelideğmesi”gekarşılığıevinitemizlettiğindetakdir
vesınırlarda)“yardım”edenerkek,

baştaaşağılanmaveyaftalanmaol-

maküzere,sosyalcezalaramaruzkalırlar.

Ne ev işinin bir değeri var ne de ev emekçisinin

sen.Evişiöylebiriştürükiisterüc-

Buanlamdaevintemizlikişleriniki-

Budoğalolmayanhiyerarşiyalnızca

arasındadeğil,temizliksatınalabilen
satınalmadüzeyinegöre,temizliksatınalankadınlararasındabilesözkonusu.Değişmeyentekşey,hiyerarşininaltbasamaklarındayeralanların
değersizliği,hiçliği.
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Yerel müzisyenler saflığını yitiriyor
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Yerel müzikleri birer müzik tarlası olarak düşünebiliriz. Çünkü bütün müziklere kaynaklık ederler. Büyük müzisyenler
onları inceler ve üstüne yeni yaratılar inşa ederler. Yerel müzikleri icra eden yöresel sanatçılar, bunları bir sonraki
kuşaklara aktarmada önemli görevler üstlenirler.

Y

İSMAİL HAKKI DEMİRCİOĞLU
erelmüziğinkelimekarşılığı,ait
olduğuyerinmüziğiolsagerek.
Fakatbutanımın,günümüzde
yapılanmüziklerdikkatealındığında
tamtamınauyduğunusöyleyemeyiz.
Örneğinİstanbulmüziğidediğimizde
nasılbirmüzikanlayacağız?
Esasolarakyerelmüziktenanlamamızgereken;onubozacak,değiştirecek,başkalarınabenzeteceketkilerden
uzakkalmış,yaşadığıyeringerçeklerinden,havasından,suyundan,coğrafyasından,ekonomikvesosyalyapısından,dilinden,dininden,yüzyıllarca,bin
yıllarcaaktarılaaktarıla,süzülerek
kendikişiliğinibulmuşmüziktir.Bugün
içinartıkyerelmüziklerinyaşadığınıve
kendiseyriiçindedevamettiğinisöylemekçokzor.
Yerelmüzikyaptığınısöyleyenler
(eğervarsa)vehalkmüziğiicracıları
olarakiyiniyetlibiryaklaşımlayerel
müziklerianlamaya,öğrenmeyehatta
kendimizieğitmeyeçalışmakta,ancak
istemesekdeonlarıbozmaktayız.
Herşeydeğişimiçindeveböyleolmasıdagerekir.Bizimdikkatedeceğimiz
nokta,budeğişimlerinbizenelerverdiğivenelergötürdüğüdür.İnsanlığa
yadabütünhayataolumlukatkıları
nelerdir?Yoksadeğişimlerolumsuz
mudur?Dahaöncekiyüzyıllardaolan
değişimler,kendidoğalgelişimiiçerisindekideğişimlerdi.Buyüzdenhayatımızıçokolumsuzetkilemediler.Sanayi
sonrasıdeğişimlerçokdahamüdahalecioldular.Şimdiisebilgiveteknolojinin(nasılkullanıldığımalum),ulaştığı
seviyeilebütünhayatıkontrolaltına
aldığıbirgerçektir.İnsandediğimizyaratıkbinlerceyıldayarattığı“kirliliğin”
çokdahafazlasınısonyüzyılda,belki
desonelliyıldayaratmıştır.
Dahasonragelişengöçhareketleri,
şehirlerinkarmaşıkhalegelmesineyol
açtı.Değişikbölgelerdengeleninsanlar,kendideğerlerinikoruyamadan,
geldiklerişehrindeğerlerinidealamadanyapayveyozbiryaşamıniçinde
buldularkendilerini.Yerelmüziklerini
birnoktayakadartaşıdılar.Yardımseverlik,dürüstlükvb.gibiinsanideğerlerinide.Zatenşehirlerineski
sakinlerinindeğeryargılarıyerelden
geleninsanlarınkindençokdafarklı
değildi.Ancakşimdimedeniyetten

lerdekullanılançalgılarınyapısıoradakimüziklerinoluşmasındaetkiliolur.
Örneğintulumçalınanbölgelerdeki
türkülerinsesaralıklarıgenelliklebeş
sesaralığındadır.Hattamakamsalyapıyıdabelirler.Bugünekadartulumla
yapılanicraiçerisinde,Hicazmakamı
kullanılmamıştır.Çünküoseslertulumdayoktur.OrtaAnadolu’daki“bozlak”larçokgenişsesaralığıiçerirler.
Alevimüziğindeyse,toplusöylencelerde(diniolanlar)genelliklekısa,akılda
kalıcımelodiler“bağlamadüzeni”dediğimizşekliyleicraedilirler.

Muharrem Ertaş, Neşet Ertaş

Kaçkar dağlarının eteklerindeki köylerde bir çok meve yok oldu

uzakdediğimizküçükbölgelerdepaylaşma,yardımseverlik,dayanışmagibi
insanlığınenyücedeğerlerihâlâvarkenşehirleriçinaynışeyisöyleyemeyiz.Medeniyetincanavarbirmedeniyetedönüştüğünügörmekteyiz.Herkesin
birbaşkasınıezerek,sevmeyerek,rekabetiçinde,sadecekendinidüşünerek
kurtulacağıvebaşarılıolacağıbirmedeniyet.

Halk müziğinin ana konusu;
insan sevgisi

Buradanhalkmüziğinegelirsek;bu
olumsuztabloylahiçbenzeşmediğini
görürüz.Çünkühalkmüziğianakonu
olarak,Anadoluhalkınınenbüyükdeğeriolaninsansevgisinikullanır.Belki
debuyaratılardünyadahiçbirhalka
nasipolmamıştır.YunusEmre,Hacı
BektaşVeli,PirSultan,Karacaoğlan,
Dadaloğlu,Emrah,ÂşıkVeyselvesaymaklabitmeyecekbirçokdeğerAnadolu’yuAnadoluyaptı.Günümüzünmüziklerininise,öncedensözettiğimizkonularlaenufakbirilişkisininolmadığınıgörmekteyiz.Gerekmüzikaçısından,
gerekiçerikvegereksesunumaçısındandeğerleritartışılabilirhaldedir.
Bubozulmadan,yerelmüziklergibi
doğa,kültüreldeğerlerdenasibinialdı.
Örneğinbenimdoğupbüyüdüğüm,
KaçkarDağları’nıneteklerindekiköyümdebirçokmeyveyokoldu.Çocukluğumdayüzmekiçindereyegiderken
meyvelerleaçlığımıgiderirdim.Her
bölgeninşartlarıgereğioluşmuş,kendinehasbirçokmeyvesı,sebzesi,ye-

meklerivardır.Şimdiköyümegittiğimde,bunlarınbirçoğununyokolduğunu
görmekteyim.Birmeyveacabanegibi
evrelerdengeçerek,omeyvegörünümüneulaşabiliyor.ÖrneğinbirAnkara
armudu,”Ankaraarmudu”olabilmek
içinkaçyüzyıllıkbiroluşumsürecigeçiriyor...Bunlarçokkıymetlişeylerve
çokacıgerçeklerdir.İnsansüreklitüketen,yokedenbirvarlıkhalinegelmiştir.Ülkemizevedünyamızabaktığımızdabusorunlar,çokazinsandışındabüyükyığınlarınveülkelerinumurundabiledeğildir.

Yerel müzikler birer
müzik tarlasıdır

Buçerçevedenbaktığımızdaülkemizinherili,ilçesi,köyühattamahallesi
kendineaitgüzelliklerlekarşımızaçıkar.Budurumunçokbüyükbirzenginlikolduğunuhepsöyleriz,ancakkıymetinibilmeyiz.Yerelmüzikleribirer
müziktarlasıolarakdüşünebiliriz.
Çünkübütünmüziklerekaynaklıkederler.Büyükmüzisyenleronlarıincelerve
üstüneyeniyaratılarinşaederler.Yerel
müzikleriicraedenyöreselsanatçılar,
birsonrakikuşaklaraaktarmada
önemligörevlerüstlenirler.Yöresel
müzikicracıları,yalnızcaicraetmişol-

makiçindeğil,oyöredekiacıyı,sevinci,aşkı,doğayı,direnci,paylaşmayıkısacaherşeyiişleyerekicraederler.
Böylecehalkınsesiolurlar.
Memleketimizdekiyerelmüzikleriincelediğimizde;farklımelodi,ritmve
ağızlarolduğunugörürüz.Farklıyöre-

Günümüzdehiçkimse,dolayısıyla
hiçbirbölgebuetkileşimbombardımanındankendisinikoruyamaz.Enbaşındanbakarsak;okullar,basın,medyavb
etkenlerkişinindoğasınıdeğiştiren,çoğuzamanbozanvesonuçtatektipinsanyapankurumlardır.BuradaMuharremErtaşileNeşetErtaş’ıiyibirörnekolarakelealabiliriz.MuharremErtaşyaşadığıdönemingereğiolarako
dönemieniyiicraedenvemüzikal
özellikleriyleyerelözelliklerinitaşıyan
biryöresanatçısıdır.Eğitimgörüpgörmediğinibilmiyorum.Belkiradyosubileyoktu.Kendikişiliğindenyanimüzikalveotantikdurumununbendeyarattığıizlenimdenyolaçıkaraksöylüyorum.Süreklibölgesindeyaşadığınısanıyorumvekendisindenöncekilerden
beslenerek,bozulmadansadecekendi
becerisiyleobölgeninmüziğinieniyi
icraedenolmuştur.Böylecetarihteki
yerinialmıştır.
NeşetErtaş’ageldiğimizde;çokgüzel
kadifegibibirses,çokiyibirbağlama
icrasıancakderinlemesinebaktığımızda,kendiyöresinderastlayamayacağımızbaşkadünyalardanesinlenilmiş
birtakımyabancılaşmalargörürüz.
Hattailkçıktığıyıllardakisaflığınısonrakiyıllardabulamayız.Enbaştabağlamasıelektrikliolmuştur.Babasıyla
düğünleregidenNeşetErtaş,şimdide
düğünlerdeçalıyorvesöylüyor.Herşey
değişiyor.MuharremErtaş’ınzamanındakidüğünileNeşetErtaş’ınşimdiçalıpsöylediğidüğünlerçokfarklı.İnsan
neyiyaşarsaonagörebiçimlenir.FethiyeliRamazanGüngördebölgesininen
iyiyerelicracısıydı.Bugünkendisinden
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faydalanıpicraolarakbüyükgelişme
sağlamışarkadaşlarımızvar.Fakatyöre
sanatçısıolmakbaşkabirşey.Onunkendinehastadı,tavrıvar.Hamurubaşka
türlü.

Anadolu müziklerini
radyolardan öğrendik

Bugünyapılanlar“etnikmüzik”adıaltında,dahaçokBatısazlarıylamemleketimizdekienstrümanlarkullanılarakyapılanmüziklerdir.Bütündünyadamüziktükenmiştir.Kendikişiliğinibulmuşvekurumlarınıoluşturmuşbellibaşlımüzikler,
iyikötüyollarınadevametmektedirler.
Genelolarakhalkmüziğinebaktığımızda,
bilgivebeceriaçısındanbüyükgelişmelerolduğunusöyleyebiliriz.Çokiyibağlamaicracılarımızvar.Yerelicrateknikleri
üzerindeçalışarakbaşkaboyutlaragetiren,akademikçalışmalaryapanbirçok
insanvar.Buçalışmalarumutverengüzelemeklerdir.Buaradahalksazlarıyapımcılığıdabüyükgelişmelergöstermiştir.Bugünyapılanbağlamalardaişçilik
kalitesi,kullanılanağacındoğruseçimi
vedoğrukesimigibiteknikkonularda
ilerlemelerkaydedilmiştir.
BizAnadolumüzikleriniradyolardan
dinleyereköğrendik.Radyoheryörenin

müziğinibütüninsanlarasevdirmevetanıtmaişlevigördü.Yerelsanatçılarıda
buşekildetanıdıkvesevdik.Dahasonrakiyıllardaradyokendihalkmüziğiicracılarınıoluşturdu.Biryandanotantikliğive
yerelliğisavunurken,biryandandahalk
müziğikorolarıoluşturarakdeğişikyörelerdenoluşaninsanlaratürküleriicraettirdi.Hepberaberortaktatlaralmakbakımındangüzelveiyibirşeydi.Amayerelözellikleriicraetmekbakımındanzordu,belkideyanlıştı.YaniKonyalıbirine
Rizetürküsüsöyletmenindoğrubirşey
olupolmadığıtartışılır.
Geriyedönüpbaktığımızda;yerelmüziklerinneredeyseyokolduğunuyada
yukarıdadeğindiğimgibikendisinietkilerdenkorunabilmişbelkibirkaçyöre
kaldığınısöyleyebiliriz.
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“... yaşayan bellek yok olma tehlikesiyle karşı karşıyaysa ve kültürel hatırlama biçimleri
sorun yaratmaktaysa, toplumsal bellek bir dönem değişiminin eşiğinde demektir.”

Jan Assmann-Kültürel Bellek

S

ÜMİT KARTAL
açlarınıyolgetir/Eysevdiğimsanaşikayetimvar
Yolda yürürken, işe giderken,
çalışırken,dersinbaşındayken,banyoda, mutfakta kendinizden geçercesine
türküler mırıldandığınız anlar oluyordurelbette.Şimdihepbirliktehatırlamayaçalışalım,bakalımşuanbirtürkümırıldansakhangisiolurduacaba?
Saçlarını yol getir? Hep sürünesin? Arabadabeşevdeonbeş?Duranağabey…
Bunlar şimdinin en “popüler türküleri”. Eski sevgilinin arkasından yakılmış, bin bir beddua ve ilenmeyle içeren bu türküler nasıl da yapıldıkları
dönemivehitapettikleriduyguaralığınıapaçıktaşıyor.Diğeryanda“eysevdiğimsanaşikâyetimvar,nesevdiğin
bellinesevmediğin”diyenaşıklıkgeleneği içinden yetişmiş Muhlis Akarsu’nun sözleri var. Sevdiğine sitemini
dilegetirirkenbileonuincitmektenkaçınan, belirli bir derinliği ve inceliği
barındıran bu söz aralığı tek başına
değerlendirildiğinde belki yalnızca yazarınınbirözelliğiolarakalgılanabilir.
Oysa burada yaşamın içinde konumlanmış, bir kültürün ve dilin içinden
konuşmayımümkünkılanbirsürekliliğinkendisinibuluruz.
Bu yazı kapsamında, açığa çıkan bu
değişimin, kırılma-kopmanın nasıl olduğunu değil, bir kopmanın olduğu
üzerinedüşünmeye,onutespitetmeye
çalışacağız.Yapmakistediğimiztartışma içinde, bulunduğumuz dönemin
başkalığınadikkatçekmekveyakınza-
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manın önemli motiflerine genel bir
yaklaşımgeliştirmek.

Büyük dönüşüm

İçinde bulunduğumuz tarihsel konak
bir büyük dönüşümler dizisini işaret
ediyor.Budönüşümlerserisindebüyük
pay politik olanın etrafında dönüyor
kuşkusuz; ama bununla sınırlı da değil.Dolayısıylapolitikanalizlerinmakroölçekleriarasındagündelikhayatın,
kültürün, sanatın izlerini sürmek pek
olasıolmuyor.Gerekküreselleşmetartışmalarında,gereksedeABtartışmalarında kültür önemli referanslardan
biri.

Halk kültürü

Modernkitleiletişimaraçlarındakigelişimin hilafına Anadolu’nun kültürel
birikimi henüz yeterince ulaşılabilir
değildir.Şifahibirsürekliliğitakipederekbugüneulaşanbubirikim,yaresmi ideolojinin tahrifatlarına uğruyor,
ya piyasa ilişkileri içinde metaya dönüştürülüyoryadakimilerincehoyratçatüketiliyor.
Aşkını,acısını,inancını,mizahını,gözyaşını, kahkahasını, tarihini, tarifini,
dostluğunu, düşmanlığını sığdırdığı
masallar,tekerlemeler,şiirler,destanlar,deyişler,ilahilerozanın,âşığın,pirin,üstadındilindensözegeldikçekültürel aktarım, süreklilik, bağ-bağlılık
kendinidoğalındayenidenüretir.Ama
yaşadığımızçağveüretimilişkileriiçerisinde değişime uğrayan bu sürecin
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okumasını yapmak birçok değişkenin
biraradatespitiniveterkibinigerektiriyor.

Kültürel olanın yükselişi

Özellikledoksanlardanbuyanakültürel olanın kendisine kamusal alanda
yer açma gayreti farklı yönelimleri
gündemegetirdi.Safbirgelenek,kültürelkök,geçmişolmadığıaşikâr.Yüzyılların birikimi ve deneyiminin rafine
olmuşkristalleriçokkatmanlı,karmaşık bir dizi geçişkenliği bize sunuyor.
Bu bizim için, bir dizi imkânı içeriyor
olması sebebiyle önem taşıyor. Etnik
vekültürelolanındüşünülebileceğitek
aralıkpiyasailişkileriiçindetariflenemeyeceğigibibuağaterkedilemezde.
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TÜKETİLİYORUM ÖYLEYSE VARIM!

Sanat eseri mi, endüstriyel proje mi?

Sanatçı daha çok satma ya da gelecek nesillerce alkışlanma kaygısıyla kendisini kısıtlayabilir mi?
Sanat yapmak, insanın gündelik hayata mahkûm edilişine karşı çıkmak, cennetten kovulmayı göze almak değil midir?

D

HİKMET SARIOĞLU

anBrown“DaVinciŞifresi”

kitabınınönsözünübuproje-

dekendisinidestekleyenlere

ondankopmanınyoludur.Ancaksa-

natçınınmalzemesiaracılığıyladuy-

natsalyaratısürecisanatınpazar-

olanıniçindeyken,öteyandanonu

zenlediğisüreçtir.Piyasakoşulları

Yazarınmerkezindeolduğuekipza-

natçıkonusuylabiryandangünlük

teşekküretmekiçinayırmış.

estetikolarakyenidenyaratarakaş-

ge,BillThomas,SteveRubin,Micha-

tıcılıkserüvenindenbahsederken

Kişiler:JasonKaufman,HeideLan-

elPalgon,SuzanneHerz,Janelle

uzaklaştırır,eserendüstriyelanlam-

“Eğerbunuyapmasaydımçıldıracak-

kendisitüketimtoplumundatüketile-

tım”tanımlamasınıyapar.Buta-

Brown,StanPlanton,SylvieBaude-

kişiliğidenenoluşun,acıçekenben-

laque,PeterMcGuion...............

Kurumlar:LouvreMüzesi,Fransa

edilgenmişgibiduranizleyici/okur,

eseriniçselnitelikleriniortayaçıka-

wichKraliyetRasathanesi,Londra

lakendisiüzerindenbağlantısını

sağlar,böyleceyaratmaedimineka-

veAmerikanBilimAdamlarıFede-

eder.

birdenkendimibirsinemasalonundabuldumsanki.Filmbitmiş.Be-

yazperdedejenerikağırağırakıyor.

Bendesalondakibenimgibimerak-

lıtektükizleyiciylebirlikteyapımda

yeralankişilerinisimlerinivegörev-

tılırvekendiedilgenliğinideyok

Ohaldeşusorularısormamızge-

rekiyor.

Sanatçıdahaçoksatmayadagele-

ceknesillercealkışlanmakaygısıyla
kendisinikısıtlayabilirmi?

Sanatyapmakinsanıngündelikha-

yatamahkûmedilişinekarşıçıkmak,

cennettenkovulmayıgözealmakde-

leriniokuyorum.

ğilmidir?

Acı çeken benle yaratıcı
zihnin bütünlüğü

Sanat eseri mi,
endüstriyel proje mi?

Sanatçınıneserinigerçekleştirmek

içinverdiğimücadelebirdiziçaba,

acı,memnuniyet,retvekarardan

oluşur.Busüreçakılcı,duygusalve

aynızamandairadibirsüreçtir.Sanatçıdayaratıcılıkolarakadlandırı-

lansüreç,yaşadığımızdünyanın

günlükbilincindenkaçmanınhatta

bile.Eserkitapolarakpiyasadaön-

rıpyorumlayarakeserindışdünyay-

ArşivDerneği,WestminsterAbbey

Sevgiliokurbenbuönsözüokurken

filmhaklarıHollywood’asatılmıştır

Öteyandansanateserikarşısında

tablolarıİncelemeveBelgelemeSer-

rasyonu,OpusDeiÜyeleri..............

pazarpayınıöngörmektedir.Kitabın

ğunusöylemekkesinlikleyanlışol-

CemiyetiKütüphanesi,Louvre’un

ResmiBelgeKoleksiyonu,JohnPike

tensonucu,yanieserinsahipolacağı

likleyaratıcızihninbirbütünüoldu-

maz.

visi,CatholicWorldHaber,Green-

daprojelendirilir.Sanateserinin

lanmasürecinedönüştürülmüştür.

nımlamadanyolaçıkarsak,sanatçı

KültürBakanlığı,GutenbergProjesi,

FransaMilliKütüphanesi,Gnostic

sanatçıyıbudiyalektikilişkiden

maktadır.Birçoksanatçıkendiyara-

Moburg,JackieEverly,Adrienne

Sparks,MichaelWindsor,Richard

gularınıyenidenyaşayıpyenidendü-

Sanateserleritamamenticarileşti-

ğinde,metakimliğiestetikkimliğe

cekyenibirnesneolarakraflardaki
yerinialır.

Sanatsalürününendüstriyelürüne

dönüştürülmesininveyaticarideğer-

lerlesanatsaldeğerlerinbirbirineka-

rışması/karıştırılmasınaverilebilecek

görülendoygunluğaulaşıp,kârmarjlarıgerilemeyeyüztuttuğunda,filmi
çekilippiyasayasürülür.Böylece

filmdengelireldeedilmeyedevam

edilirken,eseriokuyamayanseyircininkitabıalmasıylakitapsatışıbir
kezdahacanlandırılır.ArtıkDan

karşıtambirüstünlükeldeediponu

engüzelörnek“DaVinciŞifresi”.

Brownyatırımcılarınınyüzünügül-

renötekielürünlerindenfarksızha-

Sanatın pazarlanması

olandünyaçapındabiryazardır.Sa-

içindeerittiğindemaddikazançgeti-

legelir.

Her birsanateseri,sanatçınınken-

disiyleyenidenkarşılaşmasını,sa-

Sevgiliokurüzerinesöylenecekhiçbirsözbırakmayanbirdiğer
önsözüsizinlepaylaşmakistiyorum.

“Zaman beni sürükleyen bir nehir, ama nehir benim
Beni parçalayan bir kaplan, ama kaplan benim
Beni tüketen bir ateş, ama ateş benim
Evren ne yazık ki gerçek
Ben ne yazık ki Borges’im”
Jorge Luis Borges – Kum Kitabı

düren,neyazsasatarveokunur

Beyinfırtınasıekibi,danışmanlar,

natınyaratımsüreciylekimseilgi-

eserekonuolanolaylarıngeçtiğiül-

pazarlanmasüreci,sanateserinin

araştırıcılar,pazarlamastratejistleri,
kelerinhükümetleriveturizmba-

kanlıklarıylakurulanilişkiler,-turistlerinolaylarıngeçeceğiyerleriziya-

retedecekleriöngörüsüyle-,bilbo-

ardlarayerleştirilenteaserlaryani
tüketicimanipülasyonları,imza

kampanyalarıvebeklenenson:sa-

lenmemektedir.Önemliolansanatın
tüketimnesnesiolarakpiyasayasü-

rülmesidir.Yazarkişiolarknekadar
iyiniyetliolursaolsun,tüketimsistemiiçindeüzerineyatırımyapılan

birkârnesnesidir,üstelikbusistemekendirızasıyladahilolmuştur.

Ohaldeparanıncennetindenkovul-

tıştapatlama.Tümbusüreçyazarın

makistemeyenbütünsanatçılariçin

leritaşıyanbirsüreçdeğildir.Sa-

sevarım.”

yaratmaedimindenkaynaklıgerilim-

sonsözyerine“Tüketiliyorumöyley-
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DÜNYA KUPASI
BİTER Mİ?
Top yuvarlaktır

B

HALUK KOŞAR
oşverinDünyaKupası’nıkimin
kaldırdığını.Televizyonbaşında
geçensaatlerinizinçoğununkötüfutbolaharcanıpgitmesinenekadar
ağlasanızboş.Başkatürlübirdünyayı
mümküngörenlerinkupalarınadikin
gözlerinizi.Futbolenindesonundabir
oyun.Tümdünyayıbukadarçoketkilemesininnedenibasitliğinde.Herkese
açık,katılımcıbiroyun.İkitaş,birtop
yadatopyerinegeçecekbirşey,birde
kendiniziözdeşleştireceğinizfutbolcu.
Herşeytamam.Sizdenmutlusuyok.
Kupahikâye,futbolşahane.İştesize
“başkakupamümkün”diyenlerinkupaları.Amaçkupayıkaldırmakdeğil,katılmak,oynamakkeyifalmak.Dahane
olsun?..

FİFA World Cup’a karşı
FİFİ Wild Cup

FİFAüyesiolmayanekiplerinbiraraya
gelerekoluşturduklarıFİFİ(FootballInternationalFederationofIndependents)
bünyesindegerçekleştirilenturnuva,Almanya’dapahalıDünyaKupasıöncesi
gerçekleştirildi.Almanya’nınHamburg
şehrininSt.PaulisemtindegerçekleştirilenkupayaKKTC,Zanzibar,St.Pauli
Cumhuriyeti,Tibet,CebelitarıkveGrönlandtakımlarıkatıldı.29Mayıs-3HazirantarihleriarasındayapılanturnuvanınkırankıranageçenfinaliniZanzibar’ıpenaltılarla4-1geçenKKTCkazandı.
Sponsorlarladolustadlardan,fahişfiyatasatılanbiletlerden,açgözlüfutbolculardanşikâyetedenlerealternatif
olaraksunulanturnuvaya,“Dünyada
tüminsanlarınveherulusunpolitik
müdahalelerolmadanfutboloynama
hakkıvardır”denerekçağrıçıkarılması
bilebaşlıbaşınabirolay.AmaRonaldinho’ların,Ronaldo’larınyanındahaber
niteliğibiletaşımıyorayrıkonu.
Hernekadarpolitikmüdahaleden
uzakolduğuiddiaedilsedefutbolhiç-

Milyonlar televizyonları
başında futbolun
elitlerini izlerken, diğerleri
bir başka yerde
futbol için ter döküyordu.
İki taş bir top gerisi size
kalmış diyenlerin de Dünya
Kupası var, duymadık
demeyin...
birdönempolitikadanuzakkalmadı
maalesef,böylesiturnuvalardabile…
KasımayındaKuzeyKıbrıs’taorganize
edilmesiplanlananturnuvayakatılmak
içinbaşvuranKürdistanveÇeçenyatakımlarışimdidenbirkrizyaratmışgözüküyorlar.

Evsizler Dünya Kupası

UluslararasıSokakKâğıtlarıAğı
(INSP)isimlisiviltoplumkuruluşutarafındandüzenlenenEvsizlerDünyaKupasıEylülayındaGüneyAfrika’nınCape
Townşehrindedüzenlenecek.2003yılındanberidüzenlenenturnuvayaresmi
kurumvekuruluşlarınyanısırapekçok
uluslararasışirketdeönemlimaddi
kaynakayırıyor.Sosyalsorumluluğun
sisteminvicdanınırahatlatanyanıolmasıgereğibukaynaklardünyanınpek
çokyanındanevsiziişsahibiyaparak
rahatlatıyor.Şirketleridebirnebzeolsuntemizvicdanlakalabalıklarınkarşısınaçıkartıyor.
Kendinehaskurallarıylaoynananturnuvayakatılımınşartlarıevsizolmakve
16yaşınıdoldurmak.BusenekiturnuvayaAvustralya’danGaller’e,GüneyAfrika’danNamibya’ya26takımkatılıyor.
Türkiye’lievsizleredeçağrıgönderen
kuruluş,dünyanınhertarafındakievsizleriböylesiuluslararasıbirorganizasyonilebirarayagetirmeyiamaçlıyor.
Gerçiİngiltere’yegirmektevizesebebiylezorlananoldukçafazlasayıdaevsizolduğusöyleniyoramabudakupanınaçmazıherhalde.

Gay-Lezbiyen Dünya Kupası

Sponsorsuz kupa izlemek isteyenlere

1992yılındaUluslararasıGayveLezbiyenFutbolBirliği(IGLFA)kuruldu.İlkini1997yılındayapmayabaşladıkları
veikiyıldabir(araaraheryıl)Gayve
LezbiyenDünyaKupasıdüzenlenmeye
başlandı.Turnuva2007yılındaArjantin

BounesAires’tegerçekleşecek.Turnuvayaerkekler11,kadınlarise7’şerlitakımlarlakatılıyor.Sonuncusu2005yılındagerçekleşenturnuvadaerkeklerve
kadınlardalındaayrıayrıbirincilikler
veriliyor.2005yılındaKopenhag’dadüzenlenenturnuvanınfinalmaçını10bin
kişininizlediğiveDanimarkatelevizyonundannaklenyayınlandığıdüşünülürse,olayınnekadarönemtaşıdığıanlaşılacaktır.BirdönemünlüdansçıTan
Sağtürk’ünTürkfutbolundakigaylerle
ilgiliyaptığıaçıklamacamiatarafından
tepkiylekarşılanmıştı.Oysabilseler
böylebirDünyaKupasıolduğunukatılmakiçinSağtürk’ünaçıklamadığı11tanesibiradımöneçıkarmıydı,bilinmez.

Kupaların Dünyası

DünyaKupalarıbunlarlasınırlıdeğil
elbette.Fakathatırlatmakistediğimiz
tümışıltısıyladünyanınenpahalıellerindehavayayükselenbirkupadançok
oyunakatılımbiçimi.Dil,din,ırk,politika,cinsiyettanımadanbirtopunarkasındakoşturupterlemişformalarla
dostlukfotoğrafıçektirebilmekvebunu
futbolüzerindenmilyondolarlarlaoynamayıgerçekoyunculukzannedenlerin
gözünesokabilmekti.Koskocadünyaya
birkupayetmiyor,amakupalarındünyasındayaşayanlaradünyada
kazanacakçoookkupavar.

Gay-lezbiyen dünya kupası
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“Vicdani ret haktır” dediği için yargılanan, faşist saldırılara maruz kalan yazar

PERİHAN MAĞDEN

İnsanlar silahı almayı reddedebilmeli. Bundan daha doğal bir hak olamaz. Dini nedenlerle, felsefi nedenlerle, vicdani
nedenlerle, insanı insan yapan bütün nedenler vicdani reddi bir hak olarak insanoğluna veriyor. Çünkü herkes insan
öldürmek istemez ya da insan öldürme potansiyeli ihtiva eden bir dönem geçirmek istemez.

T

GÜLFER AKKAYA

oplumsal Özgürlük: Ele
silah almamak suç mu?

Banadavaaçılmasıbirhukukskandalı.Genelkurmaysuçduyurusundabulunuyor.Savcılıkmakamıkabulediyor.
HemsavcılıkmakamıhemdeGenelkurmay’ınyaptığını,Aktüelgibihiç de
siyasikimliğiolmayanbirdergideçıkan,bencesondereceusturupluyazılmışbiryazıya,üçyılakadarhapisle
davaaçılmışolmasınıorantısızgüç
kullanımıolarakdeğerlendiriyorum.
Genelkurmay’ınelindeböylebirgüç
var.MutlakbirpozisyondahükümsürüyorlarTürkiye’devebunuherfırsattayüzümüzedayıyorlar.Yazınıniçindekibilgilersavunmaniteliğinde.
1970’lerdeBirleşmişMilletler’intanıdığıbirhaktansözediyor.Avrupa
Konseyi’nebağlıülkelerarasındayalnızTürkiyeveAzerbaycan’ıntanımadığıbirhaktansözediyoruz.Birhak
için,yazıyladüşüncelerinifadeedilmesinebiletahammülüyokGenelkurmay
veTCsavcılarının.

T.Ö: Vicdani reddin erkeklikle
uğraşan bir yanı var mı?

Erkeklikledeğil,erkleuğraşmışoluyorlar.Öylekadınlarvarki,çokdaha
erkbağımlısı,askerdendahaçokasker.Birsürüaskerannesi,ölençocuklarındançokdahamilitarist.Türklerin
asılmeselesi,erkeklikleçokbüyük
dertleriolması.HerTürkaskerdoğar.
Bununbirdingibiolması.Bizimköktendevletçiolduğumuzu,devletçilik
dinimizinolduğunudüşünüyorum.
Köktendincilerbununiçinbukadar
ciddibirparanoyayapıyor.Türkiyeparanoyaülkesi.Heryirmiotuzyıldabir
paranoyayaratılıyor.ŞimdiKürtçülük
vedincilikparanoyasıvar.Gerçekbir
demokrasiyokTürkiye’de.Adıkonulsun,denilsinki;“Burasımiliterbirdemokrasidir,kendiicadımızolanbelli,
şahsınamünhasıraskeribirdemokrasi,sizkarışmayın.AB’yefilandagirmeyeceğiz.Senhiçyazıyazamazsın,
şukonudayazma,gazeteçıkarma.”

T.Ö: Tarhan olayından sonra
profesyonel ordu konusu
gündeme getirilmeyecek
gibi görünüyor?

İşiinadabindiriyorlar.Dahaönceyapılmışbirsürüşeyvarprofesyonelorduyageçmekiçin.Onlarınbukonuda
taleplerivar.Şimdihasıraltıederlerya

dagündemegetirmekistemezler.Teknolojikgelişmelerbunuzorluyor.Amerikauydudanorayıburayıvuruyor.İnsanağırlıklıordularınmanasıdakalmadı.BunuherhaldebendençokGenelkurmaybiliyordur.

T.Ö: Erkeklerin tümünün askere
alınması Türkiye’deki şovenist
atmosferin pekiştirilmesine,
politik açıdan beyinlerinin
yıkanmasına hizmet ediyor
olabilir mi?

Askerocağıdeniliyor.Çünküaskeriye
kendiniCumhuriyetkurulduktanberi
erkeklerinbeyniniyıkayan,onlaratalimveterbiyeveren,onlarıCumhuriyet’inneferleriolarakyetiştiren,eğip,
bükenyer.Emirlerialmayıbilmeyenleringerekirseöldüğüyer.İşkenceden
öleninsanlarvarCumhuriyettarihi
boyunca…Şimdişimdibunlararaştırmakonusuoluyor.Dahaönce“Askerin
Ölümü”diyebiryazıyazdım,dayaktan
ölenbiraskerleilgili,mahkemesürüyor.İlkdefabuoluyor.Türkiye’de,askerdeçokinsanzayiatadıaltındaölüyor.Buaskerihizmetindoğalbirparçasıkabulediliyor.Bukadarciddibir
biattrafiğiolabilirmibirtoplumda?
Çokuzunbirsüre,çokfazlainsanıalıyorlar.Birtakıminsanlarda“Hayır
kardeşimbenöldürmeyeceğim”diyor.
MehmetTarhanaskericezaevindeyken
benkendimikötühissediyorum.Niçin
benimülkeminbirçocuğu,bizimevlatlarımıziçinkalksınSivasAskeriCezaevi’ndeyatıyorolsun?Vicdaniretçilerinçokvatanseverinsanlarolduklarınıdüşünüyorum.Herkesneyapıyor?
Saklanıyor,kaçıyor,yokmastır,kastır,
açıköğretim…400-500binaskerkaçağıvar.Sistematikbirrezistansvar.
Mantıkenherkeshayatındanbukadar
süregitmesini,bukadarsilahla,öldürmefikriyleolmayıistemiyor.Buna
karşıbirpasifdirenişvar.Yokmanasız
mastırlaryapıyor,yokkaçıyor,adresini
vermiyor.Bunuoturup,realistbirşekildedeğerlendirmekyerine,bukadar
yasakçılıknediryani?

T. Ö: Vicdani ret aslında son
derece radikal bir duruş…

Bunuhakolaraktanırsan–kısaltılmış
askerlikeşitsizlik,parasıolandüdüğü
çalıyor-ozamanzatenokadarmilitarist,okadarbeyniyıkanmış,okadar
hayatınıerk,erkeklik,silahsistemi

Mağden hakkında açılan davalar devam ediyor

üzerinekurmuşbirtopluluğuzki,ben
yinedevicdaniretçiçokinsanınçıkacağınıdüşünmüyorum.Erkeklerkaralanmaktankorkar,falan.Bukadarinsandeposunaihtiyaçmıvar?Güçmücadelesi.Askeriyegücündennekadar
feragatetmeyerazıolacakyadaolmayacak?Şimdiyekadarhiçbirhükümetbunusorgulayamadıbile.

T.Ö: Türkiye’de süren savaşı, yani
özel durumu göz önüne
alırsak…

Onlardahepbirözeldurumdanbahsediyorlar.Birsavaşyirmiyılsürüyorsaartıkoözelkoşuldeğil.Busavaşın
bitirileceğinedairumutlartüketmiş.
Bukadaruzatılmış,bukadardaha
sürdürülebilir.E,senbiryirmiyıldaha
vicdanireddihakolaraktanımayacak
mısın?Birbu.Birdejeopolitikkonumumuzmeselesi.Savaşteknolojilerio
kadarilerlediki,kimseninbukadar
büyükbirorduyubeslemesinigerektirmiyor.Buişiprofesyonelyapmayan
çocuklarçokkolaykurbanveriliyor.Bu
dasayıyıartırıyor.Ümitederimki,sanırımki,Türkordusudaçokşehitvermekistemiyordur.Profesyonelbirordubunugözealmışinsanlardanoluşur.OzamanhabireKaradeniz’e,
Ege’yeşehitcenazeleriyollamayız.Benimönerdiğim,hemdemokrasiyedair
birşeyheminsanhaklarınahemde
yaşamayadair.AyrıcaAnayasa’dagüvencealtınaalınmışbirşey.Anayasa’dakimadde,“savaşhalindebilekanaatvefikirözgürlüğüdahaöncelikli”diyor.Çünküölmeyadaöldürmeyiseç-

mehakkı.Bu,obireyinyaşamahakkıdır.Buhakkasahipolmaktandahadoğalbirşeyolabilirmi?YoksabenGüneydoğu’daolanlardanbihaberdeğilim,tabiikibiliyorum.Bencebubir
mazeret.Jandarmaeskikomutanıröportajverdi;“Ateşkesdönemindebarış
yapmakiçinçokbüyükbirfırsatıkaçırdık”dedi.Ordu,barışyapmaktao
kadargeçkalıyorsa,bukadarbeceriksizse,bütüntutumlarını,bütünkurumlarınıgözdengeçirmekzorunda.Bu
aradainsanihakolarakvicdanireddi
savunmakzorunda.

T.Ö: Yeni bir romana
başlamışsınız...

Kasım,Aralıkgibiçıkarherhalde.Annekızilişkisi.Ruhhastasıbiranne,
amabiryandandaruhhastasıdeğil.
Herhangibirtoplumdakadınolmak,
çocuğunlayalnızolmak,herkadınıruh
hastasıhalinegetirebilir.Herkadınkafayıçizebiliredegetiriyorum.Hem
toplumsalboyutuhembiretkitepki
olarakbirdelilikhali.Çocuğuylaçok
yalnız,onudünyadankaçırıyor.Hep
peşimizdeinsanvarruhuyla.Çünkü
anneçocukilişkisiçokyoğunbirilişki.
Anne-çocuğununüstüneçokdüşerse,
oçocukyalnızlaşır.Rehinealınmışgibi.Toplumlardabizirehinalıyor.Biz
depolitikdurumumuzaçısından,Genelkurmaytarafındanrehinalınıyoruz.
Senibüyüteneçokbağımlısın.Senibüyütenoolduğuiçindeliliğiiçselleştiriyorsun.Deliolmadığınhaldesanao
şeyçoknormalgelmeyebaşlıyor.

