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Ortadoğubiralevtopunadönmüşken,bir
yandandarenklidevrimleryaşanıyor.Tür-
kiye’de,ABD’ninistediğigibibir“özgürlük-
çüdemokratikcumhuriyet”inadımlarıatılı-
yor.TC’ninordumerkezlistatüsününmeş-
ruiyetivealanıkayboluyor.

ABD’ninhegemonyasını,işgallerlesürdür-
me çabasında uğradığı başarısızlık, kendi
içinde bu işin, belirli bir toplumsal meş-
ruiyetle yürütülmesini savunan kesimlerin
elinigüçlendiriyor.BudaFethullahGülenve
küresel sermayeye eklemlenme çabasında
olanİslami-Anadoluburjuvazisinindahada
güçlenmesinisağlıyor.

Mehmet Ağar, ilk elden “özgürlükçü de-
mokratik cumhuriyet” saflarına katılma
hamlesi yaptı bile. Ağar’ın hedefe varıp
varmayacağıveABDyanlısıAKP-Fethullah
ekseninin zincirlerinden biri olup olmaya-
cağıhenüzkesinolmasada,buhamle,Türk
burjuva siyaset sahnesinde ciddi bir kay-
manın ve güçler dengesindeki oynamanın

işaretiolarakgörülebilir.
Ordu merkezli egemen klikle, arkasını

ABDveoldukçairileşenAnadolusermaye-
sine dayamış yeni egemenlik adaylarının
çatışmasıisehızlanıyor.

SermayeninBabilKulesi’ndeki finanska-
pitalse, tetikte veherkesinüstündepozis-
yon alarak, gelişmeleri çıkarları yönünde
etkilemeyeçalışıyor.

BusüreçKürtsorununuda“çözüme”zor-
luyor. İmparatorluk arayışı batağa saplan-
mışABD,yenihamleleriçingüvenliaskeri-
politikkonumlararıyor.BudaGüneyKür-
distan’dauygunkoşullarlaönündeduruyor.

5.ateşkes,öncekilerdenoldukçafarklıko-
şullardadevreyesokuldu.ÖnceleriTC-PKK
savaşının güncel zorlamalarıyla ateşkesler
devreyesokulurkenbuise,bölgeselvekü-
resel gelişmelerin zorlamasıyla devreye
girdi.Öncekilerinsonucuzayıfolmuşolsa
da, şimdikinin daha farklı sonuç doğurma
ihtimaliyüksektir.

Geçtiğimiz aylarda hükümetin

temel övünç kaynağı durumu-

na gelen “Türkiye hızla büyü-

yor” sözü bugünlerde oldukça

temkinli dile getiriliyor.Ancak

gerçekleşenbuyüksekbüyüme

oranlarının ithalata dayalı ol-

duğu tüm yetkililer tarafından

kabulediliyor.

10. SAYFA NURAY ERGÜNEŞ

SERMAYE
SANAYİLEŞME
STRATEJİSİ
ARAYIŞINDA

Vatana ve millete hayırlı olsun!
Türkdevletininyetiştirdiğienka-
liteli işkence ve cinayet uzmanı,
“derindevlet”inkilit adamı,övü-
nerekaçıkladığı gibi kontrgerilla-
nın“binbiroperasyonunun”plan-
layıcısıMehmetAğar,“özgürlükçü
demokratikcumhuriyet”saflarına
katılmahamlesiyaptı.Hedefeva-
rıpvarmayacağıveAKP-Fethullah
ekseninin zincirlerinden biri olup
olmayacağı henüz kesinleşmese
de,Ağar’ınsonhamlesi,Türkbur-
juva siyaset sahnesinde ciddi bir
kaymanınvegüçlerdengesindeki
ağırlıklı bir oynamanın ilk işareti
olarakgörülebilir.

CIA’nın “renk li dev rim le ri”

Eski bir sayımızın manşetinde
sormuştuk:“Belgrat,TiflisveKi-
ev’den sonra, sıra Ankara’da
mı?”Evet,orada işaretettiğimiz
süreçdevamediyor.

Hedefteki kurum olan Ordu’ya
yönelik birbiri peşi sıra gelen
hamlelerden epey sinirlenmişe
benzeyenBüyükanıt,beklenenko-
nuşmasında işaretparmağıyla
karşıcepheyigösterdi:TESEVve
EmniyetMüdürlüğü!

TESEV, Soros’un parasıyla çalı-
şırveEmniyetMüdürlüğüde,Fet-
hullahçışebekenindevletiçindeki
enciddimevzisidir.İkisieleleOr-
du’yakarşı yürüttükleri yıpratma
stratejisinde adımlarını hızlandı-
rınca,hedeftekikurum,isteriste-
mezsınırçizdivegüçgösterisin-
debulundu:“Sıkıysa,gücünüzye-
tiyorsa, adım atın bakalım!” de-
mekistiyorduBüyükanıt,

Sürecinbundansonrasınınhayli
gergin ve büyük olasılıkla Danış-
taybaskınındaolduğugibidoğru-
dan vuruşmaları ve çatışmaları
daiçerenyenibirzemindedevam
edeceğianlaşılıyor.

MEHMET AĞAR, AKP-
FETHULLAH HOCA
EKSENİNE KATILIYOR

Türkiyeçokgaripbirülke.Genç-

likleriİsrail’itel’inmitinglerinde

geçmiş İslamcılarımızdan Nec-

mettinErbakan,İsrail’lesavun-

maişbirliğianlaşmalarınaimza

atmıştı.Onunçömezi,sonradan

28 Şubat terbiyesiyle Milli Gö-

rüş gömleğini çıkarıp “taklitçi

Batı”veABDgömleğiniBOP’un

âli menfaatleri için giyiverdi.

Bununladayetinmeyençömezi-

miz,dünyadakihertürlü...

7. SAYFA B. AKPOLAT

SEZER NEREDEN
NEREYE?

Ağustosayınınortasındanitiba-
renmetalişçilerivesendikalarıy-
la Metal Sanayicileri Sendikası
arasındagrup toplusözleşmeleri
sürecibaşladı.

6Ekim’deTürkMetal,9Ekimde
iseÇelikİşMESS’leyaptıklarıgö-
rüşmelerdeuyuşmazlıktutanağını
imzaladılar. Birleşik Metal ile
(MESS) ile 2006-2008 dönemine
ilişkingruptopluişsözleşmegö-
rüşmelerindeuyuşmazlıktutanağı
13Ekimtarihindetutuldu.
22. SAY FA B. AK POLAT

MESS’E İŞÇİ
İKRAMİYELERİ
BATIYOR

ATEŞKES

NAMUS CİNAYETLERİNİN TARIM ULUSLARARASI... ATEŞKES YAŞAMA GOL ATILIR MI? DR.HİKMET KIVILCIMLI
Hür ri yet Ga ze te si Ge nel Ya yın
Yö net me ni Er tuğ rul Öz kök...

8. SAYFA 9. SAYFA 4. SAYFA 30 SAYFA 32. SAYFA

AKP hü kü me ti nin ha zır la dı ğı To -
hum cu luk Ya sa Ta sa rı sı...

Öyle an la şı lı yor ki, ABD düğ me ye
bas tı. 

Her top lum sal ya şam, için de ya şa dı ğı
coğ raf ya ya ve ta rih sel çağ la ra gö re...

Dr. Hik met Kı vıl cım lı hak kın da bu
sa yı ya ya zı yaz mam öne ril di ğin de,

İRFAN UÇAR ALP AYDIN MÜSLÜM ERDOĞAN HİKMET SARIOĞLUİ. HALİT ELÇİ
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İnsanın insanlığından utandığı günler yaşıyoruz.

Ellerinde kafatasıyla poz veren askerler, Ortado-

ğu’yu yangın yerine çeviren savaş, her gün bir

acıyla duyduğumuz babaları, kocaları, kardeşleri

tarafındanöldürülenkadınlar,uyuşturucuylakuşa-

tılanvaroşlar,patlayanşiddetolayları...İnsanınin-

sanlığından utandığı günler bugünler. Ve aynı za-

mandainsanın,onurunasahipçıktığıgünler.

Dünyadengelerihergünyenidendeğişiyorveşe-

killeniyor.ABD’ninhegemonikkonumunusağlama

almaçabasıdevamediyor.Birtaraftanaçıkişgal-

ler,diğertaraftanpembe,morrengârenkdevrim-

ler. ABD’nin Ortadoğu’ya yönelik giriştiği hamle

Türkiye’deiçstatükolarıdaönemliölçüdedeğişi-

mezorluyor.AğarileBüyükanıtarasındayaşanan

polemikte Ağar tarafından “ürkekçe” sarf edilen

sözlerbununbirifadesi.

Kürt me se le sin de çö züm zor la nı yor 

Aynı zamanda bölgesel bir sorun haline gelen

Kürtmeselesineyöneliksonaylardabirbiriardına

gelişmeler yaşandı. Önce koordinatörler geldi.

ABD’nin“sömürgevalisi”gibibirkoordinatörata-

masınınardındanTürkiyedekendikoordinatörünü

atadı.ArdındanPKK’ninateşkesilanıgeldivePKK

1Ekim’den itibarentekyanlıateşkes ilanettiğini

açıkladı.“Ateşaçmayanabizdeateşaçmayız”di-

yerekhükümetkanadıdazımnenateşkesçağrısı-

na karşılık verdi. ABD’nin kendi kontrolünde bir

OrtadoğudolayısıyladabirKürtözerkbölgesiis-

temi,çözümsürecinidahadahızlandıracağaben-

ziyor.Tabiikiistemleryetmiyor,çözümünkimden

yanagerçekleşeceğinigüçdengeleribelirleyecek.

Ve da ya nış ma

“Güvenlik” bugün dünyada ortak sorunu olarak

görülüyor. Ülkeler, kapitalizmin derinleşen ve yo-

ğunlaşan çelişkilerine karşı oluşan “potansiyel

tehlikenin farkında olarak” muhalefeti sindirebil-

mekiçin,birbiriardınadahadaağırlaşmış“terör-

lemücadele”yasalarıçıkarıyor.Türkiye’deyeniTe-

rörleMücadeleYasası’nınilkuygulamalarıEzilen-

lerinSosyalistPlatformu’na(ESP)yönelikyürütü-

len operasyonla yaşandı. Aralarında sendikacıla-

rın, gazetecilerin bulunduğu ve kamuoyunun ya-

kından tanıdığı insanlar “yasadışı örgüt üyeliği”

iddiasıyla tutuklandılar. Bütün duyarlı kesimlerin

tutuklamalara karşı gösterdiği ortak tepki “daya-

nışmanın”taşıdığıanlamıyenidenhatırlattı.

No bel ler “yok sul luk la mü ca de le ye”

GeçtiğimizgünlerdefazlatartışılankonulardanbirideNobelödüllerioldu.Fransa’dayapılanoylamanınsarsıntısı-

nındevamettiğigünlerdeOrhanPamuk’lagelenNobelEdebiyatÖdülü,gündemdeepeyyeraldı.Nobelödüllerinin“ta-

raflılığını”hatırlatmayabilegerekyok,amabelkiaydınların,aydınolduğuiddiasındaolanlarınhatırlamasıgerekenbir

tavırvar.

ÖteyandansessizsedasızgelenikiNobeldeoldukçailginçti:Dünyabarışınakatkılarındandolayımikrokredilerinmu-

cidiMuhammedYunus’abarışalanındaverilenNobelile“enflasyonileişsizlikarasındakiilişkiye”yönelikaraştırmalar

yapanEdmundPhelps’everilenEkonomiNobeli.BirrivayetegöreJ.PaulSartreNobelÖdülü’nü,“BuödülBatıliberal-

lerininpropagandaaracıdır”diyerekreddetmişti.Ortadoğukanağlarken“kalıcıbarışancakyoksulluğunortadankaldı-

rılmasıylasağlanır”demek“propagandayıda”geçenbirikiyüzlülük...

Önümüz25Kasım.MirabalKardeşlerinDominik’teTrujillodiktatörlüğünekarşı yürüttüklerimücadeledehunharca

katledilişlerininyıldönümü.Aynızamandabirisyangünü.KadınlarayönelikuygulananşiddeteHAYIRdemekiçin.
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Ordumerkezlimevcutegemenklikile
arkasını ABD ve artık oldukça irileşen
Anadolu sermayesine dayamış yeni
egemenlik adaylarının çatışması, esas
olarakTürkiyepastasındankiminneka-
darpayalacağıüzerindenyaşanıyor.

Eskilerellerindekiiktidarıkimseyleve
özellikleİslamcısermayeylepaylaşmak
istemezken,yenilerveözellikleİslamcı-
Anadolu sermayesinin sözcüleri, za-
manlarının geldiğini düşünüyorlar ve
güneşin altındaki yerlerini almakta ıs-
rarlıvekararlıdavranıyorlar.

TUSİAD’da toplanmış finans kapital
ise,tetiktedurarakveherkesinüstünde
pozisyon alarak, gelişmeleri kendi çı-
karları yönünde etkilemeye çalışıyor.
Ondan beklenen, şimdiki somut-tarih-
sel süreci, İslamcı-Anadolu sermayesi-
niniçindenenirileşmişüçbeştanesini
seçerek,Anadolu’yadahaderindensız-
maimkânıolarakkullanması.

ABD ve TC

TCdevletinin içindekuruluşundaniti-
baren mevzilenen ve özellikle küresel
egemenliği İngiltere’den devraldığı
1940’lardan itibaren İnönü ve Mende-
res-Bayariktidarıdönemindehızlaalan
genişletip, neredeysebütün kritik nok-
talarda, başta Ordu, MİT ve Emniyet
Müdürlüğüolmaküzere,ağırlıklıpozis-
yonalanABD,öylegörünüyorki,şimdi
her ikikanadındaarkasındadır.Bubir
çelişkimidir?Hemevethemhayır.

Buikizıttutum,sırfbiraldatmacaya
daBizansentrikasıolarakgörülmeme-
lidir. ABD’nin dünya üzerindeki hege-
monyasını nasıl koruyacağı ve giderek
bir yeni küresel imparatorlukdüzeyine
nasılsıçratacağıüzerindeABD’deyaşa-
nan çatışmadan kaynaklanmaktadır.
Ancak,çatışankanatlarınkararanında
ABD’ningenelçıkarlarıyönündeortak-
laşmaihtimaliyüksektir.

Neomuhafazakâr kanat, ki güçlü bi-
çimde TC ordusu ile ilişkidedir, çıplak
savaş ve işgaller yoluyla ve mümkün
olanenhızlıbiçimdesüreciilerletmek-
ten yanayken, bu çizginin ABD’yi fazla
riske iteceğinidüşünenABDoligarşisi-
ninbir kanadı da, kiRice veSorosda
bunlarıniçindedirveAKP-FethullahHo-
ca ekseninin güdücüsüdürler, impara-
torluksürecininküreselgüçdengelerini
gözeterek ve ABD’yi yalnızlaştırmaya-
cak küresel-toplumsal meşruiyetler

üretereksürdürülmesindenyanalar.
Küreselhâkimiyetinhızlıişgallerleve

çıplaksavaşlayürütüleceğinisavunan-
lar,kiCheneybaşlarınıçekiyor,Ortado-
ğu’da İran’a yönelik hamlede ısrarlılar
veşimdi-hemenTCordusunundesteği-
neihtiyaçduyuyorlar.Sürecinilerisinde
Ordu’ya karşı tutumlarını değiştirme
potansiyelini taşısalar da, Ordu mer-
kezli bir TC, onlar açısından şimdilik
fazlaproblemçıkarmıyor.İran’aveböl-
gegenelinekarşıkullanacaklarıTCor-
dusunu açıkça destekliyor ve onun TC
içindekirakibikliği“İslamo-faşist”likle
suçlayacakkadarilerihamleleryapabi-
liyorlar.

ABD’yi gittikçe içine çeken yangına
TC’yi çekerek, ordunun vuruş gücü ve
asker kanından faydalanmak, savaşın
planlayıcısı ve yürütücüsü Cheney li-
derliğindeki egemenklik için yaşamsal
önemde.Büyükanıt’ıngeçtiğimizaylar-
dakiABDziyaretinde iki tarafınanlaş-
mışolduklarısonrakigelişmelerdenor-
taya çıktı. Son gelişmeler de, TC’nin

Lübnan’a asker göndermesi, Irak ve
İran hamlesi için hazırlıklara başlan-
masıvenihayetPKKkonusundaatılan
adımlarmanzaranın içinesokulduğun-
da,bütünbuhamleleriüstündebirleş-
tiren bir Cheney-Rumsfeld-Büyükanıt
ekseniniaçığaçıkarıyor.

Öte yandan, özellikle Latin Ameri-
ka’daveKuzeyKore’dekisongelişme-
lerle küresel hâkimiyetinin sınırları
gösterilen ABD’nin, Irak’ta da direniş
tarafındanzorlanıyorolması,ABDoli-
garşisi içinde savaşın çapı, yürütülüş
tarzı ve hızı konusunda Cheney’den
farklıdüşünenkanadınönünüaçıyor.

Yugoslavya veRusya’nın güneyindeki
“renkli devrimlerle” imparatorluk
hamlesinin farklıbiryolunuuygulayan
bukanat,TC’yideaynısürecekatmak
ve doğrudan ABD memuru olacak bir
yönetime yol açmak amacıyla, TC’nin
ordumerkezli statüsünüküreselmeş-
ruiyetindışınaitmeninimkânlarınızor-
luyor.

FethullahHoca’nın ajanlaştırılmış ta-
rikatıyla veTCdevleti içindeABDetki
alanındaki kimi odakları kullanarak

ilerleyen hamle, özellikle İslamcı-Ana-
doluburjuvazisinin küresel sermayeye
eklemlenme ve TC içinde siyasal ege-
menliğe dahil olma arayışlarını kendi
sürecine içererek, Anadolu’nun derin-
liklerinenüfuzedip,güçkazanıyor.ABD
oligarşisi içindeki söz konusu egemen
klik, bir sivil-toplumsal hareketle dev-
reyegirmeyihedefliyor.

AĞAR NE YA PI YOR?

İşte,Ağar’ınsonhamlesibuçerçevede
anlamkazanıyor.

Kürtsorunununbirçözümezorlandı-
ğının ve hükümet ile Ordu’nun farklı
nüanslarda da olsa bir biçimde işin
içinde olduğunu gören Ağar, hızla po-
zisyondeğiştirerekoluşanyeniduruma
uyum sağlıyor, hatta işin öncülüğüne
soyunuyor.

Ancak, Ağar’ın hamlesi sadece Kürt
sorununabağlanmamalı.O,öyleanlaşı-
lıyorki,dahabüyükbirplanıniçindeko-
numlanıyorveErdoğan-Fethullahekse-
ninebirüçüncühalkaolarakeklemlene-

rek, yeni bir cumhuriyetin zorlanması
eylemine ortak olmak istiyor. Evet, bir
“renkli devrim” olacaksa, onun önderi
nedenAğarolmasın?

Önümüzdeki seçiminolası koalisyonu
da,AKP-DYPgibişekilleniyor.

Peki,Ordu,ABD’lineomuhafazakârla-
rın da desteğiyle bir darbe yapamaz
mı? Elbette yapabilir. Hatta, Ecevit’in
cenaze töreninin Ordu yanlısı bir sivil
kalkışmayaçevrilerekolasıbirdarbenin
sivil zemininin oluşturulmaya çalışıla-

cağısöylentisiyayılmaktadır.
Ancak,bizimözelliklevurgulamak is-

tediğimiznoktadaşudur:İşlereskisigi-
bi“emir–komutazinciriiçindeveemir-
le”yürümeyecektir.Ordu,birdiziengel-
lekarşılaşacak,açıkçatışmalaryaşana-
bilecekvehattabiriçsavaşakadarsıç-
rayabilecekgelişmelerdevreyegirebile-
cektir.

ÖzalveDervişdönemindeTürkiye’nin
değişendevletvesermayeyapısıveher
ikisinin de kendi alanlarındaki küresel
devrelerleeskisinegöreoldukçayoğun
ve karmaşık ilişkilenme düzeyleri, Or-
du’nunhareketyeteneğinineskiyeoran-
la epey kısıtlı olduğuna işaret ediyor.
Alınması gereken “izinler” ya da uyul-
ması gereken “kurallar” eskisinden ol-
dukçafazla.

İşte, Büyükanıt konuşunca, herkesin
hizaya girivereceğini sanan kimi dev-
rimciyorumcularıngöremedikleri,onun
temsilettiğigücünsüreklizayıflayanve
daralanetkialanıvegiderekCHP-MHP
faşist eksenine hapsolan toplumsal
meşruiyeti.Aynıyorumcuların,dahada
ilerigiderek,Büyükanıt’tanABD’yerağ-
menyadaABDkarşıtıhamlebekleme-
sinegelirsek,obeklentideolanlarınbit-
meztükenmez68’liKemalistkökenleri-
nedeğinmekzorundakalırız.

ABD bir kapan kurdu ve sağlı sollu
hamlelerleTürkiye’yiadımadım fethe-
diyor.Egemenkliğinbütünfraksiyonla-
rı,kendilerineverilen“maviboncuk”un
büyüsüaltındaveeldeedecekleribölge-
sel ganimetin hayalleri içinde yeni En-
verPaşalarolmayasoyunuyorlar.

Devrimcilerin ne yapması gerektiğine
gelirsek… Biz çok laf ettik… Onu da
sizesoralım:Neyapmalıyız?

MEHMET AĞAR, AKP-FETHULLAH HOCA 
EKSENİNE KATILIYOR

ALP AYDIN

Ağar’ın hamlesi sadece Kürt sorununa bağlanmamalı. O, öyle anlaşılıyor ki, daha büyük bir planın içinde konumlanıyor ve
Erdoğan-Fethullah eksenine bir üçüncü halka olarak eklemlenerek, yeni bir cumhuriyetin zorlanması eylemine ortak olmak 
istiyor. Evet, bir “renkli devrim” olacaksa, onun önderi neden Ağar olmasın?

1. sayfanın devamı

Cheney- Rumsfeld-Büyükanıt ekseninin ağırlık kazanması ve
planın ileriki hamlelerinin yapılabilmesi ABD işgali ve direniş
arasındaki güç dengesi tarafından belirlenecek.



yleanlaşılıyorki,ABDdüğmeye
bastı.SonüçbeşayiçindeKürt
sorununda peş peşe yeni sü-

reçlerhareketegeçiverdi.
ÖzellikleABD’nintemsilciatamasıve

karşılığında Türk tarafının da atama
yapması ve nihayetinde, Irak’tan da
benzer bir hamle beklenmesi, başka
şeylerinyanısıra,Kürtsorunununböl-
gesel niteliğinin herkes tarafından ve
resmenkabullenildiğinigösteriyor.

Artık herkes, Kürt sorununun TC sı-
nırlarıyadabaşkabirulusdevletinsı-
nırlarıiçindedeğil,dörtdevletin(İran,
Irak, Türkiye ve Suriye) sınırları içine
yayılmış bölgesel bir sorun olduğunu,
sürecinheradımındahesabakatmalı-
dır. Dört parçaya yayılmış Kürdistan
gerçeği yadabölgedevletleri tarafın-
dan sömürgeleştirilen Kürdistan coğ-

rafyasıveyaarasındahangisınırlarko-
nulursakonulsunısrarve inatlabirbi-
riylekaynaşanbirKürthalkgerçekliği
vardır.

Hem “özel temsilci” sürecine katılı-
mıyla,hemdeİranveSuriye’yleyürüt-
tüğüKürt sorununaodaklanmış aske-
ri-diplomatik ilişkilerle,TCdebuger-
çeği kabullendiğini resmen itiraf etti.
Kürt halkının varlığının kabulünden,
Kürtgerçekliğininbölgeselkonumunun
kabullenilişinedoğrubirsıçramayapıl-
mışoluyor.

Kürthalkınınçıkarlarıaçısındanbakı-
lırsa,girilenyenizemindebölgeselsta-
tününbölgedevletleriveküreselgüç-
lertarafındanresmenkabulübirkaza-
nımolsada,oresmikazanımaynıza-
mandaözgürlüğedoğruyürüyüşünda-
hagüçlüvekarmaşıkengellerlekarşı-
laşacağınıişaretediyor.Evet,yaratıcı-
lığın,iradeninvereflekslerinÖzgürlük
Hareketi’ndenşimdikindendahayoğun
veyüksekdüzeydetalepedileceğiyeni
biraskeri-politiksüreçbaşlıyor.

Ateş ke se gi der ken

GerekPKKvegerekseÖcalan’ınateş-
kesilanederkenhaylidüşündüklerive
tartıştıkları kendileri tarafından açık-
landı. Ancak tartışma süreci bittikten

sonra, bir kez daha dosta düşmana
açıkçagöstererek,örgütselbütünlüğü-
nü korumayı becererek, diğerlerinden
daha farklı sonuçlar yaratmaya aday
yeniateşkesiaçıkladılar.

Uzunbirgeriçekilmedensonrayeni-
den başlatılan silahlı mücadele,
PKK’nin, askeri yeteneğini kimilerinin
umduğugibi kaybetmediğini, tam ter-
sine,gerillamücadelesindedahadakik
vehassasbirniteliğeulaştığınıvebu-
nabağlıolarakhedefezararvermeka-
pasitesini hayli yükselttiğini gösterdi.
MehmetAğar’ıbileiknaedecekdüzey-
debiraskeriyetenekaçığaçıktı.

PKK, TC’nin tasfiye ettiği 70’lerin
Türkiyedevrimcihareketininzaafların-
dangerekliderslerialarakkendisüre-
cini başlattı ve bu zeminde TC’yi
80’lerde ve 90’ların ilk yarısında hayli

zorladı.TCordusuda,PKKilesavaşta
kendinieğittiveözellikle90’larınikin-
ciyarısındaaçıkçakendinigösterenbir
askeri yetenek kazandı. Sonuçta TC,
PKK’ye karşı 80’lerdeki zayıflığını gi-
derdi vePKK’yi tasfiyeye zorlayan bir
kapasiteyekendiniyükseltti.

Öcalan’ın yakalanmasından sonra
başlayan üçüncü ateşkes döneminde
PKK’nindaha iyi hazırlandığı, yeniden
başlayan silahlı süreçte anlaşıldı.
PKK’nin,zorlayarakeğittiğiTC’nin,dö-
nüp kendisini zorlamasından somut
dersleraldığıvekendiniileribirzemi-
nesıçrattığıgörülüyor.Askerivepoli-
tik-diplomatik süreçler, cephede ve
cephegerisinde,dahabütünselveda-
ha hassas-dakik bir yetenekle yürütü-
lüyor.

Ne den ateş kes?

Hemenanlaşılıyorki,Talabaniaracılı-
ğıylaPKK’yevekimbilirhangiyollarla
TC’ye yapılan bir teklif var ve teklifin
sahibide,ABD.Tıpkı Ağar’ıkonuştu-
ranındaABDolmasıgibi.Veyine,Fet-
hullahHocakanalıylavebaştaZaman
gazetesiolmaküzere,grubunelindeki
yayın olanaklarını kullanarak dinine
bağlı sağcı-milliyetçi Türk kitlesini bir
müddettir İslami zeminde bir Türk-

Kürt birliğine zihinsel olarak hazırla-
yangücündeABDtarafındanivmelen-
dirilmesi gibi. Ve en sonunda, bir dö-
nem önce TC’nin temelinin Türk ırkı
değildeTürkvatandaşlığıolduğunulaf
arasınasıkıştıranBahçeli’nin,MHP’de-
ki rakibi Prof. Ümit Özdağ’ın açıkça
vurguladığı gibi, hamlesini ABD kont-
rolündeyapmasıgibi.

Evet,ABD,Ortadoğuoperasyonunun
şimdiki aşamasında üstünde rahatça
konumlanabildiği neredeyse tek alan
olan Kürdistan coğrafyasının güneyini
stabilizeetmekvemümkünsegenişlet-
mekarayışında.

İmparatorluk arayışı Irak batağına
saplanmışgörülenABD,yenihamleler
için güvenli askeri-politik konumlan-
mayaihtiyaçduyuyorveGüneyKürdis-
tancoğrafyasıuygunkoşullarlaönünde
duruyor. Dolayısıyla, Güney Kürdis-
tan’dakisiyasalrejiminpolitikderinlik
kazanması ve genelinde Kürt halkının
bölgedevletlerinekarşı“hamisi”rolü-
nebürünerekkazanabileceğiimkânlar,
oldukçakritikönemde.

Bölgedevletlerininkendisinedayattı-
ğı sömürgeci statü altındadiş bileyen
ve patlayacak kanal arayan Türkiye,
İran’dakiveSuriye’dekiKürthalkger-
çekliği,ABDaçısından,kullanılacakya
dapazarlıksırasındamasayasürülebi-
lecekbirkozolmakapasitesinitaşıyor.
Vedoğrusu,ABD,ustadiplomasiham-
leleriylehedefinedoğruepeyyolalmış
durumda. ABD, öyle konumlanıyor ki,
Kürt halkı bölge devletlerine doğru
hamleyaptıkçaABD’yidesteğindegör-
sün; ve ABD öyle davranıyor ki, Kürt
halkınınbölgedekisömürgecidevletle-
rekarşıhaklıvemeşruöfkesi,ABDçı-
karlarına uygun bir karakter ve biçim
kazansın.

Kürt bur ju va zi si de ara yış için de

Öteyandan,Kürtleriçindekifeodal-
aşiretçi ya da burjuvalaşma arayı-
şındakiçevrelerde,ABD’ninhamle-
leriylebilinçlibiruyumçabasınagi-
rerek,kendibağımsızsömürüalan-
larını oluşturma ve küresel kapita-
lizmleuyumlubirpolitikstatükaza-
narak,sömürülerinizenginkanallara
yayma ve yoğunlaştırma arayışında-
lar. ABD ne istiyorsa, önlerindeki sö-
mürü ve talan imkânlarını gördükçe
gözleridönenbu işbirlikçi çeteler,he-
menveüstelikfazlasınıvermektezer-
rekadartereddütetmiyorlar.Çıkarla-
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Öyle an la şı lı yor ki, ABD 
düğ me ye bas tı. Son üç beş 
ay için de Kürt so ru nun da peş
peşe ye ni sü reç ler ha re ke te
ge çi ver di. 
Özel lik le ABD’nin tem sil ci
ata ma sı ve kar şı lı ğın da Türk
ta ra fı nın da ata ma yap ma sı
ve ni ha ye tin de, Irak’tan da
ben zer bir ham le bek len me si,
baş ka şey le rin ya nı sı ra,
Kürt so ru nu nun böl ge sel 

ni te li ği nin her kes ta ra fın dan
ve res men ka bu lle nil di ği ni
gös te ri yor.

ATEŞKES

Kürtsorunuyenidenşekillenecek

Bölge devletlerinin kendisine dayattığı sömürgeci statü altında
dişş bileyen ve patlayacak kanal arayan Türkiye, İran’daki ve
Suriye’deki Kürt halk gerçekliği, ABD açısından, kullanılacak
ya da pazarlık sırasında masaya sürülebilecek bir koz olma 
kapasitesini taşıyor.

ALP AYDIN

Ö
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rını, bütünüyle küresel düzeyde kapi-
talizmle ve özellikle de onun içindeki
ABD inisiyatifiyle bütünleştirmiş du-
rumdalar.

BarzaniveözellikleTalabani’ninşah-
sındasomutlaşanbuçizgi,Kürthalkı-
nın özgürlük arayışını, ABD’nin küre-
selimparatorluksaldırısınınihtiyaçla-
rı doğrultusunda kullanarak çürütüp,
kendi siyasal egemenliği ve sömürü-
sünü güçlendirmek istiyor. Bu
çizgidekilerABD’yeuşaklıktailerledik-
çe, kendilerinin de bölgesel bir güç
olacaklarını düşünüyorlar. ABD’nin
emperyalist saldırı ve işgalinde her
geridüşüşyadazayıflıkkendizararla-
rınaolacağıiçinveheleABDbölgeden
kovulursahemenpeşisırabölgehalk-
larının ve devletlerinin öfkesinin ken-
dilerineyöneleceğiniiyibildikleriiçin,
ABD’yehizmettegönüllülüğündeöte-
sindehayliyoğunbirmotivasyonasa-
hipler.

Öz gür lük çü dev rim ci hat

PKKise,Kürthalkıiçindeyoksulları,
işçileri işsizleri ve özellikle yoksul
köylüleritemsiledenbirpolitik-askeri
güçolarakdevrede.Kürthalkınınöz-
gürlükarayışınındevrimcialternatifini
temsil ediyor. Kapitalizme ve emper-
yalizme karşı ve daha önce Kürtleri
defalarca kullanıp atan ABD’ye karşı
mesafelivesoğukbirtutumiçinde.

PKK,bölgedekimevcutstatününbo-
zulmasıvebağlıolaraksömürgeciböl-
gedevletlerininyıkılmasıKürthalkının
önünüaçacağıiçin,ABD’ninsaldırıve
işgaline karşı bir direniş göstermese
de, işbirlikçi bir tutuma da girmedi.
“Bekle-zaman kazan-fırsat kolla”
tavrınısürdüryor.

PKK, Kürdistan’ı devletlerarası bir
sömürge konumunda tutan bölgesel
statüveostatününtemellerinioluştu-
ranbölgedevletlerininzorlanmasısü-
recinde, kendi eyleminin önünü açan
imkânlarındaoluştuğunugörüyorveo
konumların içine girip genişletmeye
çalışıyor.Oarada, işgalciABD’nindi-
renişkarşısındayıpranmasıyadaza-
yıflaması oranında, Kürt halkı içinde
PKK’nin önünü açan süreçlerin doğ-
masını kolluyor, üstelik filiz halinde
doğanların da içine girip, işbirlikçi
hatta karşı alternatif bir özgürlükçü-
devrimci hattın zeminini oluşturmaya
çalışıyor.

Kuzey kökenli olmasına rağmenGü-
ney(Irak),Güneybatı(Suriye)veDoğu
(İran)Kürdistan’dahızlayayılanPKK,
oyayılışındabölgeselsavaşınyarattığı
olanakları kullanıyor. Henüz önceki
ateşkesdevamederkenyazdığımızgi-
bi,Güney’deveKuzey’deesasolarak
açıkvemeşrukonumlanmayavehatta
yasalsiyasiplatformayerleşmeyeça-
lışıyor.ÖzellikleKuzey’dedevrimciör-
gütlerle ilişkilenmeyi bilinçlice tercih

ediyor. Ancak, PKK’nin ulaştığı top-
lumsallaşma düzeyi ile Türkiye dev-
rimcihareketinin toplumsallaşmadü-
zeyiarasındakioldukçabüyükdenge-
sizlik,obilinçliyönelimisahicibirpo-
litikkonumasıçratamıyor.Onoktada-
ki zaafı gören PKK içindeki burjuva
unsurlarda,Türkiyedevrimcihareketi

dışındaki ittifak arayışlarını yasal ha-
reketedayatmaimkânınıkullanıyorlar.

Ve gene önceden belirttiğimiz gibi,
PKK,Suriyeve İrandevletlerininzor-
lanmasını,GüneybatıveDoğuKürdis-
tan parçalarındaki Kürt halkının öz-
gürleşmesiiçinbirfırsatolarakkulla-
nıyor. O parçalarda zaten var olan
“Apoculuk” şemsiyesi altındaki örgüt-
ler,silahlıyadameşruyollarkullana-
rak, Kürt halkının özgürlük arayışına
önderlikyapmayaçalışıyor.İran’dasi-
lahlı,Suriye’demeşruyollarınöneçık-
tığıgörülüyorveesasında,osömürge-
ci devletlerin kendi parçalarındaki
Kürt halkının özgürlük arayışına olan
tepkileri,sürecinkarakterinibelirliyor.

Şayet İran ve Suriye devletleri sö-
mürgeci konumlarından geri çekilir
yadavazgeçerveABDişgalinekarşı
Fars-Kürt ya da Arap-Kürt ittifakını
yoklarsa,süreçfarklıakacaktır.Yada
odevletlersömürgecistatüdeısraret-
tikçe, ki şimdi bu tutumdalar, Kürt
halkıveöncüsüPKKtarafındanzorla-
nacaklardır.

Top lum sal meş ru luk

Kürt halkının somut-tarihsel özgür-
lükarayışımeşrudur.Kürtler,kendile-
rini ezen devletlerarası sömürge sta-
tüsününzorlanmasını,elbetteçıkarla-
rıaçısındankullanacaklardır.Kendisi-
ni Kürt halkının özgürlük arayışının
üstüne oturtan PKK de, konumlanışı
ve eylemiyle o arayışın önünü açtığı
oranda kendisi olabilir ve toplumsal
meşrulukkazanabilir.

Kimi“süper”devrimcilerinparlakci-
lalı, ama içi boş antiemperyalist nu-
tuklarının, Kürt halkı içinde herhangi
birmeşruluğuyoktur.Soyutveparlak
değil, ama somut ve tarihsel bir an-
tiemperyalist tutum, halkın özgürlük
arayışının içinde ve öncüsü olarak,

gerçek-yaşayan Kürt halkının gerçek
çıkarlarınıneylemcisiolarakveoeyle-
min ürettiği toplumsal-politik meşru-
lukiçindesahicilikkazanabilir.

Elbette ve çok açıktır ki, ABD, Kürt
halkının özgürlük arayışını kullanmak
veçürütmekistiyorvePKKde,osüre-
cinbirelemanıolmayadoğruustadip-

lomatikmanevralarla itiliyor. Ve yine,
PKK içindekiburjuvaunsurlarda,ar-
tan ve artacak oranda ABD yada AB
işbirlikçiliğini hareketin içinde savu-
nacaklarvekendiçizgilerinihâkimha-
le getirmeye çalışacaklardır. Ve üste-
lik,şayetABDişgalibaşarıkazanırsa,
üsteçıkmaimkânlarıdavardır.

Evet,PKK,kendiözgündevrimciey-
lemini,bolmayınlıbirarazideyapmak
zorundaveüstelikiriliufaklıbirdiziiç

vedışengeldeomayınlıaraziyikap-
lamışdurumda.

ABDişgalibölgedekidireniştarafın-
dan zorlandığı oranda PKK içindeki
devrimciöğeninönüaçılacakveişbir-
likçiBarzani-Talabanihattınakarşıöz-
gürlükçü-devrimci alternatifi dayatıp,
bölgesel bir antiemperyalist odak ol-
ma imkânını yakalayacaktır. Ve PKK
özgürlükçü-devrimci alternatifi Kür-
distan’dadevreyesoktukçavesoktuğu
oranda, bölgedeki ABD’ye karşı dire-
niş güçkazanacakve şimdiki “İslam-
cı”damgayaalternatifbirözgürlükçü-
devrimcitarzdevreyegirecektir.

Böylebirdünya-tarihselkonumaula-
şabilmek için PKK, Kürt halkının so-
mut-tarihselçıkarlarınatereddütsüz-
ce,sonunadekvesımsıkısarılmalıdır.

Evet, küresel tarih öyle akıyor ki,
şimdikimomentinde,Kürthalkınınöz-
gürlükçü-devrimci hamlesi, kendi ye-
relliğinin çokötesine sıçrayarak, aynı
zamandabirdiziküreseldevrimcige-
lişmeyi de harekete geçirme potansi-
yelinesahiptir.

So nuç ola rak

İşte, beşinci ateşkes, öncekilerden
oldukça farklı koşullarda devreye so-
kuldu. Öncekiler TC-PKK savaşının
güncel zorlamalarıyla devreye sokul-
muştu. Beşinci ateşkes ise, bölgesel
vehattaküreselgelişmelerinzorlama-
sıyladevreyegirdi.Öncekilerinsonucu
oldukçazayıfolsada,şimdikinindaha
farklısonuçdoğurmaihtimaliyüksek-
tir.

Öyle görülüyor ki, PKK, Irak içinde
olduğugibibirmüddetTCiçindedesi-
lahkullanmayacakveTCaksinidayat-
madıkça, meşru-yasal yolları tercih
edecek.Karşılığındahangi açılımların

gündemegeleceğini,ABD’ninarkasın-
daolduğuanlaşmanınhangigelişme-
leridevreyesokacağını,zamanlagöre-
ceğiz. İranveSuriye’de ise,silahlıve
silahsızmücadelebirlikteyürütülecek
ve o devletlerin tepkisince kimlik ka-
zanacak.

Öteyandan,şimdinederlersedesin-
ler,TCegemenkliğide,farklıkanatla-
rını kesen ve bir arada tutabilen bir
zeminde,KürtsorunununABDtarafın-
dan dayatılan çözümünün içinde. El-
bette,ABD ve TC’den hiçbir tutarlılık
beklememekgerekiyor.Veoyüzdendir
ki, “ateşkes” şimdilik silahlı güçleri
dağlardatutarakyapılıyor.PKKaçısın-
dan,gerillanındağlardatutunmasıbir
sigortadır ve sürecin akışına uyumlu
farklı konumların zamanla devreye
girmesibeklenir.Veyineanlaşılıyorki,
TC, ABD’nin bölgedeki askeri işgal
harekâtınagirmeyehazırlanmaktadır.

Beşinci ateşkes, öncekilerden oldukça farklı koşullarda devr-
eye sokuldu. Öncekiler TC-PKK savaşının güncel zorlamalarıyla
devreye sokulmuştu. Beşinci ateşkes ise, bölgesel ve hatta
küresel gelişmelerin zorlamasıyla devreye girdi. Öncekilerin
sonucu oldukça zayıf olsa da, şimdikinin daha farklı sonuç
doğurma ihtimali yüksektir.

PKK ise, Kürt halkı içinde yoksulları, işçileri işsizleri ve özellik-
le yoksul köylüleri temsil eden bir politik-askeri güç olarak
devrede. Kürt halkının özgürlük arayışının devrimci alternatifi-
ni temsil ediyor.
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AKP, sıkı İslamcısından liberaline, muhafazakâr demokratından para babalarına, oradan Kürtlere daha da yetmedi 
milliyetçilere kadar geniş bir yelpazeyi sarmalıyor. Yıllardır huzur yüzü görmeyen memleketimizin ihtiyacı tam da buydu.

Hepimizi kucaklayıp sarmalayacak, bizleri kurtaracak bir kahraman. Şimdilerde siyasal arenada rol alan kahramanlar bizlere
bulamaçlarla, kusmuklarla siyaset yapılabileceğinin ibreti durumundalar. Üstelik eşantiyon olarak halkların 

düşmanlığını da ihmal etmeden, büyüterek yapıyorlar bunu.

aklaşanseçimlereikiyılönceden

hazırlanmayabaşlayanveoyka-

zanmakiçinmilliyetçitabanaoy-

nayanAKP’ninbuhamleleriMHP’yiçi-

ledençıkarttı.MHP,AKP’yioyavcılığıy-

lasuçlamaklakalmadı,Erdoğan’ayöne-

lik saldırılarını da artırdı. Öte yandan

MHP,partiiçindenvedışındankimi“da-

ha sıkı” milliyetçiler tarafından ilkele-

rinden taviz vermekle de eleştiriliyor.

BueleştirilerindeMHP’ninAKP’yekar-

şıtavrındaetkiliolduğunuveErdoğan’a

karşıkullandığıyöntemleridahadara-

dikalleştirdiğinisöylemekyanlışolmaz.

Mil li yet çi liği ören ler ile
tö ren mil li yet çi le ri 

Haymana veSöğüt şenliklerindeAKP

ileMHParasında yaşanan gerginlik ve

milliyetçihareketinAlparslanTürkeş'in

1993 yılında ilk kez topladığı TürkKu-

rultayı'na bu yıl Recep Tayyip Erdo-

ğan'ınkatılmasıyadaonlarındeyimiyle

kurultayı“himayeetmesi”bardağıtaşı-

ransondamlaydı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Meh-

met Şandır, “Bu Türk Kurultayı değil,

AKP'nin meydan okumasıdır. Bugüne

kadar Türk dünyasıyla ilgilenmeyen,

AB'nin ipine sarılan Başbakan'ın şimdi

milliyetçiliğe sarılıp birlik çağrısı yap-

masıkocamanbiryalandır,oyavcılığı-

dır”dedi.

BenzerbiraçıklamayıBahçelideyap-

mıştı:“Türktarihinevemillideğerlerine

bağlılıkları laftakalanveşartlaragöre

milliyetçisöylemlereyönelerekmilliyet-

çiliği de takiye aracı olarak kullanan

AKPzihniyetiningerçekkimliğivekişi-

liğibudur.Bunlarınmilliyetçiliğigöster-

melikvesadecetörenmilliyetçiliğidir.”

Neler oluyor?

Başbakan’ınDiyarbakır’daki“Kürtso-

runu vardır” açıklamasından bu yana

MHP,AKP’yiaçıktanKürtçülüklesuçla-

maya başlamıştı. Üstelik memleketin

burnunundibindekurulanKürtDevleti,

memleketin bölünmesi için ciddi bir

tehdit oluştururken birkaç kilometre

uzaktaKürt realitesindenbahsetmenin

riskini artık kör olan dahi görüyordu.

Aralıksızolarakgelenasker cenazeleri

de bu konuda eşiz bir malzeme oldu

MHPiçin.SonolarakErdoğan’ınAmeri-

kagezisindeBushileyaptığıgörüşmede

“Kürtkonusundakonuşulmadı”(!)açık-

laması karşısında da aynı söylemi de-

vamettirenMHP,AKP’nin,ABDveAB

ileilişkilerinideeleştirerek,BushveEr-

doğan’ın konuşmadık dedikleri Kürt

sorununu konuştuklarını ve bu konuda

çalıştıklarını bilmektedir. Bahçeli, aynı

zamanadenkgelenPKK’ninateşkesey-

lemine gönderme yaparak, “Başba-

kan’ın, bazı odakların etkisiyle, etnik

bölücülerin amaçları doğrultusunda,

Türkiye’ninmillibirliğinivegüvenliğini

tehlikeye atacakbir süreci başlatmaya

sıcakbakması,enazındanbunaaçıkbir

tavır sergilemesidir” diyerek ABD’deki

buluşmayaatıftabulundu.Öylegörünü-

yor ki, temel gıdası Kürt düşmanlığı

olanBahçeli,bukonuyuuzunsüresiya-

setmalzemesiolarakkullanamayade-

vamedecek.

Bahçeli’yidüşündürenbirdiğersorun,

AKP’nin milliyetçiler üzerinde birkaç

yıldırdevamedençalışmalarınınyarat-

tığı etkiyi sönümlendirmek. Parti için-

deki sorunların da son yıllarda tabanı

üzerindeolumsuzetkileryaratarakpar-

tininbastığızeminiayaklarınınaltından

kaydıranMHP’ninazgınlığı,AKP’ninbu

hamlesikarşısındaartarakdevamedi-

yor.

AslındaMHP’ninBahçeli’yleeskiçizgi-

denayrılmayayüzünüdöndüğünü,Bah-

çeli’nin eski çizgiden daha “ılımlı” bir

hattımilliyetçileriçinörüp,önerdiğide

bilinenbir gerçek.AmaBahçeli’nin bu

hamlesiTürkiye’dekisiyasalortamaba-

kıldığındadoğrubirzamanlamayadenk

düşmüyor.PKK’ninsondönemdekiyet-

kingerillataktiğivebununsonucuola-

rakordununyüksekrakamlardakayıp-

larvermesi,dolayısıylaartanaskerce-

nazeleri tabanı öfkelendirip salyalı gü-

ruhlar haline getirirken, öte yandan

Kürt konusundabölgedekideğişiklikler

Bahçeli’yizordurumdabırakıyor.Buna

birdeMHP’denayrılanradikallervedı-

şarıdaduranbaşkaradikallerinkurma-

yaçalıştıklarısiyasaloluşumlarıdaek-

lersek Bahçeli daha çok düşünecektir.

KısacaMHPyakasındasulardurulmuş,

atılanadımlaroturmuşdeğil.MHPiçve

dışrakipleritarafındansıkıştırılıyor.

Kavgayışimdilikküçükbirfarklaönde

götürenAKP,demokratikmuhafazakâr-

lığınyanısıramilliyetçikimliğinideaçı-

ğa çıkartmış oldu. AKP’nin gündemi

belirleyecek denli bodur siyasetçiliği,

“gündemi belirleyemezsen ona kendini

uyarlarsın” köylü kurnazlığına doğru

yelken açmasına neden oldu. AKP bu

tavrıylaanarakibiCHP ileaynıdır.As-

lansosyaldemokratcumhuriyetçilerde

şimdilerde milliyetçi sosyal demokrat

değillermi?

Ne olacak?

Seçimlerinyaklaştığı,Kürtkonusunda

her anlamada ciddi politik adımların

atılacağıönümüzdekisüreçtebukavga

artarakdevamedecek.BudurumTürki-

ye’ningerilimlerinitaşıyamayan,buge-

rilimleri çözebilme yeteneğinden uzak

olanhükümetler vepartiler içingeriye

birbirleriyledalaşarak  taraftar kazan-

masavaşıdır.Çözümsavaşıdeğil.

Bu dalaşta uzun vadede kaybeden

AKP olacaktır. Çünkü her geçen gün

yükseltilen milliyetçi, şoven söylemler

vehamlelerAKP’ninüzerinekurulduğu

asıl ideoloji olmadığından, bu MHP’ye

veonungibifaşistlereyarayacaktır.

Şuursuz,sorunlarıçözmektenaciz,ik-

tidar hedefli; demokrasi, barış ve kar-

deşlik düşmanı partilerin mağdurları,

şovenrüzgârınetkisiylebirbiriniboğaz-

layacakhalklarolacaktır.Hergeçengün

buraya doğru itilen halkların arasında

linçler artacak ve filler tepişirken yine

çimenlerezilecektir.

GÜLFER AKKAYA

TREND MİLLİYETÇİLİK OLUNCA

AKPmilliyetçisaflarıyokluyor

Y

ErdoğanveBahçeliarasındakimilliyetçidalaşıbirsüredahadevamedecekgibigörünüyor.

MHP’yle da laş ta uzun va de de kay be den AKP ola cak tır. Çün kü
her ge çen gün yük sel ti len mil li yet çi, şo ven söy lem ler ve ham -
le ler AKP’nin üze ri ne ku rul du ğu asıl ide olo ji ol ma dı ğın dan, bu

MHP’ye ve onun gi bi fa şist le re ya ra ya cak tır. 
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Patronaj ilişkileri olarak
da adlandırılan siyaset 
yapmama, yaptırmama 
tarzı; temiz, yolsuzluğa
bulaşmayan ordu-kirli 
partiler, siyaset
yanılsamasını da bir
biçimde üretiyor. 
Yedi yıldır Çankaya’da
ikamet eden, özellikle de
Aleviler içinde saygınlığa
sahip cumhurbaşkanı da
görev süresi boyunca “çok
temiz” bir
cumhurbaşkanlığı çıkardı.

ürkiyeçokgaripbirülke.Gençlik-

leri İsrail’i tel’in mitinglerinde

geçmiş İslamcılarımızdan Nec-

mettinErbakan,İsrail’lesavunmaişbir-

liği antlaşmalarına imza atmıştı. Onun

çömezi,sonradan28Şubatterbiyesiyle

Milli Görüş gömleğini çıkarıp “taklitçi

Batı”veABDgömleğiniBOP’unâlimen-

faatleri içingiyiverdi.Bununladayetin-

meyen çömezimiz, dünyadaki her türlü

melanetinardındaYahudiparmağıara-

yangeçmişinibiryanabırakıpşimdide

İsrail’i Hizbullah’tan korumak için Türk

askeriniLübnan’agönderdi. İdamceza-

sınıkaldırmaşerefideMHP’yenasipol-

muştu.

Bu, Türkiye’de hükümet olma ile ikti-

darolmanınfarklışeylerekarşılıkgeldi-

ğini,Cumhuriyet’inkurucuöznesiolarak

ordu gerçeğini ve onun kırmızı kitabını

görmek isteyen gözlere açıkça gösteri-

yor.DahageçenlerdeMehmetAğarbile

“Benim iktidarımda asker konuşamaz”

sözüne,GenelkurmayBaşkanıYaşarBü-

yükanıt’ın“Ozatiktidardaolsadakonu-

şuruz”karşılığınıalıncasusuverdi.

Türkiye’de iktidarlar devletin kırmızı

çizgileriiçindesiyasetyapmayaçalıştık-

çadarbiralanasıkışansiyasal faaliyet

bir türeşidostu, yandaşı ihyaetmeve

kendini yaşar kılma faaliyetinedönüşü-

yor. Bunun doğal uzantısı da eşi dostu

ihya ederken sonuna kadar yolsuzluğa

verüşvetebatmaoluyor.Vebudurumda

toplamda vatandaşın siyaseti işsizlik

içinmücadeleetmealanıdeğilde,partili

tanıdık vasıtasıyla bir işe girme aracı

olarakgörmesinehizmetediyor.

Or du da yol suz luk lar yok mu?

Tabiikiburjuvazinin toplumunsiyaset

dışılaşmasından hiçbir rahatsızlığı ol-

maz,olamaz.Özündeburjuvazidevrim-

cikabarışlarınolduğudönemlerdesiste-

me içinden muhalefet edecek odakları

yaratsabileoesasındagerçeğinkarar-

tılmasındakendigeleceğinigörür.

Ancak yaşanan, patronaj ilişkileri ola-

rakdaadlandırılanbusiyasetyapmama,

yaptırmamatarzı;temiz,yolsuzluğabu-

laşmayanordu-kirlipartiler,siyasetya-

nılsamasınıdabirbiçimdeüretiyor.

Yedi yıldır Çankaya’da ikamet eden,

özellikledeAlevileriçindesaygınlığasa-

hipcumhurbaşkanıdagörevsüresibo-

yunca“çoktemiz”bircumhurbaşkanlığı

çıkardı.Cumhurbaşkanlığıiçintemizmi,

kirli mi ona karar vermek bizim işimiz

değil,amagördüğümüzbirşeyvarkiik-

tidaragelenİslamcılarımızgibiSezerde

büyükdeğişiklikler geçirdi.Kendisi irti-

cacıdiyeadlandırdığı İslamcılarlaortak

noktalarınınolmadığınıdüşünebilirama

“değişim”konusundaoldukçabenzerler!

Sezer,16Mayıs2000tarihindeTBMM

Genel Kurulu’nda ant içerek görevine

başladı.BuradabirkonuşmayapanSe-

zer, devletin polis devleti olduğundan

bahsetti, bunun değişmesi gerektiğini

MHPsıralarındakatillerindebulunduğu

milletvekillerineanlattı.Bukonuşmanın

ardındanİsmetBerkan,“Sezerirticave

terör brifinglerini bürokrasiden aldıkça

buyaklaşımınıdevamettirebilecekmi?”

diyesormadanedemedi.

Öz gür lük ler as kı ya alı na bi lir

Sonkezmecliste1Ekim2006tarihin-

debirkonuşmayapanSezer,irticavete-

rörbrifinglerini,raporlarınınekadariyi

kavradığınıbukonuşmasıylaaçıkçagös-

terdi.1saat18dakikasürenkonuşması

esasta Cumhuriyet’e yönelik tehditlere

karşıözgürlüklerinzamanzamanaskıya

alınabileceği, güvenliğin dönem dönem

özgürlüklerin önüne geçmesi gerektiği

kavrayışına dayanıyordu. Sormadan

edemiyoruz:Neredennereye?

1Ekim2000tarihlikonuşmasında“öz-

gürlükçü anayasa” vurgusu yaparak

cumhurbaşkanı yetkilerinin kısıtlanma-

sınıisteyenSezer’in,1Ekim’dekikonuş-

masında Anayasa Mahkemesi kararları

üstündenkişilerininançveibadetyaşa-

mına,özgürlüklerinesınırlamakonulabi-

leceğinoktasınagelmesiisebirhayliil-

ginç. “Dinin bireyin manevi yaşamını

aşarak, toplumsal yaşamı etkilemesine

izin verilemez; bireyin inanç ve ibadet

yaşamına, kamu düzenini, güvenini ve

çıkarlarınıkorumakamacıylasınırlama-

larkonulabilir;dininkötüyekullanılması

vesömürülmesiyasaklanabilir.”Busöz-

lerinin yanındaSezer, “Ulusununbüyük

güven ve sevgisine erişmiş olan ordu-

muzun saygınlığının korunmasını ve si-

yasetüstü tutulmasını, temelbir görev

ve sorumlulukolarakalgılamalıyız”de-

di.

Cum hur baş kan lı ğı ma ka mı
ol ma ma lı

Sezer, “devletin ve rejimin sürdürüle-

bilmesi için,seçilmişlerkadaratanmış-

larındagörevi,sorumluluğuvevazgeçil-

mezönemiolduğunu”ifadeetti.

Demek ki Sezer’i atanmışların seçil-

mişler üzerindeki vesayeti değil, atan-

mışlarınönemliolduğunuvurgulamakil-

gilendiriyor. TC rejiminin esasta yönet-

megerçeğiolanatanmışlarınbelirleyici-

liğininbudozubileyetmiyor.

Sezer, Kamu Yönetimi Temel Kanu-

nu’na,“yerelyönetimlere;(onunalgılayı-

şıyla)bölücüveirticacılarainisiyatifka-

zandırıyor, üniter yapıyı zedeliyor” ge-

rekçesiylekarşıçıkıyordu.

Halkınseçimlerleişbaşınagetirdikleri-

ninmodernleşmeci,Kemalistbakışaçısı

açısındanatanmışlar tarafındandenge-

lenmesineihtiyaçvardır.Meclisinaçıldı-

ğıgünüçocukbayramıolarakilaneden

bubakış,aslındahalkıçocukolarakgör-

mekte, halkın tek başına karar verme

hakkıolmadığınıdüşünmektedir. Böyle

olunca da atanmışların  “çocuk halkın”

tercihlerinirejiminvarlığıaçısındande-

netlemesizorunluhalegeliyor.

Yerelyönetimlerde,bütünsonkararlar,

seçilmiş değil atanmış vali ve kayma-

kamlarınverebileceğiönemdekararlar-

dır. Yoksa bu halk ülkeyi zinhar bir ba-

taklığagötürür.Bununiçindevalisizve

kaymakamsız bir yerel yönetimi oligar-

şik/totaliterrejimdüşünemez.

Türkiye’desistemsınırlarıdahilindeol-

sabiledemokratikleşmeadınayolalına-

caksavalilikvekaymakamlıkmakamları

gibicumhurbaşkanlığımakamınadaih-

tiyaç yoktur. Cumhurbaşkanın yaptığı

denetleme görevi pekâlâ başka kurum-

lar tarafından da yapılabilir. Ancak bu-

gün, halkın seçtiklerinin, rejimin çekir-

değini temsil eden güçler tarafından

dengelendiği, kendileriniülkeninsahibi

olarak gören ve  iktidar bloğunun en

önünde yer alan paşaların ideolojisine

bir de buradan, cumhurbaşkanlığı ma-

kamından,sesverilmesiiçinomakama

ihtiyaçduyulmaktadır.

B. AKPOLAT

SEZER NEREDEN NEREYE?

Hükümetolmaileiktidarolmafarkı!

T

Sezer“çoktemiz”Cumhurbaşkanı!
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ürriyetGazetesiGenelYayınYönet-

meniErtuğrulÖzkök,ikidirnamus

cinayetlerininKürtlerinsorunuol-

duğunu belirterek, belediye başkanları-

nın, Kürt partilerinin bu konuda bir şey

yapmadığınıyazdı;giderek“AsılKürtso-

runu bu” deyiverdi. Özkök, Kürtlerin fe-

odaldeğerlerinüzerinegitmediğiniyazdı.

Sondan söyleyeceğimi baştan söyleye-

yim: Kürt özgürlük hareketi en önemli

mesafeyi feodal ilişkilerin çözülmesi ve

kadın sorununda almıştır, hatta devrim

sürecini yaşamaktadır. Bütün toplumsal

dönüşümlergibibusüreçdahauzunyıl-

larıalacaktır.

1970’li, 80’li yıllarda sosyal bilinç edi-

nen gençliğin ilk karşı çıktığı şey, feodal

aşiretilişkileriydi.Aşiretağası,şeyh,ya-

şadığı bölgenin bütün siyasal ve sosyal

ilişkilerine ipotek koyar, bunları istediği

gibiyönlendirirdi.Kürtözgürlükhareketi

deilkkurşunuUrfa’dafeodalaşiretbey-

lerinesıkmıştır (Bucaklarınözgürlükha-

reketineolanözelkiniburadankaynakla-

nıyor).Builkkurşunlakalınmamış,devle-

tin taşradaki “taşeronu” pozisyonundaki

feodalbeylerleonyıllaravaranbirmüca-

dele yürütülmüştür. Bu mücadele sonu-

cundaaşiretbağlarıyaçözülmüş,yadö-

nüşmüştür. Ancak özgürlük hareketinin

girmediği ya da etkisinin az olduğu yer-

lerdeaşiretlerinetkinliğivarlığınısürdü-

regelmiştir.

İsmail Beşikçi’nin aklını başından alan

gelişme, çeşme başında erkeğe baktığı

içinöldürülenKürt kızlarının,dağa çıkıp

erkeklerlebirliktesavaşmasıolmuştur.

Busüreçtedevlet,feodalaşiretdeğerle-

rinesığınarak,dağbaşındakızlarınerkek

savaşçılarlabirlikteolduğuyönündepsi-

kolojikpropagandayürütmüş,diğeryan-

dan aşiret ağalarınıBaşbakanlık’ta ağır-

layarakonlarasonsuzdesteğinisunmuş-

tur. Yani özgürlük hareketi feodal aşiret

ilişkileriniçözmek içinamansızcamüca-

dele ederken, devlet, müttefiki olan bu

ilişkileri canlı tutmak için elinden geleni

yapmıştır. Bugün sistem partilerinden

parlamentoyagidenlerinaşiretağalarıol-

malarıtesadüfdeğildir.

ÖzgürlükhareketininKürttoplumsalya-

şamında yaptığı değişim ve dönüşüm

başlı başına sosyologların araştırmako-

nusuolmaklabirlikte,feodalaşiretilişki-

lerini çözüp, yerine çağdaş örgütlenme

modelleriolanparti,dernekgibiörgütleri

koyduğunu söylemek abartılı olmaz. Bu-

günbölgedeaşiretağasınındeğil,halkın

seçtiği “baldırıçıplak” parti yetkilisinin

sözünün geçerli olduğunu söyleyebiliriz.

Kuşkusuzaşiretiçindençıkanamasosyal

vesiyasalolarakdönüşümsürecindeolan

kişilerindeözgürlükhareketininyörünge-

sindeolduğunu,yeryeretkiliolduklarını

gözardıedemeyiz.Baştadaifadeettiği-

mizgibitoplumsaldönüşümleryıllarıal-

maktadır.

DTP’li ka dın be le di ye baş kan la rı

Partilerdüzlemindebakıldığındakadın-

erkekeşitliğikonusundaDemokratikTop-

lum Partisi (DTP), gerek koyduğu kadın

kotasıyla, gerek öngördüğü ancak statü-

kocuzihniyet-mevzuatnedeniylehâlâso-

run olan “eşbaşkanlık” sistemiyle bütün

partilerden daha ileri pozisyondadır (bu

konudaÖzkökvediğerlerinin tekkelime

etmemeleri dikkate değerdir). Diğer sis-

tempartilerindeolduğugibikadınbirak-

sesuardeğildirbupartide(alınmasıgere-

ken epey mesafe olduğunu unutmadan).

Türkiye’deenfazlakadınbelediyebaşka-

nınasahippartiDTP’dir.Feodal,aşiretsel

ilişkilerden,kadınıncinskimliğindenkay-

naklı sorunlarınaşılması içinbelediyele-

rin ve Kürt sivil toplum kuruluşlarının

muazzambirçabasıvardır.Kadınlartüm

Kürtkurumvekuruluşlarındaetkindir.Yi-

neKürtlerdünyadailkdefabirkadınge-

rillahareketiortayaçıkarmıştır.

La ne tin ne de ni...

BugünKürtözgürlükhareketinindünya-

nın lanetlisi olarak görülmesinin altında

yatan neden, hareketin klasik anlamda

Kürtlerinkimliksorunuylailgilenmeside-

ğil,kadın-erkek,devlet-birey,insan-doğa,

özgürlükgibiilişkialanlarıvekonularlail-

gili olmasıdır. Öcalan’ın Roma’dayken

kendisiyle söyleşiye gelenbir siyaset bi-

limcinin,“Niyekadın-erkekilişkileriylebu

kadar uğraşıyorsunuz, Kürtlerin bağım-

sızlığını istemekneyinize yetmiyor?” yö-

nündekisorusuveifadeettiğikaygı,dün-

yaefendilerinindeyürektenpaylaştığıbir

endişedir.(Buaradaözgürlükhareketinin

küresel hareketlerle buluşma yönünde

yeterinceçabasınınol(a)mamasıveyakü-

resel hareketlerinKürt özgürlük hareke-

tiylebirbağkur(a)mamasıherhaldedün-

yaefendilerinintektesellisiolsagerek).

Kürt özgürlük hareketinin kadın-erkek

ilişkilerine, teorik düzeyi ile uygulanan

politikavemevcutdurumarasındakime-

safeyebakarakkaramsarlığakapılmama-

lıdır. Zira binyıllara varan ve kökleşmiş

egemenlik ilişkileri düşünüldüğünde alı-

nanmesafeninazolmadığınıgörmekge-

rekiyor. Hürriyet gazetesinin başyazarı,

sosyolojidoçentiÖzkök,özgürlükhareke-

tinin Kürt toplumsal yaşamında yaptığı

değişimvedönüşümü,aldığımesafeyive

ütopyasınıgörmekistemeyebilir.Amako-

nuya nesnel biçimde bakabilen herkes,

Kürtkadınlarınözgürleşmeyönündebü-

yük adımlar attığını görebilir. Namus ci-

nayetlerininasılsorumlusu,Kürtlerinöz-

gürlükhareketinekarşıgelenekselaşiret

ilişkilerinikoruyupgüçlendirenler,veÖz-

kök gibi medya ağalarıdır. Elbette kadın

sorununun,buaradakadınlarayönelikci-

nayetleringenişbiçimde tartışılması ge-

rekir;amaÖzkök’ünsorunuKürtlereha-

valeedenırkçıbakışaçısıyladeğil!

Namus cinayetlerinin asıl
sorumlusu, Kürtlerin
özgürlük hareketine karşı
geleneksel aşiret
ilişkilerini koruyup
güçlendirenler ve Özkök
gibi medya ağalarıdır.
Elbette kadın sorununun,
bu arada kadınlara yönelik
cinayetlerin geniş biçimde
tartışılması gerekir, ama
Özkök’ün, sorunu Kürtlere
havale eden ırkçı bakış
açısıyla değil! 

İRFAN UÇAR

NAMUS CİNAYETLERİNİN
SORUMLUSU KİM?

Aşiretilişkilerinidevletkoruyor

H

Namuscinayetininsorumlusuaşiretilişkilerinikoruyandevlettir

Devlet, feodal aşiret değerlerine sığınarak, dağ başında kızların
erkek savaşçılarla birlikte olduğu yönünde psikolojik propaganda
yürütmüş, diğer yandan aşiret ağalarını Başbakanlık’ta
ağırlayarak onlara sonsuz desteğini sunmuştur. Yani özgürlük
hareketi feodal aşiret ilişkilerini çözmek için amansızca
mücadele ederken, devlet, müttefiki olan bu ilişkileri canlı
tutmak için elinden geleni yapmıştır.



KPhükümetininhazırladığıTo-

humculuk Yasa Tasarısı, yasa-

laştırılmaküzeremeclisingün-

deminde bulunuyor. Bu yasa tasarısı-

nın önemi nedir? Tasarıyı hazırlayan-

larabakarsak,buyasanınamacı“bit-

kisel üretimde verim ve kaliteyi yük-

seltmek,tohumluklarakalitegüvence-

si sağlamak”, bu doğrultuda gerekli

düzenlemeleri yapmaktır. Sermayenin

çıkarları yönünde yapılacak her deği-

şiklikteolduğugibi,bukezde“verim-

lilik”, “kalite” gibi kavramlar koçbaşı

olarakilerisürülüyor.

Peki tarımda “verimlilik ve kalite”

nasılyükseltilecek?Özetle,yasatasa-

rısıbundanböylepatentliolmayanto-

humlarınalımsatımınıyasaklıyor.Bu-

nunTürkçesişu:Artıkçiftçilerbinler-

ce yıldır yaptıkları gibi önceki yılın

mahsulününbirkısmınıtohumlukola-

rakayırıpertesiyılbunuekemeyecek-

ler.Heryıluluslararasışirketlerinka-

pısına gidip parayla tohum satın ala-

caklar.Sadecetohumdadeğil,bunlar-

danverimalabilmekiçingerekliilaçla-

rıvegübreleridesatınalmakzorunda

kalacaklar.Gerçiyasatasarısındaçift-

çilerinkenditohumluklarınıkullanma-

ları açıkça yasaklanmış değil. İhtiya-

cından fazlasını satmamak koşuluyla

tohumluk ayırmak mümkün görünü-

yor.Amakazınayağıöyledeğil.

Burada işin püf noktası patenttedir:

Hiç kimse, binlerce yıldır doğa-insan

ilişkisi içinde yetiştirilen, ıslah edilen

binlercetohumçeşidiüzerindemülki-

yet iddiasında bulunamamıştır. İste-

yen,istediğitohumu/bitkiyiekebilmiş-

tir. Ama kapitalizm artık bunları in-

sanlığınortakvarlığıolmaktançıkarı-

yorve“fikrimülkiyet”adıaltındaözel

mülkiyete geçiriyor. Bu nasıl oluyor?

Şirketlergelenekseltohumlarıngenle-

riyle oynayarak o tohuma “yeni” bir

özellikkatıyor,verimliliğinibirmiktar

artırıyor(aynızamandaçiftçilereliyle

yenidenüretilmeleriniengelliyor).Bu-

nugerekliyasal işlemlerigerçekleşti-

rerek tescilettirdiğiandao tohumlar

onun mülkiyetine geçiyor. Artık bu

“yeni” ürünü ekmek isteyenler o şir-

ketten parayla tohumalmak zorunda

kalıyor.

Pekiçiftçilerbunlarıniyesatınalmak

zorundaolsun?Gelenekseltohumları-

nı üretmeye devam edemezler mi?

Hayır,edemezler.Çünkü,bi-

rincisi piyasa kural-

ları gereğidahaazve-

rimgetirenbirürünüüretmeyede-

vamederlersebatarlar(düşüksatışfi-

yatı,birimmaliyetiningöreceyüksek-

liği vb nedeniyle). İkincisi; patentli

ürünler, yakın tarlalarda ekilen aynı

cinsürünlerin(ertesiyıliçinayrılacak)

tohumluklarının kalitesini (tozlanma

yoluyla)bozuyor.Yanibunlarınverim-

leripatentliürünegöredahadadüşü-

yor. Dolayısıyla çiftçiler şirketlerden

heryıltohumsatınalmakzorundaka-

lıyor.

Çıkarılmak istenen Tohumculuk Ya-

sası bununla kalmıyor, devletin to-

humla ilgili tüm yetkilerini (üretme,

geliştirme, denetleme, tescil vb) gı-

da/tarımşirketlerineteslimediyor.Ta-

biiyasatasarısıbunuaçıkçayazmıyor;

görünüşe göre bu yetkiler, tasarıyla

öngörülenkamukurumuni-

teliğindeki bir mes-

lek kuruluşuna, “Türki-

yeTohumcularBirliği”nedevredili-

yor.Bubirlikhernekadarüretici/çift-

çilerikapsasada,tohumüreticisi,ge-

liştiricisişirketleride içeriyor.Buşir-

ketlerin ulusal ve uluslararası düzey-

dekiekonomikvepolitikgüçleridikka-

tealınırsabirliğinkiminçıkarlarıdoğ-

rultusundaçalışacağıdaortayaçıkar.

Buözetbilgilerdendeanlaşılacağıgi-

bi, meclisin gündemindeki Tohumcu-

luk Yasası, Anadolu/Trakya çiftçisinin

tamanlamıylauluslararası şirketlerin

(ve yerli uzantılarının) insafına terk

edilmesi, Türkiye tarımının bütünüyle

tekellerin güdümüne sokulması anla-

mınageliyor.Buyasayla tarımsektö-

ründebüyükbiryoksullaşmaveişsiz-

leşme görülecek, bunun sonucunda

milyonlarca insanköylerindengöçet-

mekzorundakalacaktır.

Tohumculuk Yasa Tasarısı’nın diğer

tehlikelimuhtemelsonuçları:

Türkiye’deüretimivedağıtımıyasak

olan GDO (genleri değiştirilmiş orga-

nizma) tohumlarının girişi, yeni yasa

ilefiilenserbesthalegelecektir.Buda

Türkiye coğrafyasındaki muazzam bi-

yolojik çeşitliliği tahrip edecektir (bu

topraklarda 3.000’i özgün -endemik-

olmaküzere13.000bitkiçeşidibulu-

nuyor;busayı, tümAvrupa’dakibitki

çeşidisayısıkadardır).

Yasa tasarısında sözü edilen yetki

devriyle birlikte kamu üretim, sertifi-

kalandırma,ticaretvedenetimi,ulus-

lararası dev tarım şirketlerine bırakı-

lacak. Böylelikle de halkın “gıda gü-

venliği” ve “gıda güvencesi” bir avuç

uluslararasıgıdatekelinininsafınabı-

rakılmışolacak.

Irak’taki işgal güçlerinin ilk yaptığı

işlerden biri, AKP hükümetinin To-

humculukYasaTasarısı’nınbirbenze-

rini uygulamaya koymasıydı. Bugün

Iraktarımıuluslararasıgıdaşirketleri-

nin tam egemenliği altındadır. Irak’ta

işgal güçlerinin yürürlüğesoktuğubir

yasayı ülkemizde AKP hükümeti gö-

nüllüolarakuygulamakistiyor.

Türkiye’ninküçükveortaüreticileri-

ni yoksulluğa, şirketlere bağımlılığa

mahkûmeden,tarımıuluslararasışir-

ketlerin kontrolü altına sokan, halkın

sağlığınıtehlikeyeatan,coğrafyamızın

biyolojik çeşitliliğini tehdit eden

Tohumculuk Yasası’na karşı tüm

üreticilerveemekçilerduyarlıolmalı,

mücadeleetmelidir.

POLİTİKAKASIM 2006
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TohumculukYasaTasarısıtarımıvebiyoçeşitliliğitahripedecek

TARIM ULUSLARARASI
ŞİRKETLERE EMANET

İ. HALİT ELÇİ

A

Meclisin gündemindeki Tohumculuk Yasası, Anadolu/Trakya çiftçisinin tam anlamıyla uluslararası şirketlerin (ve yerli
uzantılarının) insafına terk edilmesi, Türkiye tarımının bütünüyle tekellerin güdümüne sokulması anlamına geliyor. Bu 
yasayla tarım sektöründe büyük bir yoksullaşma ve işsizleşme görülecek, bunun sonucunda milyonlarca insan köylerinden
göç etmek zorunda kalacaktır.
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eçtiğimizaylardahükümetin

temel övünç kaynağı duru-

muna gelen “Türkiye hızla

büyüyor“sözübugünlerdeoldukça

temkinlidilegetiriliyor.Vegerçek-

leşenbu yüksekbüyümeoranları-

nınithalatadayalıolduğutümyet-

kililertarafındankabulediliyor.Zi-

ra ithalat ile ihracat arasındaki

farktan kaynaklanan “cari açıktaki

büyüme”oldukçayüksekrakamla-

raulaşmışdurumda.Ağustossonu

itibariyle son bir yıllık dönemdeki

cariişlemleraçığıise30milyar67

milyondolarakadaryükselerekilk

defa 30 milyar dolar sınırını aştı.

EğerEylül-Aralıkdönemindekicari

işlemler açığı geçen yılın aynı dö-

nemindeki7milyar645milyondo-

larınaltındakalmazisebuyılınso-

nundacariişlemleraçığı30milyar

doların üzerinde gerçekleşecek.

Geçen yıl Ağustos sonunda yıllık

cari işlemler açığı 20 milyar 442

milyondolardüzeyindebulunuyor-

du.Sonbiryıllıkdönemdeyıllıkca-

ri açık yüzde47,1oranındabüyü-

dü.Cariaçıktakibuartışortalama

2,5 milyar dolarlık ek finansman

anlamınageliyor.BuisehemTürki-

ye’ye giren paranın çıkmaması

hemdeilavekaynağıngelmeside-

mek. Buna ilişkin ise hükümetin

bugüne kadar uyguladığı iki temel

politikaözelleştirmelerevedoğru-

danyabancısermayeoldu.

Buanlamdaönemlikaynaklardan

biri olarakHalkBankası’nın satışı

görülüyor.Küçükesnafvesanatkâ-

rı desteklemek amacıyla kurulan

bankanın satışı sermaye grupları-

nıngüçsavaşınadasahneolacak.

ATO(AnkaraTicaretOdası)ortağı

olduğu bankanın satışını durdur-

mak amacıyla özelleştirme süre-

cindeyapılanişlemlerinhukukaay-

kırıolduğugerekçesiyleDanıştay’a

davaaçtıbile.

Sa na yi leş me stra te ji si is te ni yor

Öteyandansermayesözcüleribir

süredirbaşkabirşeyedahaişaret

ediyorlar.Odayenibirsanayileş-

mestratejisi.Butalepiseözelleş-

tirmevedoğrudanyabancıserma-

yeye dayalı politikanın eleştirisi

üzerinden kuruluyor. Buna göre,

bu politikalar ekonomiyi kırılgan

birhalegetirerekbir istikrarsızlık

kaynağıhalinegelmekt,dolayısıyla

da uzun dönemde sürdürüleme-

mektedirler.

Sermayenin“yenibirsanayileşme

stratejisi” talebini doğru okumak

gerek.Yapısalolarakneoluyorda,

başkabiryönelimiçinegirmekhe-

defleniyor? Bizce bunun cevabı

ulusal sermayenin küresel serma-

yeyeuyumsağlayabilecekyanikü-

resel ölçekte faaliyet gösterebile-

cekkapasiteyegetirilmesi/gelmesi

çabasında aramak gerek. Nitekim

finansal sektörde yürütülen yeni-

den yapılanma tartışmalarına ba-

kıldığında da bu isteği okumak

mümkün.Bugünfinanssektöründe

yapılandüzenlemeler,sektörünkü-

resel pazarda rekabet edebilecek

güce ve sermaye yapısına ka-

vuşturulmasıamacıylagerçekleşti-

riliyor.

Sermayeninküreselölçeğeuyum

sağlama talebi eğitim politikaları-

nada yönveriyor.Öncekidönem-

lerdeuluslararasırekabetteenbü-

yük avantaj olarak kabul edilen

ucuzemekgücüyerinisosyalser-

mayetartışmalarınavedolayısıyla

düzenlemelerinebırakıyor.

Oyak gru bu nun yö ne li mi

,Kurulduğu günden beri sermaye

birikim sürecinin aldığı biçimlere

göre kendisini yapılandırma bece-

risigösterenOyakgrubununbelir-

lemiş olduğu büyüme stratejisi

sermayeningenelyönelimidoğrul-

tusunda. Nitekim Oyak genel mü-

dürü Coşkun Ulusoy’un Oyak-

bank’ınsatışaçıkarılmasınailişkin

yaptığıaçıklamadasermayeninbu

yönelimine işaret ediyor. Ulusoy,

banka satmanın bugünlerde çok

karlıbirişolduğunu,dünyadakige-

lişmelereparalelolarakOYAK'ında

odaklanacağısektörleribelirlediği-

ni belirterek, sanayici kimliklerini

ön plana çıkarmak istediklerini

söylüyordu. Oyak grubunun

önümüzdeki dönemde sratejik

önem verdiği sektörler çelik,

çimentoveenerjiolacaktı.

Ulusal sermaye, küresel ölçekte faaliyet gösterebilecek bir kapasiteye gelmeyi hedefliyor. Nitekim finansal sektörde
yürütülen yenniden yapılandırma tartışmalarına bakıldığında da bu isteği okumak mümkün. Bugün sektörde
gerçekleştirilen düzenlemeler, sektörün küresel pazarda rekabet edebilecek güce ve sermaye yapısına kavuşturulması
amacıyla

HızlabüyüyenTürkiye’de...

SERMAYE SANAYİLEŞME 
STRATEJİSİ ARAYIŞINDA

NURAY ERGÜNEŞ

G

Cari açıktaki artış, 2,5 milyar dolarlık ek finansman
anlamına geliyor. Bu duruma ilişkin hükümetin uyguladığı
temel politika ise,  özelleştirmelere ve doğrudan yabancı ser-
mayeye yönelmek oldu.

Patronlarkulaktankulağaoynuyor
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ermayenin uluslarara-

sılaşması sürecine

karşı solun önemli bir

bölümünün tavrı “ulusalcılı-

ğa”sarılmakoldu.Buyaklaşı-

ma göre uluslararası serma-

yenin ülke içine akışı ulusal

kaynakların tek taraflı olarak

sömürülmesi anlamına geli-

yordu.Buanlayışınençarpıcı

örneklerine kamu mallarının

özelleştirilmesinde sık sık

rastladık. Her özelleştirme

uygulamasında veryansın

ederek “eğer kamu malları

özelleştirilecekse bunun ulu-

sal sermayeye satılması ge-

rektiği” söylendi.Oysaki ser-

mayenin günü birlik eylemle-

rindeortayakoyduklarıyöne-

limler bunun hiç de “klasik

anlamda bir emperyal” ilişki

olmadığını ortaya koyuyor.

Sermayeninbugünçok temel

olarak hızla yoğunlaştığı ve

merkezileştiğindensözetmek

gerek. Kendisine akacak yeni

kâr alanları arayan sermaye

içeriye olduğu kadar dışarıya

da bir hareket gösteriyor. Ve

tabiihareketisermayeningü-

cübelirliyor.

Bankacılıkveperakendesek-

töründen vereceğimiz iki ör-

nekbunuçoksözeyerbırak-

madankendiakışıiçindeorta-

yakoyuyor.

Koç’un stra te ji si

Sermayenin uluslararasılaş-

masına bağlı olarak bankala-

rınyapısıvemülkiyetlerindeki

değişimler de devam ediyor.

Yakın tarihte Yapı ve Kredi

Bankası’nın hisselerinin bü-

yük bölümünü alan Koç Gru-

bu’nun CEO'su Bülend Özay-

dınlı bu konuya ilişkin yaptığı

açıklamada“zoradüşenşirke-

tin durumundan faydalanmak

gibi bir niyetlerinin olmadığı-

nı, hedeflerinin bankacılık

sektöründe de lider konumu-

na gelmek” olduğunu belirti-

yordu. Özaydınlı’nın açıkla-

ması dışa açılma gerekliliğini

işaretetmesiaçısındanolduk-

ça ilginçti: “…iç piyasada li-

der konumda bulundukları

birçoksektörde,pazarpayla-

rını artırarak içeride büyüme

imkânıçokkısıtlıolduğundan,

hedeflenen büyümeyi sağla-

mak için yurtdışına açılmak

bir zorunluluk haline gelmiş-

tir.”

Ya ban cı ban ka lar  da
Tür ki ye’de

Sonbirikiyıldayabancıban-

kalarınTürkbankalarınailgisi

degittikçearttı.TMSFbünye-

sindeki Demirbank’ı İngiliz

sermayesi olan HSBC Bank,

Sitebank’ıisePortekizserma-

yesiolanBCPGroupsatınal-

dı. Ardından Unicredito, Koç

Finansal’a, FransızBNPPari-

bas Türkiye Ekonomi Banka-

sı’na (TEB) ortak oldu. Dış-

bank,Hollanda-Belçikaortak-

lığıolanFortis’esatıldı.Türki-

ye’ninyedincibüyüközelser-

mayeli bankası olan Doğan

Grubu’nunDışbank’ınınhisse-

lerinin yüzde 89,3’ünün satı-

şıyla birlikte banka en büyük

yabancısermayelibankahali-

ne geldi. Türkiye’nin beşinci

büyükbankasıolanYapıKredi

Unicredito-Koç ortaklığı tara-

fından alındı. Şekerbank’ın

yüzde51’likhissesiHollandalı

bankacılık devi Rabobank’a

satıldı.Rabobankaynızaman-

dadünyanınenbüyükbanka-

larıarasındayeralıyor.

Türkiye’deyüzde3-4civarın-

da olan yabancı bankaların

payısonbankabirleşmelerive

satınalmalarıylayüzde16ci-

varındabirrakamayaklaşıyor.

Bu yabancı bankalar sadece

Türkiye’dedeğil,ABülkelerin-

den Çek Cumhuriyeti, Polon-

ya,Macaristan,Slovakya,Bul-

garistan,Romanyagibiülkele-

redeyatırımyapıyorlar.

Pe ra ken de sek tö rü
hay li ha re ket li

Sermayenin yoğunlaşma ve

birleşme eğilimini perakende

sektörünün liderleri Migros,

Carrefoursa, Tansaş gibi şir-

ketler özelinde de gözlemek

mümkün. Bir yıla yakındır

Wal-Mart’la flört eden Koç

Grubu’nun Migros’u, Wal-

Mart’latekrargörüşmemasa-

sına oturmanın peşinde. Ha-

tırlanacağı üzere Wal-Mart

Migros’u“birazdahabüyüdü-

ğündealmak istediğinibelirt-

miş,Migrosisebüyümeatağı-

nıDoğuşGrubu’nunolanTan-

saş’ısatınalarakgerçekleştir-

mişti. İşçi hakları ihlalleriyle

sıksıkgündemegelenAmeri-

kan devi Wal-Mart ise Mig-

ros’ualarakRusyapazarınael

atmak istiyor. Bilindiği gibi

Migros Rusya’da önemli bir

pazarpayınasahip.

ÖteyandanFransızCarrefo-

ur ile Sabancı Grubu’nun or-

taklığıyla oluşan Carrefour-

sa’daFibaGrubu’nun iştirak-

leriarasındabulunanGimave

Endi’lerisatınalarakbüyüme

yolunu seçenlerden. Avrupa

pazarında Carrefour ile ciddi

birrekabetiçindeolanTesco,

TürkiyepazarınaKipa'yısatın

alarak girerken, ucuz

perakendeciliğin önde isim-

lerinden Lidl ise Türkiye

pazarına girme hazırlığı

yapıyor.

Sermayeiçeriyeolduğukadardışarıyadabirhareketgösteriyor

SERMAYE KÜRESEL ÖLÇEKTE HAREKET
EDİYOR

Wal-Mart,işçihaklarıihlalleriyleünlü.

S

Bir yıla yakındır Wal-Mart’la flört eden Koç
Grubu’nun Migrosu, Wal-Mart’la tekrar görüşme
masasına oturmanın peşinde. Wal-Mart’ın planı
ise Migros’u kullanarak Rusya’ya açılmak ve bu
pazara el atmak. 

Son yıllarda yabancı
bankaların Türk
bankalarına olan ilgisi
giderek arttı. Türkiyede
yüzde 3-4 civarında
olan yabancı bankaların
payı son banka
birleşmeleri ve satın
almalarıyla yüzde 16
civarında bir rakama
yaklaşıyor. 



Dev rim ci da ya nış ma
ey lem le ri

Devrimci kurumlar,
MLKP operasyonu adı al-
tında; ESP, BEKSAV, Lim-
ter-İş,TekstilSengibibir-
çok demokratik kuruma
yönelik baskınları, gözaltı
ve tutuklamaları protesto
etmek için devrimci daya-
nışmayı büyütecek önemli
bir refleks gösterdi.Birbi-
rimizden farklı yönelimle-
rimiz olsa da egemenler-

den gelecek saldırı karşı-
sında topyekûn direnmeyi
sağlayabilmek noktasında
önemli bir adım olan
ESP’yledayanışmaeylem-
lerine Toplumsal Özgürlük
Platformu olarak İstan-
bul’da bulunduğumuz her
alanda destek verdik. Te-
rörle Mücadele Şubesi ve
DGM önünde, üniversite-
lerde, mahallelerde dev-
rimci dayanışmayı büyüt-
meyeçalıştık.
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HatayToplumsalDayanışmaveKültür

Derneği tarafından, Ulus Alanı’nda dü-

zenlenengenişkatımlıbireylemle,Lüb-

nan’aaskergönderilmesinebirkezdaha

karşıçıkıldı.

“ARAPÇASAVAŞAALETEDİLMESİN”

Türkiye’deveHatay’daçeşitlidemok-

ratikkitleörgütleri,partilerveaydınlar,

Lübnan’aaskergönderilmesiiçinmecli-

sesunulantezkereyiprotestoettiler.

Yaptığı konuşmada, Lübnan’da savaş-

mak içinArapçabilenaskergönderile-

ceğini söyleyen  Başkan Sezai Zidani,

Genelkurmay’ınLübnan’da görev yapa-

cakArapçabilenaskeraradığını,bütün

yaygınbasınorganlarınınbunuyazdığını

belirtti. “Bizler Arapça’nın savaşa alet

edilmesiniistemiyoruz”diyereksözleri-

nedevamedenZidani,ABDvekirlior-

taklarınınOrtadoğu’dabildikbir oyunu

yenidensahnelediğinisavundu.ABDve

işbirlikçilerinin Afganistan’da başlattık-

ları “demokrasi yayma” sürecine Filis-

tin,IrakveLübnaniledevamettiklerini,

budemokrasihavarilerinin, yıllarcaPi-

nochet’idestekleyipkatliamlaryaptıkla-

rını, Saddam’ı para ve silaha boğarak

iktidarkıldıklarını,BinLadin’inyaratıcısı

olduklarınıvurguladı.

DernekBaşkanıZidani,“Onlardemok-

rasiyi yaymak içinFilistinlilerinevlerini

yıkıyorlar,Lübnanlılaradünyayıdaredi-

yorlar.O yüzdendiyoruz ki; ne sizene

de getireceğiniz demokrasiye dünya

halklarının ihtiyacıyok...Kendiülkeniz-

dekiholdinglerdahaçokbüyüsün,daha

fazlakâretsindiyeOrtadoğu’nunsınır-

larınıdadeğiştirirsiniz,milyonlarcakişi-

yi göçe zorlarsınız, öldürürsünüz de.

Göz koyduğunuz petrollerin bulunduğu

coğrafyada yaşayan insanlara ölümler-

denölümbeğendirirsiniz.Bizbunlarıbi-

liyoruz. Bundan dolayı da askeriniz ol-

mayıreddediyoruz.İşgaleortakolmaya-

cağız. Emperyalistlerin çıkarı bizim çı-

karımız değildir. Katil ABD Ortado-

ğu’dan defol” diyerek sözlerine son

verdi.KeskYönetimi,SGDveDTPdeey-

lemidestekledikleriniaçıkladılar.

ÜNİVERSİTELER MESUT, 
UYGULAMALAR PARLAK

Soruşturmaterörübaşladı.Elinikarnınabastırmışşe-
kilde okuldan çıkandan, yiyebileceğinden çok ekmekle
okulagirene,zorla(!)afişsokandanafişindirenekadar

birçoköğrenciyesoruşturmaaçıldı.Yetmedi;akılalmaz

şekilde,ikiyılöncetrafikkazasındakaybettiğimizMel-

temAydınhakkındadasoruşturmaaçıldı.İstanbul’daki

23üniversiterektörünütoplayanvali,emniyetmüdürü

vejandarmaalaykomutanıtarafındanyeniöğretimyı-

lınınhuzurlubirortamdageçeceğibelirtilirken,tümhak

almaeylemlerininbaskılanıpYÖKcenderesinealınaca-

ğıdagösterilmişoldu.Baskılarınsınırsızboyutlaravar-

dığıİstanbulÜniversitesi’ninaçılışkonferansınaöğren-

cileryinealınmadı.Atılmalaratepkigöstermekamacıy-

lakendileriniokulkapısınazincirleyenöğrencilerçevik

kuvvet ekiplerince gözaltına alındılar. Merkez kampüs

önündeEğitim-Sen’inöğrencilerleyaptığıbasınaçıkla-

masına,çevikkuvvetgözetimindeözelgüvenlikbirimle-

ri tarafından şiddet kullanılarak müdahale edildi. 12

Ekim’de Beyazıt Meydanı’nda gerçekleştirdikleri geniş

bir eylemle bu uygulamaları protesto eden öğrenciler,

soruşturmalarındurdurulmasıveuzaklaştırılanöğren-
cileringerialınmasıtaleplerinidilegetirdiler.Birçokay-
dın, demokratik kitle örgütü ve sanatçının katılımıyla
coşkununarttığıeyleminsonunda,aydınlardanrektör-
lükle görüşme talebinde bulunan bir grup, kampüse
alındı.Öğrenciler ise soruşturmalara son verilene ka-
dareylemlerinisürdüreceklerinibelirttiler.

GÜVENCESİZ İŞÇİLERİN 
ÖRGÜTLÜLÜĞÜ BÜYÜYOR

Dayanışma Sendikası, Gazi Mahallesi’nde, 8
Ekim’de gerçekleştirdiği etkinlikle temsilcilik
açtı.İkiyüzeyakınemekçininkatıldığıetkinlik,
oldukçacoşkulugeçti.İşçilerinkonuşmalarının
yanındaKürtçe,ArapçaveTürkçeezgilereşli-
ğindehalaylarçekilirken,sıksık“Yaşasınişçi-
lerin birliği, halkların kardeşliği!”, “Kurtuluş
yoktekbaşına;yahepberaberyahiçbirimiz!”
sloganlarıatıldı.

Yapılankonuşmalarda“GaziMahallesi, işsiz,
sigortasız, sendikasız, hiçbir güvencesi olma-
dan çalışan emekçilerin büyük oranda bulun-
duğu; ayrıca, böyle çalışmanın yaygın olduğu
işletmelerinyakınındabirbölgedir.Dayanışma
Sendikası’nın,Gazi’detemsilciliğininaçılması;
sermayesınıfınınzulmüyledevrimcifaaliyetin
yoğun olduğu bu bölgede yaşadığı için özel
olarak tanışan işçi ve işsizlere, bu zulümle
hesaplaşmakiçinmilitanbirmücadeleörgütü
varetmeanlamıdataşıyacaktır”denildi.

DÜZENLEYEN: MEHMET ÇİFTÇİ 

ARAPÇA ŞAVAŞ DİLİ DEĞİL 
BARIŞ DİLİ 

Arapça,savaşındiliolmayacak!

Sanatçılarveaydınlaröğrencileredestekverdi.



TÜR Kİ YE SOS YAL FO RU MU
İLK KEZ GER ÇEK LEŞ Tİ

TürkiyeSosyalForumu,30Eylül -1Ekimtarihlerinde İstanbul
Gülhane’de,DarphaneiAmirebinasındagerçekleşti.Birçoksiyasal
vesosyalyapıtarafındanilkkezorganizeedilenforuma,yerliya-
zarvedüşünürlerinyanında,MarksistyazarAlexCallinicosveTa-
rıkAligibiyabancıisimlerdepanelistolarakkatıldılar.

Katılımıngenişolduğuyüzlercepanelde;antikapitalistdinamik-
lerdenKürtsorununa,nükleerenerjidensendikalyapılanmayaka-
darçeşitlikonularadeğinildi.Yerelyönetimpolitikaları,özgürya-
zılım, kadın emeği, militarizm, sosyal güvenlik hakkı, neoliberal
ekonomikıskacındaeğitimvesağlıkgibibellibaşlıkonulartartı-
şıldı.SultanahmetMeydanı’nacoşkuluyürüyüşünardındançeşitli
tiyatrogösterimleriyapıldı.

Siyasalalandatoplumsalmuhalefetincılızlığınınsavaşkarşıtlığı-
nın dillendirilmesiyle aşılabileceğinin belirtildiği sosyal forum,
başkabirdünyanıngereklivemümkünolduğuvurgusuylabitirildi.

TMMOB MİTİNGİ

TMMOB’undüzenlediğimiting,Türkiye'nindörtbirya-
nındangelenmühendisvemühendisadaylarıyla,sağa-
nakyağmurarağmenyaklaşık6.000kişininkatılımıyla
gerçekleştirilen eylemde öğrenciler de 300 kişiyle
bulundu. Bu miting, TMMOB bünyesindeki öğrenciler
içindeyenibirdönemaçtı.TMMOBÖğrenciörgütlülü-
ğütalebi,yetkinmühendislikkarşıtlığıvenükleerenerji
karşıtlığıylaçıkışyaptığımızeylemliliklerimizbumiting-
le beraber, TMMOB içerisinde kendine biraz daha yer
açtı.

TMMOB Öğrencileri, miting boyunca “Yetkin/Yetki-
li/UzmanMühendisliğeHayır!,YaşasınÖğrenciÖrgüt-
lülüğü!, YaşasınÖrgütlüMücadelemiz!, YÖKkalkacak,
polis gidecek; üniversiteler bizimle özgürleşecek!”
sloganlarıylaalanaduruşunuyansıttı.

İSTANBUL’DA YÖK KARŞITI MİTİNG
Buyılİstanbuldayapılanilköğrencimitin-

giyle, 12 Eylül darbesinin karanlık yüzü
YÖK, kuruluşunun 25. yılı Kadıköy iskele
meydanında4kasımdaprotestoedildi.

Elverişsiz hava koşullarına rağmen
1500’e yakın kişinin katılımı gerçekleşti.
KESKŞubelerPlatformuveEğitim-Sen’nin
desteklediği mitingin gündemleriyse; YÖK
uygulamaları,soruşturmalar,paralıeğitim,
ÖSS,emperyalistişgalveülkedeyürütülen
operasyonlardı.
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Halk la rın Kar deş lik İni si ya ti fi

HalklarınKardeşlik İnisiyatifibileşenleri;egemenle-
rin,ülkemizdeveOrtadoğucoğrafyasındayoğunlaşan
saldırılarınakarşı7Ekim’deTaksimGeziParkı'ndabir
arayagelerekbirbasınaçıklamasıyaptı.Kaldıraçder-
gisiveDemokratikToplumPartisi İstanbulyönetimi-
nin de katılarak destek verdiği basın açıklamasında
“Linçlere, Şovenizme, Kürt Halkı'na Yönelik Operas-
yonlaraArtıkYeter/HalklarınKardeşlikİnisiyatifi"ya-
zılıpankartvebirçokdöviztaşındı.

Oturmaeylemiolarakbaşlayanbasınaçıklamasında,
ırkçı saldırılara, yükseltilmeye çalışılan şovenizme,

TMYsaldırılarına,devrimcilerevedemokratlarayöne-
liklinçgirişimlerine,Kürthalkınauygulananinkârve
imhapolitikalarına,sınıriçi-sınırötesioperasyonlara
artık yeter denildi. Eyleme katılanlar siyahlar giyin-
mişti.

Kardeşlik İnisiyatifi olarak da Ezilenlerin Sosyalist
Platformu’yla(ESP)dayanışmaeylemiyapıldı. İşçile-
rin birliği ve halkların kardeşliği içinmücadele eden
ESP’ye yönelik saldırılara son verilmesinin istendiği
eylemde, emperyalizmin bölge politikalarına, bunun
yurtiçindekietkilerine,emekçilere,Kürthalkınakarşı
geliştirilensaldırılaraveTerörleMücadeleYasasısal-
dırısınavurguyapıldı.

HALKLARIN KARDEŞLİK

İNİSİTİYAFİ
Çağrımızdır!

EmperyalistlerinveSiyonistlerinOrtadoğuhalk-

larınayöneliksaldırılarınasuçortaklığıyapaniş-

birlikçi-uşakiktidar,içerdedebaştadevrimci,de-

mokrat,sosyalistveyurtseverlerolmaküzeretop-

lumsalmuhalefetintümüneyönelikbaskısınıartır-

maktadır.EmperyalistlerinveSiyonistlerinkirliçı-

karlarına hizmet ederken toplumsal muhalefeti

baskı ve zorla ezmek, kitlelerin örgütlülüklerini

dağıtmak,saldırılarını sorunsuzhayatageçirmek

istemektedir.

Bununsonörneğini;aralarındaAtılımGazetesi,

EzilenlerinSosyalistPlatformu,Limter-İş,Tekstil-

Sen,BEKSAV,EmekçiKadınlarDerneği,Sosyalist

Gençlik Derneği ve Özgür Radyo’nun bulunduğu

birçok ilerici, devrimci kuruma ve çalışanlarına

yönelikgözaltıvetutuklamateröründegördük.

Busaldırı;özünde,ekonomik,sosyal,demokratik

haklarıiçinmücadeleedenişçilere,emekçilereve

köylülere,bilimsel,demokratik,parasız,anadilde

eğitimhakkıiçinmücadeleedengençliğe,düşün-

celeriniözgürceifadeetmekisteyenilericiaydın-

lara,meşruvehaklıtalepleri içinmücadeleeden

Kürthalkına,yanitoplumsalmuhalefetintümüne

yöneliktir. Bu saldırı; özünde, özgür yarınlar için

mücadeleedentümgüçleredir.

Bizler,aşağıda imzasıbulunankurumvekişiler

olarak,busaldırılarıkendimizeyapılmışkabuledi-

yorvebiranöncesaldırılarındurdurulup,tutukla-

nanlarınserbestbırakılmasınıistiyoruz.

Baştaemekçihalklarımızolmaküzere,tümsen-

dikaları, dernekleri, partileri ve demokratik kitle

örgütlerini basılan kurumlarla dayanışmaya, te-

melhakveözgürlüklermücadelesiniyükseltmeye

çağırıyoruz.

*Saldırılarasonverilsin.Tutuklananlarserbest

bırakılsın!

* Başta Terörle Mücadele Yasası olmak üzere

tümantidemokratikyasalariptaledilsin!

*Başta301.Maddeolmaküzeredüşünceveifa-

deözgürlüğüönündeengelteşkiledentümantide-

mokratikyasalariptaledilsin!

*Sınırsızsöz,basın,örgütlenme,gösterivetop-

lanmaözgürlüğü!

*Ftiplerindetecrituygulamasınaderhalsonve-

rilsin!

Partizan,ÖMP,EHP,ESP,BDSP,EzilenlerinKurtu-

luşu, DHP, HKM, PDD, Devrimci Hareket, Odak,

HÖC,ToplumsalÖzgürlükPlatformu.

DR. HİKMET KIVILCIMLI ANILDI

Ölümünün35. yılında,Dr.HikmetKıvılcımlı’yımezarı başındaandık.
Ardından21Ekim’deMakinaMühendisleriOdası’ndagerçekleştirdiği-
mizpanelde,dönemininenönemliideolojikönderiolduğubelirtilenKı-
vılcımlı’nın, yaşamını devrimcimücadele saflarında geçirmiş olmasın-
danbaşlayarak,Türkiye’dedevrimciliteratürügeliştirenyegâneisimol-
duğuvurgulandı.Günümüzgençliğinin,yeterincetanımadığıDr.Hikmet
Kıvılcımlı’yı, döneme tanıklık etmiş isimlerin anlatmalarının ardından
doktorun,“TarihTezi”ışığındabinyıllıkaydınlanmasürecinitahlilettiği
vurgulandı. Bugün elimize ulaşmış yapıtları üzerinden değerlendirilen
Kıvılcımlı’nıneserleri,yenikurulanbiryayınevinceyenidenbasılacak.



ağlantısızlarHareketi’nin14.zir-

vesi Küba’nın başkenti Hava-

na’da 11-16 Eylül tarihleri ara-

sında yapıldı. Bağlantısızların Havana

toplantısınınsonuçlarıhareketin,dünya

politikasında giderek daha büyük rol

oynayacağını ve üyeleri arasında ABD

karşıtıçizgininderinleştiğinigösteriyor.

Zir ve nin ka rar la rı 
ABD’yi he def alı yor

BağlantısızlarHareketi’nin14.zirvesi-

ne56devletveyahükümetbaşkanıka-

tılırken, biri nihai deklarasyon olmak

üzere5belgeninkabuledildiğiaçıklan-

dı.Birameliyatnedeniyle zirveyebaş-

kanlıkedemeyenFidelCastro,3yıllığı-

nahareketindönembaşkanlığınaseçil-

di.Fidel’inyerinezirveninbaşkanlığını

yürütenRaulCastrozirveçalışmalarını

“mükemmel” olarak nitelendirdi ve

“Bağlantısızlarbugünherzamankinden

dahadagerekli”dedi.

Bağlantısızlar Havana Zirvesi’nde,

ABD’ninKüba,VenezüellaveBolivya’ya

yönelikbaskıları,istihbaratvecasusluk

çabalarıveKüba’yakarşı1962’denbe-

riuyguladığıambargokınandı.

Zirvede,herülkeninbarışçılamaçlar-

lanükleerprogramgeliştirmehakkının

olduğu vurgulanarak, ABD baskılarına

karşıİran’adestekverildi.

Havana Zirvesi’nde, Bağlantısızların

Filistin davasına olan desteği yeniden

ifadeedilirken,İsrail’inLübnan’ayöne-

liksaldırılarısertbirbiçimdekınandı.

Zirvenin sonuç bildirgesinde, demok-

rasilerinortaknitelikleresahipolduğu,

ama tek bir demokrasi modeli bulun-

madığıvurgulandı.Herülkeninegemen-

likvekendikaderinitayinhakkıbulun-

duğununaltıçizildi.

BirleşmişMilletler’in bugünkü yapısı-

nın antidemokratik olduğuna işaret

edilen bildirgede, beş daimi Güvenlik

Konseyiüyesinin(ABD,Fransa,İngilte-

re,RusyaveÇin)vetohakkınınkaldırıl-

masıveyasınırlandırılmasıistendi.

ABD’ninaskerimüdahalelerininsonu-

cundakurulanAfganistanveİranhükü-

metlerinintemsilcilerinindebulunduğu

zirvede, “işgale karşı direnişin meşru-

iyeti”nevurguyapıldı.

Bağ lan tı sız lar Ha re ke ti 
ye ni den ta nım la nı yor

14.BağlantısızlarZirvesi’ndekikonuş-

masında Küba Dışişleri Bakanı Felipe

Perez Roque, 118 üyeli hareketin ABD

ve müttefiklerinin hâkimiyetini ve tek

kutuplu dünya düzenini reddettiğini

açıkladıve45yılöncekurulanhareke-

tin Havana Zirvesi’yle yeniden doğdu-

ğunu söyledi.Zirve sonrasındabirde-

ğerlendirme yapan Venezüella Devlet

Başkanı Hugo Chavez ise, “Amerikan

emperyalizmigeriliyor.Yenibirçiftku-

tuplu dünya doğuyor… Bağlantısızlar

Grubu yenidenGüney’i kendi çatısı al-

tındabirleştiriyor”dedi.

Bu sözler Bağlantısızlar Hareketi’nin

Havana Zirvesi’nin politik önemini ga-

yetgüzelözetliyor.

Bağlantısızlar Hareketi, Sovyetler

Birliği’yle birlikte sosyalist siste-

min çöküşünün ardından bir tür

kimlik krizine girmiş, varlık ze-

mini zayıflamış görünüyordu.

Kimilerionu,SoğukSavaş’ınbir

kalıntısıolarakgörüyordu.Ger-

çekten de Bağlantısızlar Hare-

keti,ağırlıklıolarak,ABD’ninba-

şınıçektiğiemperyalistcepheile

Sovyetler Birliği’nin başını çektiği

sosyalistbloğundışındakalanÜçün-

cüDünyaülkelerinindünyapolitikare-

nasında yer bulma, seslerini duyurma

veyenibirpolitikkültürgeliştirmeça-

balarının ürünüydü. Sosyalist bloğun

çöküşüyle birlikte Bağlantısızlar Hare-

keti’nin zemini de sarsıldı. Görünüşe

göreABD’ninmutlakhâkimiyetialtında

tekkutuplubiryenidünyadüzenikuru-

luyordu. Biraz fazla aceleci davranan

bazıburjuvaideologlardatarihinsonu-

nungeldiğiniilanetmişti.ÖyleyseBağ-

lantısızlarHareketi’nenegerekvardı?

Bazıları kapitalizm altında bir “ebedi

barış” hayalleri kuradursun, ABDBaş-

kanı II. Bush, Amerikan sermayesinin

“terörizmekarşımücadele”adıaltında

dünya halklarına karşı “sürekli savaş”

içindeolacağınıilanetti.Busüreklisa-

vaş iki nedenle gerekliydi: Birincisi,

ABDdünyahâkimi konumunuolabildi-

ğinceuzunsürekoruyabilmek,olasıra-

kiplerini durdurabilmek için dünyanın

stratejik noktalarını fiilen ele geçirme-

liydi.Buda,çeşitlibahanelerlesavaşlar

yaratmakdemekti(I.KörfezSavaşı,Af-

ganistan ve Irak işgalleri vb). İkincisi,

genel olarak kapitalizmin çıkarları ica-

bıydı.Eskisosyalistülkelerindekatıldı-

ğıkapitalistpazarınbütündünyayıkap-

lamasıvesermayeninenücraköşelere

kadargiripkâraramasıylasomutlanan

yeni dönemde (“küresel kapitalizm”)

zenginlerileyoksullar,KuzeyileGüney

arasındakigeliruçurumuhızlabüyüdü.

Bu da sermayenin çarkının dönmeye

devamedebilmesi içinyoksulların (işçi

ve emekçilerin, yoksul halkların) sopa

zoruyla zapt edilmesini gerektiriyor.

EmperyalistülkelerinlideriABD,önce-

likkendiçıkarlarındaolmaküzere,ka-

pitalizmin genel çıkarlarını gözeterek,

dünyaya yeniden şekil vermeye girişti.

ABD,geçmişdönemdekomünizmekar-

şı müttefik olarak gördüğü için göz

yumduğuiçekapalı,korumacıekonomi

politikalarıizleyenvekısmenkendiira-

delerinesahipdevletleridesermayenin

serbestdolaşımıadınahedeftahtasına

yerleştiriyorvetamteslimiyetistiyor.

Bağ lan tı sız lar Ha re ke ti’nde 
ini si ya tif sol cu lar da

Bütünbuolupbitenler,yalnızcasosya-

list, antiemperyalist, demokratik ülke-

lerdedeğil,ABD’ningelenekselmüttefi-

ki olan gerici/faşist yönetimlerde bile

kaygılarayolaçıyor.SözgelimiBağlantı-

sızlar Hareketi’nin de üyesi olan,

ABD’nin geleneksel müttefiki Pakistan,

Amerika’yla gerginlikler yaşıyor. Son

haftalardaPakistanDevletBaşkanıPer-

vezMüşerref,Afganistanişgaliöncesin-

deAmerikanDışişleriBakanYardımcısı

Armitage’in, eğer işgale aktif destek

vermezlerseülkesiniyerlebiredecekle-

ri şeklinde tehdit ettiğini açıkladı. Ar-

dındanhertürlüsaldırıyadirenecekleri-

ni ilanetti.Buaçıklamanınsamimiyeti

bir yana, Müşerref gibi sadık hizmet-

kârlarınbileABD’yekarşı tepkisini or-

tayakoyması,hemkendihalkındange-

lenbaskılarınhemdeiktidarınıkoruma

kaygısınınbirsonucudur.

HavanaZirvesi’ninABD’yekarşıcesur

kararlar alabilmesinde kuşkusuz Latin
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14. Bağlantısızlar Zirvesi’ndeki konuşmasında Küba Dışişleri
Bakanı Felipe Perez Roque, 118 üyeli hareketin ABD ve 

müttefiklerinin hâkimiyetini ve tek kutuplu dünya düzenini
reddettiğini açıkladı ve 45 yıl önce kurulan hareketin 

Havana Zirvesi’yle yeniden doğduğunu söyledi.

Bağlantısızlar Hareketi’nde belirgin bir Amerikan karşıtı eğilimin hâkim hale geldiği açıktır (hareket içinde sosyalist/solcu
güçler de önemli bir inisiyatife sahip). Hareket giderek Kuzey-Güney, zengin-yoksul karşıtlığı eksenine oturuyor. Bu, hareketin

yeniden doğması, varlık zemininin geçmiştekine oranla daha güçlü biçimde tanımlanması demektir.

İ. HALİT ELÇİ

HareketKuzey-Güneyeksenineoturuyor

B

BAĞLANTISIZLAR HAREKETİ YENİDEN
DOĞUYOR

Amerika’nınbüyükderdiChavez.



Amerikalı sosyalist/solcu yöne-

timlerin (başta Küba-Venezüella

ekseniolmaküzere)aldığıinisiya-

tifinbüyükrolüvar.ÖzellikleCha-

vez’inpetrolgelirlerinden(vetabii

halkından)aldığıgüçleABDyöne-

timine karşı biraz da gösteri un-

surları içeren çıkışlar yapması,

anlamlıpolitikgirişimlerdebulun-

ması (örneğin Lübnan’a saldıran

İsrail’den büyükelçisini çekmesi),

yeni ittifaklar kurmaya çalışması

(İran,Çin,Rusya,BeyazRusya,Vi-

etnamvb ile), tümÜçüncüDünya

halkları (ve kısmen yöneticileri)

arasındabüyükbirsempatidalga-

sı oluşturuyor. Öte yandan

ABD’ninkaralistesindekiİran,Su-

riye,KuzeyKoregibiülkelerinken-

dipozisyonlarınıonaylayanbuka-

rarları benimsememesi zatendü-

şünülemez. Ama Bağlantısızlar

Hareketi’nin 118 üyesinin arasın-

daötedenberi emperyalizmin iş-

birlikçisi olan birçok ülkenin de

bulunduğunu dikkate aldığımızda,

sözkonusucesurkararlarınçıka-

bilmesindeyoksulGüneyülkeleri-

nin büyük çoğunluğunda (halklar

arasında ve kısmen yöneticiler

içinde) antiemperyalist ve/veya

Amerikan karşıtı duyguların güç-

lenmesininönemlibirrolününbu-

lunduğunusöyleyebiliriz.

ABD kar şı tı cep he

Sonuçolarak,BağlantısızlarHa-

reketi’nde belirgin bir Amerikan

karşıtıeğiliminhâkimolduğuaçık-

tır (hareket içinde sosyalist/solcu

güçlerdeönemlibirinisiyatifesa-

hip). Hareket giderek Kuzey-Gü-

ney,zengin-yoksulkarşıtlığıekse-

nineoturuyor.Bu,hareketinyeni-

den doğması, varlık zemininin

geçmiştekine oranla daha güçlü

biçimdetanımlanmasıdemektir.

BağlantısızlarZirvesi,(aldığıka-

rarlarla,dolaylıolarak)ABDkarşı-

tıbircepheninkuruluşunuilanet-

ti.RusyaDevletBaşkanıVladimir

Putinzirveyegönderdiğimesajda,

“Bağlantısızlar Hareketi’nin ulus-

lararasıilişkilerdemodernbirmi-

marininkilitunsurlarındanbiriol-

duğunu”belirtip,“RusyaFederas-

yonu ile Bağlantısızlar, dünyanın

kaderi hakkındaortak sorumlulu-

ğu paylaşmaktadır” ifadesini kul-

lanarak Bağlantısızlar Hareketi’ni

doğalmüttefikisaydığınıgösterdi.

ABD’nin en tehlikeli rakip olarak

gördüğüÇin’indebenzerbiryak-

laşımsergilemesi,sondereceakla

yatkındır. Bütün bunlar ABD’nin

yakıngelecekteişinindahadazor-

laşacağınıgösteriyor.

Amakuşkusuzbirbaşemperya-

listin gidip diğerinin gelmesinin

fazlabirönemiyok.Dünyaişçileri-

ninveezilenhalklarınınkurtuluşu

ancakABDkarşıtlığınınemperya-

lizm/kapitalizm karşıtlığına dö-

nüştürülmesiyle sağlanabilir. Kü-

reselleşme hamlesiyle coğrafi sı-

nırlarınaulaşankapitalizminçeliş-

kileri derinleşirken, sömüren-sö-

mürülen sınıflar ve ezen-ezilen

halklar arasındaki mücadele de

keskinleşecektir. Bağlantısızlar

Hareketi’ndegörülendeğişim,bu-

nunbir işaretidir.Özgür,eşitlikçi,

ortaklaşmacı bir dünya kurmanın

olanaklarıveumudubüyüyor.

mperyalist güçlerin bölgemizdeki

saldırılarını artırmalarına paralel

olarakTürkiyeegemenlerideişçiler,

emekçiler,ezilenhalklarveonlarıntemsil-

cileriüzerindekibaskılarınıartırıyor.

Türkiyeegemenlerihemsermayeninküre-

selyönelimlerineuyumsağlayıpeklemlen-

mek ve bölgedeki gelişmelerin lehine so-

nuçlar yaratmasına etkide bulunabilmek

içinbirsüredirezilenlereveemekçileredö-

nükyürüttüğüsaldırınındozajınıartırıyor.

Emperyalizmin uşağı Kemal Derviş’le

başlatılan süreç, saldırı yasalarıyladevam

etti.Vesonolarakdahemyurtseverhare-

kete karşı saldırısının önünü daha da aç-

mak, hem emek hareketinin yükselme ko-

şullarınınvarlığınıgörerekdahabaştanbu

yöneliminönünükesmekveasılolarakda

halklarımızın kaderini değiştirebilecek tek

yololanbuikigücünyanyanagelmesinien-

gellemeküzereTerörleMücadeleYasası’nı

yürürlüğesoktu.

19AralıkFTipiOperasyonu,2005New-

roz’undaki bayrak provokasyonu, 17 MKP

gerillasınınMercanVadisi’ndekatledilmesi,

Şemdinli’de patlayan bombalar, Yaşar Bü-

yükanıtkliğininbaşageçmesi,250000as-

kerin Güney Kürdistan sınırına yığılması,

şovenist atmosferin pompalanması, dev-

rimcilere veKürt halkına yönelik linç giri-

şimlerinintertiplenmesi,Kürthalkınayöne-

likkontrgerillasaldırılarınınartmasıvsbu

sürecin en temel işaretleridir.Devletin bir

süredirfiiliolarakyürüttüğü“saldırıhamle-

si”TMY’ninyasalaşmasıyla“resmipolitika”

halinegelmiştirveuzuncabirsüredevam

ettirilmekistenmektedir.

Tümbugelişmelergeneldebütündevrim-

cihareketiözelde“işçilerinbirliğihalkların

kardeşliği”zemininiinşaetmeyeçalışanla-

rıçetingünlerinbeklediğinigöstermektedir.

ESPdevletinsaldırıpolitikalarınınresmi-

leşmesinden sonraki ilk hedeflerinden biri

oldu. Bu saldırının ESP’nin nezdinde tüm

emekçi haklarımıza olduğunun bilincinde

olarak, devrimci dayanışmayı yükseltmek

enönemligörevlerimizdebiridir.

Devletin korktuğu ve halklarımızın tek

kurtuluşyoluolan“işçilerinbirliğihakların

kardeşliği” çizgisini savunmayı, Türkiyeli

işçi emekçiler ile yurtsever Kürt halkının

birliktemücadelesiniinşaetmeyinepaha-

sınaolursaolsunsürdürmemizgerekiyor.

ESP’ye yönelik saldırıyı düzenleyenler ile

Diyarbakır’dahalkıbombalayanlaraynızih-

niyetinürünüdür.YaniTürkiye’deişçiemek-

çilereyöneliksaldırılarileKürthalkınayö-

neliksaldırılaraynıkaynaktanplanlanmak-

ta ve uygulanmaktadır. Dolayısıyla bizim

mücadelemizdebu kaynağa, yani kontrge-

rillası,JİTEM’i,TMY’si,MGK’sıvesermaye-

siylekapitalistdevletekarşıolmalıdır.

15DÜNYAKASIM 2006
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Dünya işçilerinin ve ezilen halklarının kurtuluşu
ancak ABD karşıtlığının emperyalizm/kapitalizm

karşıtlığına dönüştürülmesiyle sağlanabilir.
Küreselleşme 

hamlesiyle coğrafi sınırlarına ulaşan kapitalizmin
çelişkileri derinleşirken, sömüren-sömürülen sınıflar

ve ezen-ezilen halklar arasındaki mücadele de 
keskinleşecektir. Bağlantısızlar Hareketi’nde görülen

değişim, bunun işaretidir. Özgür, eşitlikçi,
ortaklaşmacı bir dünya kurmanın olanakları ve

Türkiye egemenleri hem sermayenin küresel yönelimlerine uyum
sağlayıp eklemlenmek hem de bölgedeki gelişmelerin lehine

sonuçlar yaratmasına etkide bulunabilmek için bir süredir ezilenlere
ve emekçilere dönük yürüttüğü saldırının dozajını artırıyor.

TUNCAY YILMAZ

E

SALDIRI HEPİMİZE,
DİRENİŞ HEP BİRLİKTE

Chehâlâönemlibirsembol.
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arihsankiyüzyılöncebaşladı-

ğıyolculuğunsonundabaşlan-

gıç noktasına varmış görünü-

yor. 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyılın

başlarında Çarlık tacını taşıyan em-

peryalRusya’nın yerini, 21. yüzyılda

modern Çarlık ve otokrasi olarak

başkanlıkla kuşanmış ve yıkıma uğ-

ramış bir “süper güç” evresinden

sonra yeniden güç zirvelerine tır-

manmayaçalışanemperyalRusyaya

da Rus emperyalizmi alıyor. Çarlık

otokrasisi ve emperyalizm karışımı

bir sistem. İktidara karşı mücadele

edenlerin ilk adları Rus sosyal de-

mokratları,sonrakiadlarıBolşevikler

ve komünistlerdi. Peki ama21. yüz-

yılda sırtını Rusya’nın kendi özgün-

lüklerine ve Doğu despotizminin ta-

rihselköklerinedeyaslayarakyükse-

len oligarklar ile Kremlin’deki oli-

garkların sarayındaki başkanlığa ve

çıplakkapitalistemperyalizminekar-

şıçıkanlarkimler?

Tarihin zikzaklarında işçi sınıfı ve

halkların kurtuluşuna doğru yolun

açılışında tarihin yükünü omuzlayan

özneninöznesi rolündekiRus sosyal

demokratları, inşasına soyundukları

70 yıllık birinci dönem sosyalizmin

içinde devletleşip taşlaştıklarından,

yıkılan sosyalizmin de altında kal-

maktan kurtulamadılar. Ama işte o

nomenklaturadır ki iktidar on yılla-

rındaedindiğihünerlerinikullanarak

bukezsosyalizmdenkapitalizmege-

çişsürecininaracıözneliğinesoyun-

makta hiç de güçlük çekmedi. Parti

oligarklarından kapitalizmin sanayi

ve finans oligarklarına doğru. Ama

içlerindenkimileriyinedeellerinden

kızıl bayrakları bırakmadılar, ama

hangikızılbayrakları?

1986-1990 yıllarını kapsayan Pere-

istroikaveGlasnostdönemindepoli-

tik yenilenmeye dönük heyecanlı bir

beklenti içine girilmiş, yenilenmenin

önünün açılabilmesi için 1990’da

SovyetlerBirliğiKomünistPartisi’nin

anayasadayazılı“GüçTekeli”madde-

sikaldırılmıştı.Amatarihinattığıbir

terstokattırkisürecibaşlatanSBKP

çokgeçmeden,1991’deülkeçapında

yasaklanacaktı.Böylece,  sosyalizm-

de tekpartililik döneminin sosyaliz-

minilktarihseldönemiylebirlikteso-

na ermesinin bir rastlantı olmadığı

daortayaçıktı.PereistroikaveGlas-

nost süreci, sosyalizmin kendi için-

denyıkılışındaçokpartilibirsosyaliz-

me değil, içinde sosyalistler ve “ko-

münistlerin”yeralacağıçokpartilibir

kapitalizmedoğruakmayabaşladı.

MihailGorbaçov’unveRoyMedwe-

dew’in de içinde yer aldığı ve 1991

sonbaharında kurulan Sosyalist İşçi

Partisi,SBKP’ninmirasınıdevralma-

yasoyunanilkciddipartigirişimiydi.

80.000 üyesi ve SBKP programının

kısaltılmış haldeki programıyla SİP,

birçekimalanıyaratmadenemesinin

ardından,kurulduğudönemdebaşka

bir alternatif olmamasına rağmen

1995’tepolitiksahnedençekildi.

19.yüzyılsonlarındaRuskomünist-

leri Alman sosyal demokratlarının

partisinimodel alarak ise başlamış-

lardı.21.yüzyıladoğrugiderken,bu

kezbaşkabirtarihselbağlamdayine

benzerbir eğilimortaya çıkacak,bu

kez Brezilya’daki İşçi Partisi’ni (PT)

model alan İşçi Partisi (Partiya Tru-

da,PT)kurulacaktı.Amaç,RusSen-

dikalarFederasyonu(RSF)ileoluştu-

rulacak ittifak ileBrezilya İşçiParti-

si’ninbirörneğiniRusyakoşullarında

yaratmaktı.Parti, sol sosyaldemok-

ratlardan devrimci Marksistlere ka-

dar geniş bir sol yelpazeyi kucaklı-

yordu. Partinin başarısı, onun fede-

rasyonudeğil,federasyonunonuçek-

me gücüne bağlıydı. RSF1990’larda

başlayangrev vebarikatlardakimü-

cadeleye katılmak yerine, işçi sınıfı-

nın“merkez-çevre”bölünmüşlüğüne,

iktidar içi ilişkilerde uzlaşı arayışla-

rından“Ruskarakterlisosyaldemok-

rasiye”doğruçekildiveRusİşçiPar-

tisi1994’tekendinifeshetti.

Tarihte yüzyıl öncesinden bir yolculuğa çıkarsak, Rus sosyal demokrasisinin 20. yüzyıl partisinin evrenselleşmesine damgasını
vurduğunu görürüz. Batı’dan alınan model Doğu’da aşılarak devrimci parti tarihte bambaşka bir yere oturtulmuştu. Bugün de Rus
sosyalistlerinin ve komünistlerinin gözü yine Batı’ya çevrili, ama ne Batı’da 19. yüzyıldakine benzer bir Alman sosyal demokra-
sisi var ne de Rusya’da onu içerip aşacak bir devrimci parti girişimi.

Dünyadasolarayışlar

RUSYA’NIN SAHTE
KIZIL BAYRAKLI KOMÜNİSTLERİ

FARUK BESKİSİZ

T

1986-1990 yıllarını kapsayan Pereistroika ve Glasnost 
döneminde politik yenilenmeye dönük heyecanlı bir beklenti
içine girilmiş, yenilenmenin önünün açılabilmesi için 1990’da
Sovyetler Birliği Komünist Partisi’nin anayasada yazılı “güç
tekeli” maddesi kaldırılmıştı.  Ama tarihin attığı bir ters
tokattır ki süreci başlatan SBKP çok geçmeden, 1991’de 
ülke çapında yasaklanacaktı.

Tarihin zikzaklarında işçi sınıfı ve halkların kurtuluşuna doğru
yolun açılışında tarihin yükünü omuzlayan öznenin öznesi
rolündeki Rus sosyal demokratları, inşasına soyundukları 70
yıllık birinci dönem sosyalizmin içinde devletleşip
taşlaştıklarından, yıkılan sosyalizmin de altında kalmaktan
kurtulamadılar.
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Kapitalizmegeçişsürecindekisiya-

sal girişimlerden bir başkası Rus

Sendikalar Federasyonu’nun

1995’lerden itibaren kendi kontro-

lündekurmaya çalıştığı vedaha çok

seçimlere odaklı “İşçilerin Birliği”

projesiydi. Proje, 1995 seçimlerinde

federasyonun46milyonluküyesayı-

sıveseçimlerekatılanların69milyo-

nu bulduğu bir aritmetikte yüzde

1,5’lik oy alarak hezimete uğramak-

tankurtulamadı.

SosyalistİşçiPartisiveİşçiPartisi

girişimiilesendikalbürokrasi-ikti-

daraygıtınınyüklendiğiprojebaşarı-

sızlığauğradıkça1990’dakurulan,

1991’deYeltsin’inyasaklamahücu-

munauğradıktansonra1993’teye-

nidenkurulanRusyaFederasyonu

KomünistPartisi’nin(RFKP)önünde

hiçbirengelkalmadı.Budurum

RFKP’yiSBKPmirasınınneredeyse

tekiddialıvârisidurumunagetirdi.

RFKP,DoğuAvrupa’dakipartilerin

tersinePereistroikaveGlasnostdö-

nemisonrasındakiçöküştenülkenin

engüçlü“sol”partisiolarakçıka-

caktı.Parti,20.yüzyılsosyalizmita-

rihinideğerlendirirken,“bürokrat-

laşmayı,işlekolmayanekonomiyi,

antidemokratikuygulamalarıvebas-

kıları”kötülüklerhanesineyazyor;

“sanayileşme,2.EmperyalistPayla-

şımSavaşı’ndaeldeedilenzafer,

eğitimvesosyalsistemdekaydedi-

lengelişmeleri”iseiyiolanlarhane-

sine.Bunesnelvekurutarihselana-

lizdeRFKP,kendiniSBKP’ninyegâne

vârisiolarakilanetmesinerağmen,

sosyalizmdeğerlendirmesindeken-

diniyargılanankürsüsünehiçoturt-

muyor.Amapartininnomenklatura-

cı,iktidarcıkarakteriattığıbirçok

adımdaSBKP’ninsonhalleriylebir

süreklilikiçindeolduğunugösterme-

denedemiyor.Partiprogramından

“Dünyanınbütünişçileribirleşin!”

sloganınınkaldırılması,partininpse-

udo(sahte)birkomünistliğedoğru

evirilişinindeişaretlerindenbiriolu-

yor.Putinkarşısındabaşarısızlığa

uğrayanpartilideriZuganov,“Küre-

selleşmekoşullarıaltındatemelçe-

lişkiemekilesermayearasındade-

ğil,bundançokdahaönemlibirçe-

lişkiolarakkozmopolitikgüçlerile

yurtseverlikarasındakiçelişkidir”

dediğinde(1)partininsınıfsalpers-

pektiftenkopuşunudilegetiriyor.

Buradan bakınca, sosyalizm döne-

mindeözgürleştirilerekçözülemeyen

ve bastırıldığı sanılan ulusalcı Rus

karakterin, vâris RFKP’ye 21. yüzyıl

bağlamında “ulusalcı” tınılardan ses

vermesinin de zor olmadığı görünü-

yor.Parti,ulusalcıbir“komünist”ya-

pıyadönüştürülmeyebaşladıkça,Çar

ve Beyaz Ordu savunulabiliyor.

Kompradorburjuvaziilehalkarasın-

daki çelişkiden dem vuran parti, bu

çizgininbirbaşkaboyutuolarakyurt-

severburjuvaziylebirblokiçindese-

çimlere katılma çağrısı da yapabili-

yor.“Zuganov’unideolojisisolnasyo-

nalistvesosyaldemokratdeğil, ter-

sindensağcımuhafazakâr.‘Birburju-

va partisinin içinde hareket eden ti-

pik bir karışıma sahip’ bir örgütle

karşı karşıyayız. Ama burada kimi

düzeltmeleregidilmeli.Farklıideolo-

jilerinvesosyalgruplarınsosyal-oto-

riterveulusalcıdemagojilerinyardı-

mıyla birlikte yürütülmesi tipik bir

burjuva partisi için değil, tersinden

faşisthareketleriçingeçerlidir.”(2)

600.000’eyakınüyesiyledevasabir

örgüt olarak RFKP eklektik progra-

mıyla“birKızılveBeyazBirlik”ola-

rak da adlandırılıyor. “RFKP, enter-

nasyonalistlerin,komünistlerinhatta

kendisini1917’ninBeyazOrdusu’yla

özdeşleştirenlerin birliğidir. Parti

hemişverenlerihemdeözelmülkiye-

ti kaldırmak isteyenleri birleştiriyor.

PartideLeninistler,Troçkistler,Stali-

nistler,Maocular,ortodokskomünist-

ler,herkesvar.”(3)

Pseudokomünistlerin durumu böy-

le. İşçi Partisi girişiminin başarısız-

lıkla sonuçlanmasından neredeyse

bir on yıl sonra, bu kez Yeşiller bir

“yeni”girişimolarakşekilleniyor.Ha-

ziran 2005’te Moskova’da bir araya

gelerek Yeşillerin Birliği Partisi’ni

kurmakararını alanRusya’nınYeşil-

cileri de,  İşçi Partisi gibi Batı’dan

kendisinebirmodelpartiseçiyor:Al-

manYeşilleri.2007Dumaseçimleri-

ne hazırlanan partinin lideri Aleksi

Yablokov, “TıpkıAlmanYeşilleri gibi,

yasaların geçmesi konusunda anah-

tar partner durumuna gelebiliriz”(4)

diyoramasürecin,Yeşilleri,İşçiPar-

tisigibitasfiyeedipetmeyeceğibelir-

sizliğini koruyor. Çıplak kapitalist-

emperyalist oligarklar tarafında ise

partili siyaset sert bir müdahalenin

hazırlığında son aşamaya geliniyor.

Doğu Almanya’da KGB ajanı olarak

çalışırken Alman politik sistemine

hayran kalan Putin, tıpkı Alman-

ya’dakigibi,birisosyaldemokratdi-

ğeriHıristiyandemokratağırlıklıtah-

terevallimodeliniRusya’yamonteet-

meyeçalışıyor.

“Putin’in Birleşik Rusya Partisi’nin

karşısınaEmeklilerPartisi,Anavatan

PartisiveYaşamPartisi’ndenoluştu-

rulacakbirblok “Sol”alternatifola-

rakkurulmayaçalışılıyor.”(5)

Tarihteyüzyılöncesindenbiryolcu-

luğaçıkarsak,Russosyaldemokrasi-

sinin 20. yüzyıl partisinin evrensel-

leşmesine damgasını vurduğunu gö-

rürüz.Batı’danalınanmodelDoğu’da

aşılarak devrimci parti tarihte bam-

başka bir yere oturtulmuştu. Bugün

deRussosyalistlerininvekomünist-

leriningözüyineBatı’yaçevrili,ama

ne Batı’da 19. yüzyıldakine benzer

birAlmansosyaldemokrasisivarne

de Rusya’da onu içerip aşacak bir

devrimcipartigirişimi.

(1) Genadi Zuganov, Drama vlasti,

aktaran BorisKagarlitsky,DiePost-
sowjetischeLinke,RussiaunderYelt-
sin and Putin Neoliberal Autocracy,
PluroPress,2001.

(2)BorisKagarlitsky,DiePost-sow-
jetische Linke, Russia under Yeltsin
andPutinNeoliberalAutocracy,Plu-

ro Press, 2001 kitabından alınmış

bölüm.

(3)İlyaPonomarev’sSpeech,2004,

Stockholm.

(4) Claire Bigg, Russia: Environ-
mentalists Go Political, RFE/RL,

2005.

(5)Guardian,18Ağustos2006.

Putinikipartilisistemiçin”sol”partikuruyor

Do ğu Al man ya’da KGB aja nı ola rak ça lı şır ken Al man po li tik sis -
te mi ne hay ran ka lan Pu tin, tıp kı Al man ya’da ki gi bi, bi ri sos yal
de mok rat di ğe ri Hı ris ti yan de mok rat ağır lık lı tah te re val li mo de -
li ni Rus ya’ya mon te et me ye ça lı şı yor.

Parti, 20. yüzyıl sosyalizmi tarihini değerlendirirken,
“bürokratlaşmayı, işlek olmayan ekonomiyi, antidemokratik
uygulamaları ve baskıları” kötülükler hanesine yazyor;

“sanayileşmeyi, 2. Emperyalist Paylaşım Savaşı’nda elde 
edilen zaferi, eğitim ve sosyal sistemde kaydedilen
gelişmeleri” ise iyi olanlar hanesine.



18 KASIM 2006DÜNYA
ÖZGÜRLÜKTOPLUMSAL

oğu Avrupa’nın eski
sosyalist, taze kapita-
list,yeniABüyesiülke-

siMacaristan,Eylülayınınor-
talarında kitlesel gösterilerle
sarsıldı.Onbiniaşkıngösteri-
ci, güvenlik güçleriyle çatıştı,
devlettelevizyonubinasınıiş-
galettiveotomobilleritahrip
etti. Çatışmalarda 100 den
fazlakişiyaralanırkençoksa-
yıdakişidegözaltınaalındı.

Bu gösterilerin ilk bakışta
görünen(vebüyükbasıntara-
fındangösterilen)nedeni,ikti-
dardaki Macaristan Sosyalist
Partisi’ndenBaşbakanFerenc
Gyurscany’nin Mayıs ayında
kibirparti toplantısındasarf
ettiği sözlerin basına yansı-
ması (veya sızdırılması) idi.
Gerçekten de söyledikleri ye-
nilir yutulur cinsten değildi.
Açıkça halka düzenli olarak
yalansöylediklerini ifadeedi-
yordu: “Fazla seçeneğimiz
yok, çünkü berbat ettik (sıç-
tık).Öyleazbuzdeğil,dibine
kadar.BugünedekhiçbirAv-
rupa ülkesi bizimki kadar
mankafalı bir şey yapmadı.
Ekonomi ve reformlar konu-
sunda iki yıldır gece gündüz
demedenyalansöyledik.”

Busözlerhaklıolarakbüyük
tepkilereyolaçtı.Ama18-19
Eylül’dezirveyeçıkangösteri-
lerin asıl nedeni, hükümetin
uygulamaya koyduğu kemer
sıkma politikalarıydı. 2006
Nisanayındayapılanseçimle-
ri(ikincidönemiçin)kazanan
Sosyalist Parti-Hür Demok-
ratlarkoalisyonhükümeti,se-

çimin ardından halkın yaşa-
mını zorlaştıracak, işsizliği
artıracak, sosyalist geçmişin
izlerini silecekbirpaketüze-
rinde çalışmaya başladı. Za-
ten Gyurscany’nin basına sı-
zankonuşmasıdaseçiminhe-
men ardından kendi partisini
bu paketi kabul etmesi için
tehditvekorkutmaylaiknaet-
meyi amaçlayan bir konuş-
maydı.

2004yılındaAB’yeüyekabul
edilenMacaristan,ABiçinde-
ki en büyük cari açığa sahip
ülkedurumunda.2010’daEu-
ro’yageçmeyihedefleyenMa-
caristan, “istikrar tedbirleri”
uygulaması yönünde Brük-
sel’in (AB merkezi) yoğun
baskısınauğruyordu.Budoğ-
rultuda davranan hükümet
Eylül ayı başında bir paketi
uygulamayasoktu.Bunagöre,

KDV oranları yükseltildi, do-
ğalgazayüzdeotuzlaravaran
zamyapıldı,diğerenerjiham-
maddeleriveelektrikfiyatları
artırıldı. Kamu çalışanlarının
sayısının azaltılması hedef-
lendi. Pakete göre ücretsiz
sağlıkuygulamasınasonveri-
liyor, sağlık hizmetleri paralı
hale getiriliyor. Öte yandan
emeklilerin ve sosyal korun-
mayamuhtaçdiğersosyalke-
simlerin sosyalhakları buda-
nıyor. Bütün bunlar, emekçi
halkınyaşamınızorlaştıracak,
yoksulluğu derinleştirecek,
sosyalizminkazanımlarınıbü-
tünüyleyokedecekvedizgin-
siz kapitalizmi egemen kıla-
caktır.

Kitlesel Eylül gösterilerinin
asılnedenibuekonomik/top-
lumsal operasyondur. Göste-
rilerde milliyetçi/sağcı Fi-
desz-Macaristan Yurttaş Par-
tisi’nin ağırlığının olması, bu
gösterilerinişçilerinveemek-
çilerin tepkilerini yansıttığı
gerçeğinideğiştirmiyor.

Bugün iktidardaolanMaca-
ristan Sosyalist Partisi, geç-
mişteki reel sosyalizmin yö-
neticipartisiMacaristanSos-
yalist İşçiPartisi’nindönüşü-
me uğramış devamıdır. Eski
dönemin yöneticilerinin çoğu

hâlâbupartideyeralıyor.Bu
parti,sonuygulamalarınında
açıkça gösterdiği gibi, sosya-
lizminkalıntılarınıkazımakve
enliberalindenbirkapitalizmi
yerleştirmek görevini üstlen-
miştir.(Bupartidenayrılıpko-
münistdüşüncelerisavunma-
yı sürdüren partiler zayıftır.)
Bugünkü Başbakan Ferenc
Gyurscany de eskiden sosya-
list Gençlik Birliğinin üyesiy-
kensosyalizminyıkılışınınar-
dındanharaç-mezatözelleşti-
rilendevletişletmelerinisatın
alarakhızlaburjuvalaşankişi-
lerdendir.

Geçmişteki reel sosyalizm
düzeninin halkın katılımına
izin vermeyen, bürokratik,
baskıcı uygulamalarından yı-
lan işçi ve emekçilerin, hele
bugüneski“komünist”yöneti-
cilerin nasıl hızla kapitalist-
leştiğine tanık olurlarken,
sosyalizmin ideallerine yeni-
den güven duymaları zaman
alacak gibi görünüyor. Ama
işçi veemekçiler sosyalizmin
kazanımlarının ellerinden
alınması,yoksulluğamahkûm
edilmeleri karşısında da tep-
kisiz kalmayacaklarını çeşitli
biçimlerde gösteriyorlar. Son
Macaristanolaylarıbununbir
örneğidir.

SEMİH GÖKÇERİ

MACARİSTAN: KAPİTALİZME GEÇİŞİN
SARSINTILARI SÜRÜYOR

Geçmişteki reel sosyalizm
düzeninin halkın katılımına
izin vermeyen, bürokratik,
baskıcı uygulamalarından
yılan emekçilerin, hele
bugün eski “komünist”
yöneticilerin nasıl hızla
kapitalistleştiğine tanık
olurlarken, sosyalizmin
ideallerine yeniden güven
duymaları zaman alacak
gibi görünüyor. Ama işçiler
ve emekçiler sosyalizmin
kazanımlarının ellerinden
alınması, yoksulluğa
mahkûm edilmeleri
karşısında da tepkisiz
kalmayacaklarını çeşitli
biçimlerde gösteriyorlar.

Bugün iktidarda olan Macaristan Sosyalist
Partisi, geçmişteki reel sosyalizmin yönetici
partisi Macaristan Sosyalist İşçi Partisi’nin
dönüşüme uğramış devamıdır. Eski dönemin
yöneticilerinin çoğu hâlâ bu partide yer alıyor.
Bu parti, son uygulamalarının da açıkça 
gösterdiği gibi, sosyalizmin kalıntılarını
kazımak ve en liberalinden bir kapitalizmi
yerleştirmek görevini üstlenmiştir.

Kemersıkmauygulamasınadireniş

Macaristaneylülayındakitleselgösterilerlesarsılmıştı.

D



19DÜNYAKASIM 2006
ÖZGÜRLÜKTOPLUMSAL

Dünyada şu an için bir medeniyetler çatışması söz konusu değildir. Gerçek savaş; insanın sömürülmediği, sınıfların
ortadan kaldırıldığı, doğayla uyumlu sosyalist/komünist bir medeniyet projesini hayata geçirmek için mücadele eden,

bedeller ödeyen ezilen emekçilerin, kendilerini bugünkü burjuva kapitalist medeniyete dayattıkları zaman yaşanacaktır.
Son 150 yıllık sosyalist deneyimler çatışmanın büyüyerek yaklaştığını haber vermektedir.

BD ve işbirlikçilerinin Ortado-

ğu’ya yönelik savaş politikası-

nın başarılı olabilmesi, başta

kendihalklarıolmaküzeretümdünya

halkları gözündemeşrulukkazanabil-

mesine bağlıdır. Bunu yapamadığı

orandaarkasındakidesteğikaybetme-

sivekendikarşısındagüçlübirdireniş

eksenininoluşmasımuhtemeldir.Ege-

men sınıflar, tarihin her döneminde,

başarılarınıbutemeldegerçekleştire-

bilmişlerdir.Aksimümkünolmamıştır.

1500’lü yıllarda coğrafi keşifler so-

nucunda bulunan kıtaların sömürge-

leştirilmesineyöneliküretilenideolojik

kalıplar ile1800’lüyıllardayayılmaya

başlayanulusdevletlerin,kimiırkların

ve kültürlerin daha üstün olduğuna

dairürettiklerifaşizanideolojikkalıp-

lararasındabirfarkyoktur.İkidönem-

de de sömürgeleştirmenin meşruluk

zemini oluşturulmak istenmiştir. Bu-

gündeKuzey’in(veyaBatı’nın)zengin

ülkeleri, Güney’in (veya Doğu’nun)

yoksulhalklarınaemperyalistsavaşın

askerliğini yaptırmak ve emperyalist-

lerin gerçekleştirecekleri katliamlara

onayalabilmekiçin“medeniyetlerça-

tışması”söylemiüzerindenaynıpoliti-

kayıdevamettirmektedirler.

Haç lı se fer le ri, ka ri ka tür kri zi, 
Pa pa ve di ğer le ri…

Hatırlanacağı gibi ABD Başkanı

Bush’un, Irak’a saldırının gündemde

olduğusüreçteyenibirhaçlıseferigafı

günlerce tartışılmıştı. Bunun gerçek-

tenbirgafmıyoksapolitikbiryönelim

miolduğuüzerinetartışmayasanırım

pekgerekyok.İşgalingerekçeleri90’lı

yılların başından itibaren oluşturulu-

yordu.Amerikalıideologlarınmedeni-

yetlerçatışmasışeklindeyıllardırsür-

dürdükleri propagandanın temelinde

yukarıda belirttiğimiz kaygılar yat-

maktadır

Hertürlüişgalhareketinin(emperya-

listanlamda)insanibiraçıklamasıve

gerekçesi hiçbir zaman olmamıştır.

Yaşanan sürecin medeniyetler arası

bir çatışma olduğu söylemini de bu

çerçeveden ele almak gerekiyor. Bu

yüzden Bush’un zaman zaman gaf

şeklindekarşımızaçıkanaçıklamaları-

nadikkatetmeliyiz.Kezaaynışekilde

aylar önce Danimarka’da yayımlanan

Muhammed karikatürleri ve hemen

ertesinde gösterilen tepkilerin niteliği

de önemlidir. Karikatürlerde ırkçı bir

yaklaşım açıkça ortadayken, gelen

tepkilerebakıldığındahemMüslüman-

larhemdeAvrupadevletleriırkçıbo-

yutu es geçerek yorum yapmışlardır.

Kimisidüşünceözgürlüğüsöylemitut-

tururken, kimisi de “farklı inançların

özgünlükleri”diyerekgerçekleritartış-

mamıştır.AynıdurumgeçtiğimizEylül

ayında Papa’nın İslamiyet’e yönelik

açıklamalarıiçindegeçerlidir.İslami-

yet’in şiddetimeşru gördüğü ve İsla-

miyet’teki Allah’ın akıldışı hareket

edebildiği şeklindeki yorumlar iki ku-

tupyaratmayahizmetetmektedir.

Şöyle genel bir yorum yapmaya ça-

lıştığımızda bu tarz çıkışların anlamı

ortadadır. Bu şekilde Müslümanların

tepkisi ölçülmeye çalışılıyor; dünya

halklarına, taban tabana zıt iki farklı

medeniyetin uzlaşmaz farklılıklarının

olduğu mesajı veriliyor. Yapılanları

egemenler açısından anlamak müm-

kün.Peki,medeniyetlerçatışmasısöy-

lemininbirkarşılığıvarmıdır?

Me de ni yet ler ne za man ça tı şır?

Medeniyet (ya da uygarlık) kavramı

devletlertarihiylebaşlar.Para,ticaret,

devlet, yazı, sınıflar neredeyse orada

medeniyetvardır.Kapitalizmekadarki

dönemdeinsantopluluklarıarasındaki

çatışmaların niteliğine baktığımızda,

barbarolaraktanımladığımızmedeni-

yetöncesiinsantopluluklarıilemede-

niyetinsimgesidevletlerarasındasü-

reklibirçatışmayaşandığınıgörürüz.

Bu çatışmaların şiddeti tarihsel dev-

rimolarak tanımladığımızbüyüksos-

yal değişimler yaratmıştır. Buradan

yola çıkarak, dünya tarihinin şimdiye

kadarki tek medeniyetler çatışması

kapitalizmöncesidönemdenkapitaliz-

megeçiş sürecinde yaşanmıştırdiye-

biliriz.Budasosyaldevrimlerçağının

açılması anlamına gelir. Bilindiği gibi

bu, yaklaşık500yıllıkbir sürecikap-

sar.Bugeçişsüreci(istisnaoluşturan

bölgeleriesgeçmeden)XX.yüzyıldaki

dünyasavaşlarıylasonbulmuştur.Bu

gerçekliğin dışında üretilen her türlü

ideolojik söylemin bilimsel bir

geçerliliğiyoktur.

Bugün dünyanın hemen hemen her

bölgesinde kapitalist uygarlığın ege-

menliğindensözedebiliriz.Bunusöy-

lerken eşitsiz gelişimi gören yerden

genel sonuçlara ulaşmalıyız. Bütün

bölgelerdeki gelişim aynı oranda ve

hızda olmamıştır. Örneğin Ortado-

ğu’nun kapitalist uygarlıkla tanışması

ve geçiş süreci Birinci Dünya Savaşı

sonrasına denk gelir. Bugün Ortado-

ğu’dakikapitalistgelişimseviyesiçok

yavaştır.Budurumukapitalizminüre-

timmantığıvesınıfsalyapı içerisinde

yarattığıhiyerarşikmekanizmayla,bu

bölgeleringüçlenmesininönünegeçil-

mesi(bilindiğigibibucoğrafyadünya

petrol ihtiyacının önemli bir oranını

karşılamaktadır) şeklinde açıklamak

mümkündür. Sonuç olarak kapitalizm

bu bölgelerde geridir. Ortadoğu’daki

direniş gruplarının beslendiği kaynak

isebugeriliğinortadankaldıramadığı

kapitalizmöncesisınıflarvetoplumsal

yapıdır.Yaniortadakapitalizmöncesi

birmedeniyetdeğil,kapitalistmedeni-

yetintamolarakortadankaldıramadı-

ğısosyalyapıvardır.İslambugüniçin

sömürüye,işgalekarşıbirdirenişsim-

gesi olarak kullanılmaktadır. Bu yüz-

den güçlüdür ve emperyalizmin ide-

olojik saldırılarının temel hedefini

oluşturur.

So nuç ye ri ne
Dünyadaşuaniçinbirmedeniyetler

çatışmasısözkonusudeğildir.Gerçek

savaş;insanınsömürülmediği,sınıfla-

rınortadankaldırıldığı,doğaylauyum-

lu sosyalist/komünist bir medeniyet

projesini hayata geçirmek için müca-

dele eden, bedeller ödeyen ezilen

emekçilerin, kendilerini bugünkübur-

juvakapitalistmedeniyetedayattıkları

zaman yaşanacaktır. Son 150 yıllık

sosyalistdeneyimlerçatışmanınbüyü-

yerek yaklaştığını haber vermektedir.

İşteozamantıpkıkapitalizmegeçişte

olduğu gibi gerçek bir medeniyetler

çatışmasından bahsedebiliriz. Ezilen

halkların, sınıfların yaratacağı müca-

deledinamiğibuçatışmayıkazanarak,

kapitalist medeniyet projesini tarihin

sayfalarınagömecektir.

TARIK CAN

PAPA’NIN DİLİ Mİ SÜRÇTÜ?

Medeniyetlerçatışmasıfikrihedefşaşırtıyor

A

Medeniyetlerkendiyenilerinikurmakiçinçatışıyor



iz dünyanın süper gücü olsanız,

dünyaya yeniden şekil verebile-

cek gücünüz ve planlarınız bu-

lunsa, Ortadoğu’da haritayı değiştir-

mekten bahsetseniz, sizin de öncelikli

göreviniz olası bir karadelik bırakma-

mak olurdu. Hele hele bu kara delik

eğergittikçebüyüyenvekontroledeme-

diğinizbirhal alıyorsabir şekildemü-

dahaleyizorunlukılar.İşteAmerikaBir-

leşik Devletleri’nin içinde bulunduğu

ruhhalibu...

Peki,businirharbisürecindedünyayı

motiveetmekiçinverilenenformasyon

mücadelesininbukadaruzunsürmesi-

ninsebebinedir?DahaöncekiAfganis-

tanveIraksavaşlarındadünyanınikna

edilmesine hiç özen göstermeyenABD

vemüttefikleri,şimdiniyebukadardik-

katliler?ÇinveRusyagibidışarlıkikiül-

kenin ikna edilmesinin maliyetine niye

katlanılıyor? Neden hiç hesapta olma-

yanbirçokülkeyebukadarçoktavizve-

riliyor ve Birleşmiş Milletler Güvenlik

Konseyi’nindaimiüyeleridışındadabir

mutabakatoluşturulmayaçalışılıyor?

Türkiye’ye bu süreçte biçilen rol ne-

dir?Türkiye’ninLübnan’aaskergönder-

mesi, ABD’nin PKK için koordinatör

ataması(kibugünekadarkiresmipoli-

tikabu sorunun “bizim iç sorunumuz”

olduğuydu)neyehizmetediyor?İçsiya-

siçekişmelerde,ABD’yekarşıkullanılan

üslubun askerler tarafından bile çok

dikkatli seçilmesinin sebebi nedir? Bu

sorular konusunda kafa yormamız ve

çözümü konusunda fikir yürütmemiz

Ortadoğu’yu anlamak konusunda bize

katkısunacaktır.

Or ta do ğu’da bir dev: İran

1.600.000 kilometrekarelik dev bir

coğrafya.BatıdaTürkiyeveIrak,doğu-

daAfganistanvePakistan’lakomşu.Ku-

zeyde Azerbaycan, Ermenistan, Türk-

menistan ve Hazar Denizi vasıtasıyla

RusyaveKazakistan’lakomşu.Güneyde

iseBasraveUmmankörfezleriyleçev-

relenmişbirülke.Ortadoğu’daüretilen

petrollerintemelgeçişnoktalarıolanüç

anaarterden(SüveyşKanalı,AdenKör-

feziveHürmüzBoğazı)biriolanveIrak

petrollerinin dış dünyaya açılmasının

tekyoluolanHürmüzBoğazı’nıkontrol

edebilme yeteneğine sahip olan İran,

bunuönemlibiravantajolarakkullana-

bilirdurumda.Bütünçatışmabölgeleri-

ne ve enerji kaynaklarına yakın coğrafi

konumudünyaölçeğindebileönemta-

şıyor.

Nüfusu70milyondanbirazfazla.Nü-

fusununbüyükbölümüetnikolarakFa-

risi,diniolarakŞiiMüslüman.Ancaket-

kilediği nüfus olarak bakıldığında çok

dahabüyükbir kitle çıkıyor karşımıza.

YoğunŞiinüfusunyaşadığıIrak,Suriye,

Azerbaycan,Türkmenistan,Afganistan,

PakistanveLübnandoğrudanetkileye-

bildiğiülkelerarasındasayılabilir.Öyle

kiAmerikanişgalialtındakiIrak’tabile

İran’ınbüyükbiretkinliğivar.

Ekonomikolarakpetrolönemlibirka-

lem,ancakdiğerOrtadoğuülkelerigibi

tekbelirleyicideğil.Tarımvehayvancı-

lığınyanısırademir-çelik,dokumasa-

nayiidegelişmişbirülke.Sekizyılsü-

ren (1980-1988) İran-Irak Savaşı’nda

Amerikanambargosuyüzündençoksı-

nırlı petrol satışı yapabilmesine ve o

dönem Irak’tan yana tavır koyan Batılı

ülkelerin tutumuna rağmen ekonomik

olarak fazla yıpranmadı ve hâlâ dünya

üzerinde borçsuz olan birkaç ülkeden

biri. Fiili olarak 1979’daki  İran İslam

Devrimi’nden beri ABD’nin uyguladığı

ambargoyarağmenekonomisiningeliş-

mehızıçokkötüdeğil(yılda3,3’lükor-

talamabüyümehızı).

Siyasi olarak İran devleti bir İslam

cumhuriyetidir.Seçimleryapılsadamu-

hafazakârların mutlak hâkimiyeti var.

Devlet başkanlığı koltuğunda reformcu

MuhammedHatemivarkendebumut-

lakhâkimiyethalidevamediyordu.Son

seçimlerde aşırı muhafazakâr lider

Mahmud Ahmedinejad’ın devlet baş-

kanlığı koltuğuna oturmasıyla totaliter

uygulamalarçoğaldı. Üniversitelerdeki

laiköğretimgörevlileriüzerineuygula-

nan baskılar arttı. Ancak uluslararası

konjonktürün İran’ın lehine dönmesi,

uluslararası çapta İran’a karşı politika

yürüten ABD ve İsrail’in Irak ve Filis-

tin’dekiaçmazları,güçlübirimparator-

lukmazisiolanbuülkeyebirbölgedevi

olma yönünde büyük fırsatlar sundu.

Halkının dikkatini dış politikaya çevir-

meyibaşaranAhmedinejad,içtekisınıf-

salçekişmelerilelaik-antilaikçekişme-

sinigeriplanaitmeyibecerdi.

ABD po ker oy nu yor,
İran ise sat ranç

ABD’ninAfganistanveIrakmüdahale-

lerinin İran’ın elini hayli güçlendirdiği

görülebilir.Busüreçteİranileyalnızba-

şına mücadele etmesinin zorluklarını

görenABD,biryerdenbusonubelirsiz

sarmalaTürkiye’yidekatmahesabında.

Buanlamdaenönemlikozu,Türkiye’nin

bir türlü aşamadığı Kürt sorunudur.

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın Ekim ba-

şındaki ABD ziyaretinde milliyetçi ka-

muoyununısrarlıbeklentilerinerağmen

ABD’densomutbirdestekbulamaması,

ABD’nin bu kartı uzun süre kullanmak

istediğianlamınagelebilir.

ABD’nin,Irak’ınkuzeyindekurulaniş-

birlikçiKürtyönetimininbenzeribirör-

gütlenmeyibutopraklardadayaratmak

istediğibirsırdeğil.Oyüzdenyıllardır

yapmak istediği şeyi, PKK’yi ehlileştir-

meyisağlamakiçinbasıncıbusüreçten

sonradahadayoğunlaştıracaktır.İran’a

karşı Türkiye projesiyle Sünni İslam

dünyasıTürkiye’ninyanındasaftutturu-

larak İran’a bir dengeleyici bölge gücü

oluşturulmaya çalışılacaktır. İşte bu

hassasdengelerinışığındaşimdikartlar

yenidendağıtılıyorveherkeskendisine

dahaiyibirelgelmesinibekliyor.Bölge-

de Türkiye ve İran’dan başka büyük,

güçlü ülke kalmadığını gören uluslara-

rası emperyalizm bu yolla hem Türki-

ye’yihemdeİran’ıetkisizhalegetirmiş

olacaktır. Türkiye’deki egemenler çok-

tanbusatılmaişleminehazırbirşekil-

de bu ülkeyi pazarlamaya çalışırken

Türkiyekendi sorunuolmayanbir sar-

malıniçindeİranveAmerikagerginliği-

nemezeolmayadoğruhızla yuvarlan-

maktadır.

İraniseadıkonmamışbirittifakproje-

siyleKürtleri imhapolitikasındaTürki-

ye’ye destek vererek “ortak düşman”a

karşı güç biriktirmek ve Türkiye’yi

mümkünsekenditarafınaçekerekveya

tarafsızlaştırarak Suriye ve Hizbullah

ileoluşturduğubloğudahadakorunaklı

halegetirmekhesabındadır.
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İran ile yalnız başına mücadele etmesinin zorluklarını gören ABD, bir yerden bu sonu belirsiz sarmala Türkiye’yi de katma
hesabında. Bu anlamda elindeki en önemli kozu, Türkiye’nin bir türlü aşamadığı Kürt sorunudur. Başbakan Tayyip Erdoğan’ın
Ekim başındaki ABD ziyaretinde milliyetçi kamuoyunun ısrarlı beklentilerine rağmen ABD’den somut bir destek bulamaması,
ABD’nin bu kartı uzun süre kullanmak istediği anlamına gelebilir.

TİMUR RENCÜZOGULLARI

TÜRKİYE-İRAN GERGİNLİĞİ

ABDbölgedeetkinliğiartanİran’laTürkiye’ninçatışmasınıistiyor

S

Türkiye’deki egemenler çoktan İran’a saldırı kampanyasına
katılmaya hazır bir şekilde bu ülkeyi pazarlamaya çalışırken

Türkiye kendi sorunu olmayan bir sarmalın içinde İran ve
Amerika gerginliğine meze olmaya doğru hızla yuvarlanıyor.



ransa Cumhurbaşkanı Chirac’ın
Ermenistan ziyareti sırasında,
Türkiye’nin Ermeni soykırımını

tanımadan AB’ye üye olamayacağını
söylemesi ve ardından Fransa parle-
mentosunun, Ermeni soykırımını kabul
etmemeyisuçsayanbiryasaçıkarması
Türkiye-Fransa ilişkilerindeyenibirge-
rilimeyolaçtı.Yasanınonaylandığısaat-
lerdeyazarOrhanPamuk’aNobelEde-
biyatÖdülüverildivebuödül,milliyetçi
şovençevrelerceyazarın,Ermenisoykı-
rımıylailgiliaçıklamalarınadayandırıldı.
Türkiye kamuoyunda hemen Ermeni
soykırımıkazanıkaynatılmayabaşlandı.
Sağlı sollu körüklemelerle kazan çok
kaynatılmışolacakkiTCBaşbakanı“sü-
kunet”,“tepkilerdeölçülüolma”açıkla-
masıyapmakzorundakaldı.

Biz,Türkiye’nin içpolitikgündeminde
yapılan tartışmaları bir kenara bıraka-
lım,Fransa’nınyenidenalevlenenbues-
ki aşkının,Fransa’nınErmeniduyarlılı-
ğının gerçekte nereye tekabül ettiğini
bulmaya çalışalım. Öyle ya, Türkiye ile
Fransaarasındagörünüştebirçıkarça-
tışmasıyoktu.Türkiye’deFransaserma-
yesininortakolduğuşirketlerinişleride
iyigidiyordu.Fransızşirketlerindışlan-
dığıbirihaledeyoktuortada.(Dahaön-
celeri farklı nedenlerle Türkiye-Fransa
ilişkilerindegerilimlerolmuştur.Amabu
gerilimler,ihalelerdeyadaşirketanlaş-
mazlıklarındauzlaşmasağlanıncaorta-
dankalkmıştı.)

O halde, Türkiye’deki Fransız serma-
yesininveTürkortaklarınınbaşınıağrı-
tacakkadarbueskiaşkıalevlendirecek
etmenneydi?

Ne olmadığından başlayalım: Emper-
yalistFransa1913-1915yıllarıarasında
gerçekleşen Ermeni soykırımından so-
rumludur.Ancakbukonuyusondönem-
lerde gündemleştirmesi bu sorumlulu-

ğunözeleştirisideğildir.1915’tenbugü-
nedekgeçenzamandaTürk-Fransıziliş-
kilerine bakılması, Fransa’nın sahtekâr
tutumunuanlamakiçinyeterlidir.Fran-
sa,İngiltereveRusya;ittifakhalindeol-
duklarıErmeniburjuvaziylebaşlattıkla-
rıErmeniulusalmücadelesinitamdes-
teklemeyerek Alman patentli Türkçü,
Turancı,milliburjuvacıİttihatveTerak-
kiordularınavebuordukurmaylarının
kışkırttığıKürtaşiretlerineboğdurtmuş-
lardır. Emperyalist Fransa, İngiltere ve
ÇarlıkRusya’nınbuikiyüzlütutumuyüz
binlerce yoksul Ermeni’nin katledilme-
sineveyineyüzbinlercesininyurtların-
dan sürgün edilmesine yol açtı. Bu ta-
rihselsuçtansorumluülkelerarasından

bir tek Rusya, Ermeni halkına bir öze-
leştiriverdi.EkimDevrimi’ndensonraki
yıllardakatliamlardansağkalabilenbin-
lerce yoksulErmeni’yebugünküErme-
nistankurularakverildibuözeleştiri.

Fransa ve diğer sorumlu ülkeler ve
hattaErmeniburjuvazisineyaptı?Sos-
yalist Ermenistan’a ve onun içinde yer
aldığı SSCB’ye düşmanlık. Demek ki
Fransa’nınErmeniduyarlılığı,ne tarih-
selsorumluluklanedeErmenihalkının
acılarının paylaşılarak hafifletilmesiyle
ilgilidir.

O “duyarlılık”, Fransa emperyalizmi-
nin,yenipaylaşımsürecinde,ABD-İngil-
tere emperyalist kampıyla girdiği sö-
mürge kavgasının söylemsel boyuta
yansıyışındanbaşkabirşeydeğildir.Ne
deolsa,yenidönememperyalizmin"ye-
ni klasik sömürgecilik"e geçişinde ide-
olojisi insanhakları,demokrasi,özgür-
lüklerdi.Fransa,buortakideolojiksöy-
lemiçindekalıyordu.

Türkiye’ninErmenisoykırımınıtanıyıp
tanımamasıdaortakideolojininkapsa-
mındaydı.

Fransa’nınErmeni soykırımını günde-
metaşımasında,FransaileABDarasın-
dayaşananbirincilemperyalistgüçol-
makonusundakianlaşmazlıkçokönemli
yer tutmaktadır ABD; Almanya-Fransa
merkezliAB’nin ikincil emperyalist güç
olarak kendi politikasına bağlanmasını
istiyor.İngilterevebazıABülkeleriABD
ilebirliktehareketediyor.Yakınzamana
kadarFransaveAlmanya,AB’ninbirin-
cil,ABD’ninikincilgüçolmasınıistiyor-

du. Ancak, Almanya’da Hıristiyan de-
mokrat Merkel’in iktidara gelişi, Fran-
sa’yı,AB’yibirincilgüçyapmaliderliğin-
de yalnız bıraktı. Merkel, ABD’ye yakın
duruyordu.

FransabirdarbeyideOrtadoğu’dasöz
sahibiolduğuikiülkedenbiriolanLüb-
nan’daaldı.SonİsrailsaldırısındaLüb-
nan ekonomisi tahrip edilerek Fran-
sa’nınetkigücüzayıflatıldı.Gereklitah-
ribatyapıldıktansonraABDveİngiltere
Fransa’yla anlaşma masasına oturdu
ABD merkezli emperyalist kampta kü-
çük, taşeron ortak olarak konumlanan
Türkiye, ABD ve İngilterenin isteğiyle,
hem asker hem sermaye gücü olarak
Lübnan’aadımattı.ABD’ninönce İsra-

il’i,ardındanBMgücüiçindedeolsaİn-
giltere’nin yanında Türkiye’yi de Lüb-
nan’a sokması, Fransa’nın Lübnan’daki
ekonomikvesiyasigücünüoldukçaza-
yıflattı.KalesindegolügörenFransa’nın
hemsavunmasınıgüçlendirmekhemde
rakipkampagolleyanıtvermekiçinata-
ğakalkmasındandahadoğalneolabilir-
di?

AB ilerleme raporu öncesi Türk ege-
mensınıflarınızorlayaraktavizkopara-
bilmek için dünyanın değişik ülkelerine
dağılmış Ermeni burjuvazisini peşine
takmak.

Lübnan veSuriye’de var olanErmeni
halkını daha güçlü bağlarla –hamiliğe
soyunarak- kendine bağlayıp gerek bu
ülkelerdeki Fransa sermayesinin çıkar-
larını korumak (kaldığı kadarıyla), ge-
rekseOrtadoğu’nunpaylaşımındabuül-
kelerdekigücünebağlıolaraksözsahibi
olmak.

ABD’nin,TürkiyeveAzerbaycan’laolan
yakın ilişkilerinden dolayı geri planda
tutmaya çalıştığı Ermenistan’la ilişkile-
rini derinleştirmek ve Kafkasya, Orta
Asya bölgelerine nüfuz edebilmek için
Ermenistan’ıüsyapabilmek.

BuamaçlaraulaşabildiğiorandadaAB
içinde gücünü artırmak, liderliğini sağ-
lamlaştırmak.

İşteeskiemperyalistkurtlardanFran-
sa’nınsonErmenihamlesi...1913-1915
arasında Ermeni soykırımıyla sonuçla-
nanFransa-Ermeniilişkileri,yenisüreç-
te Ermeni halkına, bölge halklarına
nelergetirecek,göreceğiz.
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Fransa ve diğer sorumlu ülkeler ve hatta Ermeni burjuvazisi ne
yaptı? Sos ya list Er me nis tan’a ve onun için de yer al dı ğı SSCB’ye
düş man lık. De mek ki Fran sa’nın Er me ni du yar lı lı ğı, ne ta rih sel
so rum lu luk la ne de Er me ni hal kı nın acı la rı nın pay laşılarak
hafif let ilmesiyle il gilidir. 

SEDAT ŞEN

FRANSA’NIN ERMENİ AŞKI

ABD’nin önce İsrail’i
ardından BM gücü içinde 
de olsa İngiltere’nin
yanında Türkiye’yi de
Lübnan’a sokması,
Fransa’nın Lübnan’daki
ekonomik ve siyasi gücünü
oldukça zayıflattı.
Kalesinde golü gören
Fransa’nın hem
savunmasını güçlendirmek
hem de rakip kampa golle
yanıt vermek için atağa
kalkmasından daha doğal
ne olabilirdi?

FransaABiçindegücünüartırmapeşinde

Fransa’nınsonhamlesiErmenikimliğiüzerine.

F
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ğustosayınınortasındanitibaren

metal işçileri ve sendikaları ile

Metal Sanayicileri Sendikası

(MESS)arasındagrup toplusözleşme-

lerisürecibaşladı.

6 Ekim’de Türk Metal, 9 Ekim’deyse

ÇelikİşMESS’leyaptıklarıgörüşmeler-

deuyuşmazlıktutanağınıimzaladılar.

BirleşikMetal ileTürkiyeMetalSana-

yicileriSendikası(MESS)ile2006-2008

dönemineilişkingruptopluişsözleşme

görüşmelerindeuyuşmazlıktutanağı13

Ekimtarihindetutuldu.

Grup toplu iş sözleşmesinde uyuş-

mazlık tutanağının tutulmasının en

önemlinedeniMESS’inesneklikdayat-

malarına ek olarak kazanılmış hakları

gerigötürmeyeyöneliktekliflerioldu.

MESS,13Ekim’deyapılanikramiyele-

rinücretlerin içinegiydirilerekortadan

kaldırılmasını ve yüzde 100 olarak uy-

gulanan fazlamesai ücretlerinin yüzde

75’edüşürülmesiniteklifetti.

BirleşikMetalise,müzakeremasasın-

da,MESS’inbuteklifininmetalişçilerin

kazanılmışhaklarınayönelikbirgirişim

olduğunuaçıkladı.

MESS’inücretvediğersosyalödeme-

lere ilişkingetirdiği teklif iseenflasyon

oranlarıkadardı.ÜcretlerdeMart-Eylül

dönemienflasyonoranıolan4,29vedi-

ğersosyalödemelerdebiryıllıkenflas-

yonoranıolan10,26teklifedilmiştir.

Birleşik Metal, TÜİK’in enflasyon he-

saplamayöntemininücretlilerinenflas-

yonunugizleyenbir içerik taşıdığını ve

işçilerinmaruzkaldıklarıhayatpahalılı-

ğınınçokdahayüksekolduğunuverile-

riyleortayakoymuştur.

Türk Me tal 
iş ve ren le rin em rin de 

12 Eylül ürünü Türk Metal çetesi

uyuşmazlık tutanağı tutulmasının üze-

rindenbirhaftabilegeçmedengenişle-

tilmiş temsilciler meclisi adı altında,

ihanet şebekesinin şakşakçılarıyla, bir

toplantı yaptı. Bu toplantıda 2 saatten

fazla konuşan çetenin başı, toplu söz-

leşmelerekonuşmasındaondakikabile

ayırmadı. Konuşmasının tamamını va-

tanmilletAdapazarıhamasetineayıran

çete başı, sözleşmeyi imzalamaya ze-

minyaratmayaçalıştı.

İş Yasası geçmeden önce, 2002-2004

grup toplu sözleşmelerinde herkesten

önceesnekliğikabuledipsermayesını-

fına uşaklıkta sınır tanımayan bu çete

MESS’inikramiyeleregözdiktiğini,faz-

lamesailerikuşadöndürmeyiplanladı-

ğınıişçilere,üyelerineaçıklamazahme-

tindebilebulunmadı.Sermayeyebuka-

darhizmetiazbulmuşolacaklarki“ha-

sara uğratan, imal ettiği işi bozan ve

hatalı yapan” hatalı yapan ifadeleriyle

tüm ıskarta üretiminmaliyetini işçileri

sırtınayüklemehesaplarıyaptılar.

Birleşik Metal , MESS ile son görüş-

meye;Esneklikhükümlerinekarşı,“haf-

talıkçalışmasüresi45saattirvebusü-

rehaftanınçalışılangünlerineeşitola-

rakdağıtılır”,denemesüresi2ayolma-

lıdır, ikramiyeler, fazla mesailer, gece

zammı,kıdemveihbartazminatlarıgi-

bi maddelere kesinlikle dokunulamaz,

ücretzamlarınındağılımı,düşükücret-

lilere daha yüksek miktar ve oranları

sağlayacak biçimde yapılmalıdır gibi

maddelerlegitti.

TürkMetalileMESSarasında21Ekim

günü imzalanan TİS'in ayrıntıları daha

açıklanmadı. Ancak azılı işçi düşmanı,

MESSGenelBaşkanıTuğrulKudatgobi-

lik imza töreni sırasında ve sonraki

açıklamalarında oldukça mutluydu.

Türk Metal Başkanı Mustafa Özbek'in

ART televizyonunun haber bülteninde

konuşan Kudatgobilik, bu sözleşmenin

diğersendikalara"örnek"olmasınıdile-

yerek, tüm sendikaları Türk-Metal gibi

olmayaçağırdı.

12 Ey lül ürü nü çe te

MESS'te düzenlenen imza töreninde

konuşan MESS Genel Başkanı Tuğrul

Kudatgobilik,“129binimaviyakalı,31

bini beyaz yakalı olmak üzere toplam

160.000 kişinin çalıştığı Türkiye'nin en

büyüksanayifirmalarınınyeraldığı276

işyerinikapsayanbutoplusözleşmenin

öneminin,bufirmalarındışındakidiğer

firmalar tarafından da aynen uygulan-

masıolduğunu”söyledi.

Türk Metal Sendikası Genel Başkanı

MustafaÖzbekde,“sendikaolarakişçi-

lerin mutluluğu ve sanayinin gelişmesi

için çaba harcadıklarını”, sloganlarının

“üretmek,kazanmak,kazandırmak”ol-

duğunu”söyledi.

İş Yasası çıkmadan önce işverenle-

rin,musluğuistediğimzamanaçmak,is-

tediğimzamankapatmakistiyorumlaf-

larıylaifadeettikleri,esnekçalışmahü-

kümlerini kabul eden 12 Eylülcülerin

gözbebeğibuçete,metalişçilerininde-

ğil sermayenin örgütü olduğunu ispat

etmekiçinhertoplusözleşmesürecin-

dedahafazlaçabaharcıyor.

Metal işkolunda özelikle 2001 krizin-

denbuyanareelücretlerdüşerken,ve-

rimlilik artmış; metal işçileri yoksulla-

şırken,sermayebüyümüştür.TürkMe-

tal,ikramiyelerücretlereeklenerekkal-

dırılsın,fazlamesaiücretleriyüzde75’e

düşürülsün, ücretler ve sosyal ödeme-

lerdeenflasyonoranlarındabirzamuy-

gulansıngibikazanılmışhaklaradönük

saldırılarıüyelerineaçıklamazahmetine

bile girmeden bir kölelik sözleşmesine

imzaattı.

Sınıf hareketinin önünde ciddi bir

pranga olan bu çeteyi ortadan kaldır-

makiçinBirleşikMetal’inveöncüişçi-

lerin bu toplu sözleşmeyi metal işçi-

lerine  bütün yönleriyle açıklamak gibi

birgörevlekarşıkarşıyaolduklarıaçık-

tır.

Uyuşmazlıkla ilgili
süreçlerin tüketilmesinin
ardından Aralık sonu veya
Ocak ayı başında metal
işçilerinin greve çıkma
olasılığının güçlü olduğu
görülüyor. Birleşik Metal,
MESS ile son görüşmeye;
esneklik 
hükümlerine karşı, “haftalık
çalışma süresi 45 saattir ve
bu süre haftanın çalışılan
günlerine eşit olarak
dağıtılır; deneme süresi 2 ay
olmalıdır; ikramiyeler, fazla
mesailer, gece zammı,
kıdem ve ihbar tazminatları
gibi maddelere kesinlikle
dokunulamaz; ücret
zamlarının dağılımı, düşük
ücretlilere daha yüksek 
miktar ve oranları 
sağlayacak biçimde
yapılmalıdır” gibi 
maddelerle gitti.

BirleşikMetal’indeuyuşmazlıkmetniimzalamasıbekleniyor

MESS’E İŞÇİ İKRAMİYELERİ BATIYOR

Eğer Birleşik Metal yönetimi bu önerilerinin gerçekten
arkasında durabilecek bir iradeyi ve üye dinamizmini açığa
çıkarabilirse, ( Al-Co tencere direnişinde yapamadığını
yaparsa) 15-16 Haziran’ın esas yaratıcısı olan metal işçileri
bir kez daha sınıf hareketine militan mücadelenin kanallarını
açmış olacaklardır.

B.AKPOLAT

A
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amu emekçileri eylem sürecine

giriyor.KESKGenelMerkezialdı-

ğı kararla, Kasım sonu ya da

Aralıkayıbaşındaişbırakmaeylemleri

gerçekleştirecek. Bu eylemle KESK 2

milyonkamuemekçisinintaleplerinidi-

legetirecek.

Ne olduysa, 2006 Ağustos ayı toplu

görüşme sürecinde oldu. KESK toplu

görüşmelerde masadan çekildi. Hem

kenditabanı,hemdegenelkitleiçinden

olumlutepkileraldı.Hükümetdörttop-

lugörüşmediremekçilerioyalıyordu.

KESK’ineylemkararıolumludur.Hem

KESK, hem de genel emekçi kitlesine

birçıkışenerjisiyaratabilir.Bilmeliyizki

eylem risktir. Olumlu ve olumsuz ola-

naklarıbiraradaiçerir.Bueylemindo-

ğasıgereğidir.Emekçilerinkazanımları

bu eylemlerle gelişim de sağlayabilir

gerileyebilirde. İbreolumlugelişmeler

yönünde.Eyleminkamuemekçileriha-

reketini yüreklendireceği bir gerçektir.

Ancakgenişbireylemkitlesioluşturu-

lamadığı,sonrakiadımlarınbirbaşlan-

gıcıbirçıkışıolarakkurgulanmadığıöl-

çüde KESK’i geriletecektir. Bu tehlike

var.Buhassasiyetigörerekhareketet-

meliyiz. Bütün enerjimizle eylemi bir

“çıkış yapma“ ruhuyla örgütlemeliyiz.

Kamu emekçilerinin biriken tepkisi bir

eylemdeboşaltılmamalıdır.

Or ta oyu nu ve zor

Özellikle2001’denbuyanayapılangö-

rüşmelerde hükümet kamu emekçile-

riyle oyun oynuyordu. Hem de “Orta-

oyunu”.“Zoroyunubozar”derler.KESK

deişbırakmaeylemiylekendifiilizoru-

nudayatıyor.

KESK “Örgütü örgütlemek” şiarıyla

yolaçıkıyor.KESK’inhükümetpolitika-

larıyla yalnızlaştırıldığının devlet gü-

dümlü sendikalara yolu açtığını vurgu-

layarakKamu-SenveMemur-Sen’eyü-

zünüdöndüğünüvurguluyor.

“Gerek özelleştirme uygulamaları ge-

rek İMFpatentli bütçeuygulamalarıyla

kamuemekçilerininvarlıkkoşullarıza-

yıflatılıyor”diyor.Gerçektendeserma-

ye ve onun sözcüsü AKP hükümeti

emekçilere azgınca saldırıyor, onun

devrimcienerjisiniehlileştirmeyeçaba-

lıyor.Bugünbunupüskürtmekbizimen

önemligörevimizdir.

Öze leş ti ri yok

Genel merkezimiz sermayeye hükü-

metekızgınveburadangeliştirdiği ey-

lemçizgisiKamuemekçilerimücadele-

sineumutveriyor.Ancaksadecenesnel

gerekçeler(özelleştirme,saldırıyasala-

rı, milliyetçi dalga.) değerlendirme ve

eylemçizgisinin zemini olmamalı.Zira

KESKGenelMerkezi’nineylemsürecine

dair gönderdiği metinde özeleştiriye

pek rastlamıyoruz. Dış sebeplerle ey-

lem kurgusu oluşturuluyor. KESK’in

kendi iç örgütlenme ve eylem hattının

muhasebesi yapılarak, kendimizden

doğrubirçıkışınzeminizayıflatılıyor.

Örneğin “örgütü örgütlemek” deyimi

anlamlıvemotiveedicibirşiar.Örgü-

tünbütüngüçlerinihareketegeçirebilir.

Ancak şu var ki “yeniden yapılanma”

bize daha uygun bir kavramsallaştır-

ma.Aslında“yenidenyapılanma”şiarı-

nı,toplugörüşmemasasındankalktık-

tan sonra İsmail Hakkı Tombul dillen-

dirmişti.

“Biz fiili meşru mücadeleyle yeniden

bir kamuemekçileri hareketi oluştura-

cağız”diye.Amabusertliktevebustra-

tejikkeskinliktekibakışı,şubeleregelen

metinde göremedik. “Örgütü örgütle-

mek” gibi bir kavramla dönemi açıklı-

yorlar. Bu eksikliktir. “Yeniden yapılan-

manın” stratejik yönelimini içermez.

Sadece bir toparlanma eyleme geçme

yadabirkıpırdamaolabilir.Amasade-

ceokadar.Budayenibirkamuemek-

çilerihareketinioluşturmayayetmez.

Yeniden yapılanma, iç örgütlenme,

sendikalstratejiveeylemçizgisindeya-

pısalbirdeğişimiöngörür.

KESKbudönemde, fiilimeşrumüca-

deleyitemelalan,“grevli,toplusözleş-

meli” sendikal anlayışı “olmazsa ol-

maz”ilkekabuledip,tabaninisiyatifini

güçlendiren,hamlecivesonuçalıcıbir

“sınıfvekitlesendikacılığı”stratejisiyle

hareketetmelidir.

Elbettekibu işbırakma,sontahlilde

“uyarı” eylemidir. Fazla misyon yükle-

memeliyiz.Hakalmaeylemleriiçinda-

haçokyolalmamızlazım.Küçükbaşa-

rılara çok ihtiyacımız var ve bu eylem

bir başlangıç. Daha sonrasının güçlü

kamuemekçilerihareketioluşturulma-

sındaküçükveönemlibiradım.Eylemi

en geniş tabana yaymak ve nihayet, 2

milyon kamu emekçisinin sesi olmayı

sağlamakhepimizingörevi.

Sermaye ve hükümet saldırdıkça

KESK kendini korumaya, savunmaya

çekti. Egemen güçler aslında bunu

2000’den bu yana özellikle yapıyor.

Anadildeöğrenimilkesinesaldırısıözel-

likleöğreticidir.

Ye ni bir ka mu emek çi si 
ha re ke ti oluş tur mak

Sontoplugörüşmedesermayeninhü-

kümetaçıkaçık,“Bizbukadarzamve-

rirsekbütçedengeleribozulur,yatırım-

lar durur” diyor. Biliyoruz ki bu bütçe

dengesibiravuçparababalarınınden-

gesidir.Emekçilerin,yoksullarındeğil.

İkinciönemlinokta,mücadeletarzına

dairdir. Fiili-meşru mücadele hattında

inatla diretilmelidir. Aslında meseleye

emeğinhakkıkeskinliğindebakışbizifi-

ilimücadeleninkaçınılmazlığınasürük-

lemektedir.

Üçüncüsü;bilinmelidirkitoplusözleş-

mevegrev,emekçileringücüdür,irade-

sidir.Onlarsızkörbirpratikiçindeola-

cağız.‘Köratınkazığadolandığıgibi’de

kendietrafımızdadolanıpduracağız.

Önümüzdeki dönemde, kamu emek-

çilerihareketiniyenidenyapılandırarak,

inatçı,sonuçalıcıbirpratiksergilemek

hepimizingörevi.

KESK bu dönemde, fiili meşru mücadeleyi temel alan, “grevli, toplu sözleşmeli” sendikal anlayışı “olmazsa olmaz” ilke kabul
edip, taban inisiyatifini güçlendiren, hamleci ve sonuç alıcı bir “sınıf ve kitle sendikacılığı” stratejisiyle hareket etmelidir.

KESK’ineylemkararıolumluluktur

İŞ BIRAKMA EYLEMİNE 
GİDERKEN KESK

KESKkendinikorumayaçekti.

Ne olduysa 2006 Ağustos ayı toplu görüşme sürecinde oldu.
KESK toplu görüşmelerde masa dan çe kil di. Hem ken di 
ta ba nı nan hem de ge nel kit le den olum lu tep ki ler al dı. 
Hü kü met dört top lu gö rüş me dir emek çi le ri oya lı yor. Hü kü met
söz cü sü, emek çi le rin tem sil ci le riy le top lu gö rüş me ye 
oturuyor. An cak sadece görüş mey le kalıyor.

H. ARIKUŞU

K
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öylebirbakıldığında,80’lereka-

dar büyük fabrikalarda üretim

yapan işçilerin birbirleriyle ileti-

şimhalinde,sorunlarınaörgütlü tepki-

lervererekçalıştıklarıgörülebilir.Şimdi

iseküçükişletmelerdefasonüretim,ta-

şeronçalıştırma,merdivenaltıüretim,

artanişsizlikveyaşanangöçlerişçilerin

çeşitlişekillerdekarşıkarşıyagelmesi-

neyolaçmıştır.Bununsonucuolarakda

işgücüucuzlamış,işçilerveişsizlerra-

kipolmuştur.Amabütünbunlarakarşı

89bahareylemleri,büyükmadenciyü-

rüyüşü, kamu emekçilerinin sendikal

mücadelesiyaşandı.

Günümüzegeldiğimizdedebirdiziör-

neğinigöreceğimizbirmücadelesüreci

başladı.Henüzyeniyeşermeyebaşladı-

ğı için küçük çaplı başlayan direnişler,

grevlersolukbuldukçayenivedahabü-

yükdirenişleregebeolacak.Serna-Se-

ral, Desan, Dearsan, Al-Co, Kadıoğlu

bizlere sondönemdegüçveren,örnek

olandirenişlerdir.Şimdikısacabudire-

nişleri, talepleri vekoşullarını  gözden

geçirelim.

SERNA-SERAL’de düşük ücretlerini

alabilmekve2yıldıralamadıklarızam-

larıiçinbirleşmektenbaşkaçareolma-

dığınıanlayanişçilersendikayaüyeol-

maya başladılar. Bu örgütlenmeyi fark

edenpatronönce iştenatma tehdidini

sonrasındahakaret,küfürvesonolarak

dapolisşiddetinikullanarakmücadele-

ninönünükesmek istedi,ancakkararlı

birşekildedirenen71işçiyimücadele-

den vazgeçiremedi. Sonuç olarak 250

gün direnen işçiler haklarının büyük

kısmınıaldılar.

DERSAN TERSANESİ işçileri, ölüm

riski yüksek çalışma koşullarında bir-

çokişçikardeşiniişcinayetlerindeyitir-

mişvebirçokarkadaşlarıdaçalışama-

yacak duruma gelmişti. Bu kazalarda

işçilereyadaailelerinehiçbirgüvence

ya da maddi manevi tazminat ödeme-

yen patronlar parayı insan hayatından

önemli görüyorlar. Limter-İş’te örgütlü

olan işçiler son olarak 3 aydır alama-

dıklarımaaşlarınıalabilmekiçineylem-

lervebasınaçıklamalarıylakendilerini

kamuoyunaduyurmayaçalıştılar.İşya-

vaşlatma,şalterindirmeveişyeriişga-

line varan militan eylemler yapan De-

san işçileri kararlılıklarıyla işçilere ör-

nekolmayabaşladılar.Diğerişçilereör-

nekolmasını istemeyenpatronlaryan-

larınadevletivekollukgüçlerinialarak

haklarını isteyen işçilere jandarmayla

saldırdılar,ardındansendikayöneticile-

rini tutukladılar. Yaşananlara seyirci

kalmayan işçiler, yöneticilerin serbest

bırakılmasıiçinbirdizieyleminyanısı-

ra açlık grevi yaptılar. Sonuç olarak

sendikacılarserbestbırakıldıvemüca-

delehukukiyöndendevamediyor.

KADIOĞLU KOZMETİK işçileri Serna-

Seral ve Tersane işçileri gibi birçok

haksızlığa maruz kalarak ve sağlıksız

koşullardaçalışmayamaruzbırakılıyor.

Geciken maaşlarının ödenmesi için ilk

olaraköğlenyemeğindensonraişbıra-

kıyorlar. Patron, maaşları ödeme sözü

vermek zorunda kalıyor. Ama bu işye-

rindeçoksıkyapılanbirşeyolanmaaş-

larıngeçödenmesisorununukökünden

çözmekgerekiyor.Bunun için sendikalı

olmayasendikalmücadelevermeyeka-

rarveriyorlar.Busüreçtehemişbırak-

malarıhemdegelişensürecifarkeden

patrontehlikeolarakgördüğüsendikayı

duyunca18işçiyitektekiştençıkarıyor.

Mücadeledekararlıolanişçiler89işçi-

yisendikayaüyeyapıyorlarveyetkiiçin

başvuruyorlar. Sonuç olarak mücadele

devamediyor.İşçilersendikayıişyerine

sokmakta kararlı olduklarını ve yılma-

yacaklarınıhaykırıyorlar.

AL-COTENCERE işçileriyukarıdaör-

neklerini saydığımız çalışma ve yaşam

koşullarına maruz bırakılmış bir diğer

işletmedir.AL-COişçilerideörgütlübir

aradamücadeleyidoğrubulduklarıiçin

Birleşik Metal-İş Sendikası’na üye ol-

mayabaşladılar.Sendikalıolan35 işçi

hemen işten çıkarılıyor. Bununüzerine

işyeri önünde grev çadırı açan işçiler

defalarcajandarmasaldırısınauğruyor,

çadırları yıkılıyor. İşçilerin kararlı mü-

cadelesine karşı koyamayan patron

memleketindengetirdiğiadamlarlage-

ce çadırda bekleyen işçileri demir çu-

buklarvesopalarladövdürdü.İşyerinde

çalışmakta olan işçilere; “Bunlar terö-

rist ve bölücüdür.Bunlara istediklerini

verirsemfabrikayıkapatırsizi işsizbı-

rakırım”demagojisiyapıpişçileribirbi-

rinedüşürmeyeçalışanpatroniştenhiç

anlamayan grev kırıcılar ve işyerinde

çalışanbazıişçilerledireniştekiişçilere

tekrar saldırdı. İnatla mücadelelerine

devam eden AL-CO işçileri son döne-

min direniş sembollerinden şimdiden

oldu.Sonuçolarakmücadelelerinekal-

dıkları yerdendevameden işçilergrev

çadırlarını muhtarlık önünde kurarak

devamediyorlar.10Ekimgünüdesınıf

dayanışmasınıngüzelbirörneğinigös-

tererek direnişteki Akmercan işçilerini

ziyaretettiler.

Bu direnişler bu grevler bizlere yol

gösteriyor. Tıpkı Kavel Direnişi, 15-16

Haziranve1Mayıslargibihernepaha-

sına olursa olsun hakkımızı almak için

örgütlümücadeledenbaşkaçıkaryolol-

madığını ortak talepler doğrultusunda

ortakhareket etmekgerektiğini öğreti-

yor.

Sorunlarımızortaksorunlar,talepleri-

miz benzer talepler,mücadele imkânı-

mız yasalarda sınırlı, fiili meşru

mücadeleisesınırsızdır.

KURTULUŞYOKTEKBAŞINA

HAHEPBERABERYAHİÇBİRİMİZ.

CEM ÇEKİL

İŞÇİ DİRENİŞLERİ YAYGINLAŞIYOR

Gü nü mü ze gel di ği miz de 
de bir di zi ör ne ği ni  
gö re ce ği miz bir mü ca de le
sü re ci baş la dı. He nüz ye ni
ye şer me ye baş la dı ğı için 
kü çük çap lı baş la yan 
di re niş ler, grev ler so luk 
bul duk ça ye ni ve da ha 
bü yük di re niş le re ge be 
ola cak.

Zorlaşankoşullarsınıfhareketinizorluyor

Ş

Grevvedirenişleryaygınlaşıyor
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YUNANİSTAN’DA KAMU ÇALIŞANLARINDAN GREV

Yunanistan’daücretartışı isteyenbinlerceöğretmenbaşkentAtina’dayürürken

kamuçalışanlarıda24saatlikgrevyaptılar.

Öğretmenlervediğerkamuçalışanlarıhükümetin2007bütçesiiçinkamusalhar-

camalardayapmayıöngördüğükesintileri yenidengözdengeçirmesini talepedi-

yorlar.

Yunanistanhükümetiyseilkokulöğretmenlerininbiraydırsürdürdüğügrevnede-

niylezatenköşeyesıkışmışdurumda.EğitimBakanıhükümetingeriadımatmaya-

cağınısöylüyor.

Ula şım da kar ma şa 

Atina’dakiotobüsvetrençalışanlarınındagrevdeyeralmasıylaulaşımdabirkar-

maşayaşandı.Hükümeteaitbürolarvedevletbankalarıdagünboyuncakapalıy-

dı.Sendikalarkamusektöründeücretartışlarıvehükümetinplanladığıkesintileri

yenidengözdengeçirmesindeısrarlı.

KORE’DE FİİLİ SENDİKAYA DEVLET TERÖRÜ

Devlet tarafındankayıtaltınaalınmayazorlananvebunakaşıdirenen140.000

üyeli fiili Kore Devlet Çalışanları Sendikası (KGEU) hükümetin saldırısıyla karşı

karşıya.

Hükümet uluslararası kamuoyundan gelen tepkilere rağmen KGEU’ya yaptığı

saldırılaradevamediyor.Şuanakadar251şubesibulunansendikanın125şube-

sinizorkullanarakkapattı.PoliszorkullanarakboşalttığıKGEUşubelerininkapı-

larınıdademirlevhalarlakaynaklatarakşubelerikullanılmazhalegetiriyor.Hükü-

metinsaldırılarınakarşıgösterilendirenişte100’ünüzerindesendikaüyesiveak-

tivisttutuklanırkentutuklanangöstericilerinçoğuciddişekildedövülerekhasta-

nelikedildi.

KGEUaltseviyedevletçalışanlarıarasındaörgütlü.Resmiolarakkayıtlıolmayan

vefiilibirsendikaolanKGEU’nun140.000üyesiolduğutahminediliyor.Resmibir

sendikaolanDevletÇalışanlarıSendikasıFederasyonu’nunisesadece70.000üye-

sibulunuyor.

15.000 İŞÇİ GREVDE

DünyanınenbüyükotomobillastiğiüreticilerindenGoodyear'ınAmerikaveKana-

da’daki16fabrikasındaçalışanyaklaşık15.000sendikalıişçiyenisözleşmetasla-

ğıüzerindeanlaşmayavarılamamasıüzerinegrevegitti.

Şirketinkemersıkmapolitikasıçerçevesindefabrikakapatmakararıalmasıda

toplusözleşmegörüşmelerinintıkanmasınınenönemlisebeplerindenbiri.Good-

yearişçilerinitemsiledenAmerikaBirleşikÇelikİşçileriSendikasıyetkililerinden

RonHoover,şirketinKuzeyAmerika’dakiikifabrikasınıkapatmakararıalmasının

ardındangrevdenbaşkabirseçeneklerininkalmadığınısöyledi.

Enson1997’degrevegidenGoodyearişçileri4aydırdevamedensözleşmegö-

rüşmelerindenolumlubirsonuççıkmayıncagrevkararıaldı.Hoover3yılöncebir

fabrikanınkapatılmakararınıkabulettikleriniveşirketinrefahıiçinmaaş,emekli-

likvesağlıkhizmetlerikonusundaödünverdiklerinibelirterek,“3yılönceşirketin

hayattakalmasınısağlamakamacıylabirçokhakkımızdanvazgeçtik,birbaşkafab-

rikanınkapatılmasınamüsaadeedemeyiz”dedi.

İRAN’DA 200.000 İŞÇİYE MAAŞ İŞKENCESİ

İranlımilletvekiliAlirezaMahcup, fabrikalarda çalışan200.000 işçininaylardır

maaşlarınınödenmediğinisöyledi.Bunlardanbazılarının50aydırmaaşalmadığı

kaydedenmilletvekili,İran’da13milyonkişininyoksulluksınırıaltındayaşadığının

altınıçizdi.ResmisendikaİşçiEviBaşkanıveaynızamandaTahranmilletvekiliAli-

rezaMahcup,parlamentodayaptığıkonuşmada,“500fabrikadaçalışan200.000

kadarişçininücretleriaylardırödenmedi’’dedi.Mahçup,“Bazıları50aydanberi-

dirmaaşalmıyor”tepkisindebulundu.

İranbasınınagöresonaylardabirçokkentteişçilerprotestogösterilerindebulu-

nuyor.Mahcup,parlamentodanbuişçilereyardımamaçlıbirbütçekabuledilme-

sini istedi.Tahranmilletvekilinegöre,70milyonnüfuslu İran’da13milyonİranlı

yoksulluksınırıaltındayaşıyor.Budanüfusunyüzde18,5’inedenkgeliyor.Mahcup

ayrıcasonaylardaenflasyonundaarttığıtepkisinidilegetirerek,“Özelleştirmele-

rinbırakmışolduğueskiyaralar,bugünhoşnutsuzluğuartıranenflasyonsorunuve

sosyalkatmanlararasındakiayrımileyenidenaçıldı”dedi.

EMEKÇİLER DİRENİŞTE

Eğitimcileringreviherkesimdendestekgördü.

?????????

Goodyearişçileri4aysonundagrevkararıaldı.
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ün geçtikçe içselleştir-

diğimiz, içselleştirdik-

çe görmezden geldiği-

miz,görmezdengeldikçedo-

ğalbulduğumuz…Uzargider

bucümle,ancakanatemahiç

değişmez.Namusadıaltında

tecavüzeuğrayıp,üstünebur-

nu kesilen, öldürülen kadın-

lar.Hergünrutinşekildeka-

dınlaröldürülüyor.“Namusu-

muz için” deniliyor, “seviyor-

dum” deniliyor ve öldürülü-

yor.Kadınlaröldürülüyor.Ka-

dınlar hâlâ namus gerekçe-

siyle öldürülüyor. Ailenin ve

erkeklerin namusunun, ka-

dınların kontrolü aracılığıyla

tanımlamasıdır bizleri öldür-

tengerekçe.Bizedüşensebu

konuiçinyazıyazmak,sönük

vedarkapsamlıbasınaçıkla-

malarıyapmakoluyor.

Dünyanınneresindeolursaol-

sun,hangisınıftan,hangiırk-

tan olursa olsun kadınlar er-

keklertarafındanöldürülüyor,

şiddeteuğruyor.Normalşart-

laraltındabirinsanındiğerini

öldürmesindekikoşullardeği-

şebiliyorken, kadınların öldü-

rülmesindeki asıl sebep, sa-

dece ve sadece cinsiyeti olu-

yor.

Bu cinayetleri hangi şekilde

adlandırırsak adlandıralım;

isterihtiras,tutku,şehvetdi-

yelim, ister töre, namus; ad

değişiyor, sonuç değişmiyor:

kadınlar öldürülüyor. Çünkü

ana sorun, erkeklerin ve el-

betteeriltoplumunzihniyeti.

Bugün tümdünyadakadınla-

rın şiddete uğramasında ve

öldürülmesindeki ana sebep

patriarkadır.Vepatriarkaher

zamankadınlarınaileiçişid-

dete uğramasını meşrulaştı-

ran bir unsur olarak varlık

alanıbuluyor. Çünkübuşid-

deterkedayalıiktidarvehu-

kuk tarafından tetikleniyor,

besleniyor.

Boşanmaların artacağı endi-

şesiyle, şiddetin aile içi me-

sele olarak kalması gerektiği

vurgulanıyor. Kurumsal ve

toplumsal anlamda sistemi

temelden sarsacak olan aile

yapısının yıkılmasına karşı

devletkendinceönlemleralı-

yor.Bundandolayıkadınların

şiddet görmesi, öldürülmesi

karşısında caydırıcı cezalar

konulmuyor.

Ne den öl dü rü lü yo ruz?

Namus cinayetleri kadın be-

denininkontrolünüelindetut-

mak isteyen eril kültürün

kontroldışınaçıkan,çıkmaya

çalışankadınlarayönelikkul-

landığı bir baskıdır. Böylece

namus cinayetlerinde kurban

seçilenkadınlarüzerindenha-

yatta olan kadınlara da bir

gözdağıveriliyor.Bugözdağı-

nın amacı, kadınların cinsel-

likleriniyaşamalarınıengelle-

mek.Çünküerkek,gücünüka-

dın ve onun bedeni üzerine

kurduğu tahakkümüzerinden

var eder ve buradan sürekli

olaraküretir.

Binlerceyıldırerkeklerinser-

bestçe yaşadıkları cinsellik,

kadınlar söz konusu olunca

çifte standarda uğruyor. Er-

kekler,kadınlarıncinsellikleri-

ni özgürce ve üreme eylemi-

nin dışında yaşamalarını en-

gellemek içinnamuscinayet-

lerinin yanı sıra başka baskı

araçlarına da başvuruyorlar.

Biyolojik bir temele dayanan

kızlıkzarıbunlardanbiri.Böy-

lecekadınanatomisi,erkekle-

rin erklerini sağlamlaştırdık-

larıvekadınbedeninikontrol

edebildikleribirunsuradönü-

şüyor.Kadınıncinselliğiniya-

şamasının, sevişmesinin tek

koşulu evli olmasıdır. Aksi

halde ölümü hak etmiş sayı-

lıyor.

Ne yap ma lı?

Kendi seçimini yapmak iste-

yenGüldünya,erkekkardeşle-

ri tarafındanöldürüldüğünde,

kardeşlerienaz30yılcezaal-

sa ve hiçbir şekilde cezaları-

nın düşmesi söz konusu ol-

masa, bugün Güldünya yaşı-

yorolabilirdi.“Erkekvuruyor,

devlet koruyor” sloganı bu

meseleyianlatır.Bizkadınlar,

namus bahanesiyle kadınları

öldüren erkeklere gösterilen

erildevletinhoşgörüsünü,er-

keklerledayanışmavekadın-

larınöldürülmesiniözendiren

bir tavır olarak değerlendiri-

yoruz.

Bukonudadevletiveerkekle-

ri suç ortağı olarak görüyo-

ruz. Devlet acilen yasalarını

değiştirmeli ve gerekçesi ne

olursaolsun,kadıncinayetle-

riişleyenerkeklereağıryaptı-

rımlaruygulamalıdır.Ancako

zamannamusadıaltındaka-

dınlarbukadarrahatöldürü-

lemez.

Bu yasaların değiştirilmesin-

de gerekli kamuoyunu oluş-

turmakiçingörevenbaştafe-

ministlere,sonradasiviltop-

lum kuruluşlarına ve demok-

ratik kitle örgütlerine düşü-

yor.

Kadın cinayetlerinin sadece

belirli günlerde değil devamlı

olarak gündemde tutulması

gerekiyor. Namus cinayetleri

sadecebirbölgenindeğil,tüm

dünyanınsorunudur.

BAHAR ÇELİK • FİLİZ AKKAYA

TÖRE DEĞİL NAMUS CİNAYETİ

Namus cinayetleri kadın
bedeninin kontrolünü
elinde tutmak isteyen eril
kültürün kontrol dışına
çıkan, çıkmaya çalışan
kadınlara yönelik
kullandığı bir baskıdır.
Böylece namus
cinayetlerinde kurban
seçilen kadınlar
üzerinden hayatta olan
kadınlara da bir gözdağı
veriliyor. Bu gözdağının
amacı, kadınların
cinselliklerini
yaşamalarını engellemek.
Çünkü erkek, gücünü
kadın ve onun bedeni
üzerine kurduğu
tahakküm üzerinden var
eder ve buradan sürekli
olarak üretir.

Berdel usulüyle evlendirilen Gülistan erkek
çocuk doğurmadığı için şiddete maruz kaldı.
Ayrılmak istediğinde ise saklandığı sandık
içinde silahla taranarak öldürüldü.

Bugün tüm dünyada kadınların şiddete
uğramasında ve öldürülmesindeki ana sebep
patriarka, her zaman kadınların aile içi şiddete
uğramasını meşrulaştıran bir unsur olarak
varlık alanı buluyor. Çünkü bu şiddet, erke
dayalı iktidar ve hukuk tarafından tetikleniyor.

Erkekvuruyor,devletkoruyor

G
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adınlarınkurtuluşmücadelesinin

aslenpatriarkayakarşıverilmesi

gereken bir mücadele olduğunu

düşünüyorum.Kadınlarınkurtuluşunun

kadındevrimiylemümkünolacağını,bu

devriminolabilmesiiçinkadınmücade-

lesinindışındaherhangibaşkabirönko-

şulun gerektiğine inanmıyorum. Kadın

devrimininhedefi,işçisınıfıdevriminde

olmasıgerektiğigibi,birsüreliğinebile

olsa iktidarı almak değildir. Yani her-

hangibiriktidarperspektifiyoktur.Tek

hedef, erkek iktidarı olan patriarkayı

yıkmaktır.Bundandolayıkadındevrimi-

ne giderken kullanılacak araçlar, yön-

temler işçi sınıfı devriminin araç ve

yöntemlerindenfarklıdır.Kadındevrimi

ilerdebirzamandaolacakdiyetasavvur

edilmemektedir.

Kadındevrimiyaklaşıkolarakikiyüzyıl-

lıkbirsüredenberiadımadımörülmek-

tedir.Buyürüyüşuzuncayıllarcoşkuve

kazanımlarla büyümüş, patriarkayı

epeycezorlayacaknoktalaragelmiştir.

Yazık ki dönem dönem bu kazanımları

doğrudeğerlendiren,devamlıvemüca-

deleyi daha ileriye sıçratacak feminist

hamleler yapmakta güçlükler çekilmiş,

geridüşmeleryaşanmış,karşıdevrimci

teori ve pratiklere karşı yeterince hızlı

cevaplarverilememiştir.

Fakatönemliolan,neolursaolsunka-

dın devriminin artık bir yola girdiği ve

bu yolun artık inkâr edilemeyecek bir

tarihivetahliliolduğudur.

Buyazıyıyazmamınasılnedeni,benve

benim gibi çokça kadın, kadın devrimi

içinönceliğisosyalistdevrimdegörme-

sekde,sosyalistlerinvekimi feminist-

lerinönceliğinsosyalistdevrimdeoldu-

ğu iddiasıdır.Buradanyolaçıkarak,bu

yazıyısosyalistbirdergideyazdığımıda

bilerek,bukonulardaartıktartışmaları-

mızıderinleştirmemizgerektiğinidüşü-

nüyorum. Sosyalistlerin kadınlar hak-

kındakitezlerinelerdir?Feminizmeba-

kışlarınasıldır?Yaşanansosyalizmde-

neyimindekieksiklikleridegözönünde

tutarak,kadınlarınyaşadıklarısorunla-

railişkinbugündenverdiğimizcevaplar

nelerdir?

Sos ya list ler ka dın la rın 
du ru mu nu na sıl ta nım lı yor?

Kadınların sorunlarını inceleyen tüm

ideologlaraileyieleştirerekyolaçıkmış-

lardır.Nedenseaileninortadankalkma-

sını önermemişlerdir. Engels, Ailenin
ÖzelMülkiyetinveDevletinKökeni adlı

kitabıyla,(feministteorisyenlerdışında)

ailenin ortadan kalkmasını savunmuş-

tur. Engels, patriarkal aile düzenine

cephealmıştır.Bu tavrıylaEngelsken-

disini diğer ideologlardan devrimci bir

zeminde ayırmıştır. Ataerkil aile ile

mülkiyet arasındaki ilişkiyi kavrayan

Engels,ataerkilliğintemeliolankadının

bağımlılığıdüzeninin,mülkiyetindekö-

keniolduğunugöstermiştir.AmaEngels

ne yazık ki ataerkil düzenin nasıl ege-

men olduğunu açıklayamamıştır. Kate

Millettşöyleder:“İlkmalkavramınıka-

dınlarınmeydanagetirdiği,kadınınmal

sayılan ilk varlık olduğu yolundaki En-

gels’in tezi muhtemelen doğrudur. Ne

varki,kadınlarıncinseldüzenindeerke-

ğinüstünlüğüyüzündenmaldurumuna

geldikleriinancı,yineataerkilkoşulların

varlığınıortayakoymuşoluyor.”

Engels’in bir diğer çıkmazı kadınlara

kurtuluş öngörüsüdür.Engels, kadınla-

rınaşağıkonumdaolmalarınınnedenini

çalışmamakta (kamusal alanda) görür.

Buradanyolaçıkarak“Kadınlarınkurtu-

luşununbirinciöncülü,tümkadıncinsi-

nin yeniden toplumsal sanayi alanına

getirilmesidir…buise... tektekailele-

rin, toplumunekonomikbirimleriolma

özelliklerinin yok edilmesini gerektirir”

der.(JulietMitchell-KadınlıkDurumu)

Bubakışkendiiçerisindebirmantıkve

bütünlüksunuyorelbette.Ama,tekba-

şınabuöneri,kadınlarınkurtuluşundan

oldukçauzakveyanıltıcıdır.

Marx iseailekonusundaözgül tarihsel

gözlemleresahipolmasınarağmen,ka-

dınveailekonusunuekonomivemülki-

yetçerçevesindeelealmıştır.

Engels’in takipçisi Bebel, “kadınların

ezilmişliğini sadeceaileveözelmülki-

yetinevrimininbiryanürünüolarakal-

mak yerine ezilmişlik olgusunu ele al-

dı.”(J.M.a.g.e.)Mirastanbahsetti.An-

caksonnoktadaOda,MarxveEngels

gibi, kadınların ezilmesinde biyolojik

öğenin,kadınınannelikişlevinin,onuik-

tisadiolarakerkeğebağladığınısavun-

maktadır.

19.yüzyılınMarksistyapıtlarındakadın

sorunununönemivurgulanmaklabera-

ber, kuramsal açıdan bütünsel bir çö-

zümönerisiyoktur.Burasıhepsınırol-

muştur. Kadınların sorunları Marksist-

ler açısından 19. yüzyılın sonuna dek

üzerineçalışılananakonulardanbiriydi.

Ardındanbukonuikincilleşti.

Fe mi nist te ori ler

Kadınlar, özellikle ikinci dalga femi-

nizmlefeministkuramsaltahlilvepra-

tikleriyaptıkçaaynızamandasosyalist-

lerin çıkmazlarını, yanlışlarını da eleş-

tirdiler.

İlk iş bölümü kadın ve erkek arasında

olmuştu.Kadınlarüretiyorlardı,amabu

eviçiüretimdiveyoksayılıyordu.Çocuk

doğuruyorlardıvebuüretiminbirpar-

çasıydı. Kadınların da patronları vardı

vebupatronlarerkeklerdi.Kadınlarta-

hakküm altındaydılar. Cinsellik sorunu

vardı.Eviçihizmetlerdebulunuyorlardı,

amabunlarınkarşılığıyoktu.

So run lar ve çö züm ler

Kadınlaraçısındantemelsorunlarşun-

lardır: Eviçi üretim, aile (çocukların

üremesivesosyalizasyonu),cinsellikve

eviçi hizmetlerin toplumsallaştırılması

(bakımhizmeti).Bizlerbusorunlarıtar-

tışmalıveçözümlerimizisunmalıyız.

Sosyalistler kadınların bu sorunlarına

ilişkinnelerdüşünüyorlar?Sosyalistle-

rinfeministlerleilişkisinasılolacaktır?

Kadınlarındevrimisosyalistbirsistem-

dedevamedecekseyadaönkoşulsos-

yalist devrimse, yukarıdaki konularda

sosyalistlerinprogramlarınelerdir?Bu

sorularaşimdidencevaparamakhepi-

mizingörevidir.

KADIN DEVRİMİ VE SOSYALİZM

Kadındevrimininhedefipatriarkayıyıkmaktır

K

19. yüzyıl Marksist yapıtlarında kadın sorununun önemi 
vurgulanmakla beraber, kuramsal açıdan bütünsel bir çözüm
önerisi yoktur. Burası hep sınır olmuştur. Kadınların sorunları
Marksistler açısından 19. yüzyılın sonuna dek üzerine çalışılan
ana konulardan biriydi. Ardından bu konu ikincilleşti.

Kadınların sorunlarını inceleyen tüm ideologlar aileyi eleştirerek yola çıkmışlardır. Ancak nedense ailenin ortadan kalkmasını
önermemişlerdir. Engels, “Ailenin Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni” adlı kitabıyla, (feminist teorisyenler dışında) ailenin
ortadan kalkmasını savunmuştur. Bu kitapta Engels, patriarkal aile düzenine cephe almıştır. Bu tavrıyla Engels kendisini diğer
ideologlardan devrimci bir zeminde ayırmıştır.
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cretli emek; cinsiyet ve sınıf

ilişkilerinin önemli bir kesişim

noktasını oluşturur. Ücretli ev

emeğihemsınıfhemdecinsiyetebağlı

geleneksel işbölümününyenidenüre-

tilmesüreçlerininortasındadurur.Or-

ta sınıfın kadınlarına, ev işlerinden

kaçmalarınıveeviçindecinsiyetebağlı

geleneksel işayrımınıgörmezdengel-

melerinisağlar.Ücretlievemeği,orta

sınıfaveişçisınıfınaözgükutuplaşmış

kadınlık biçimlerinin oluşmasında ön-

cüroloynayarakenağırveensıkyine-

lenen ev işlerini gören yeni bir kadın

sınıfıyaratır.

GülÖzyeğin’inİletişimYayınları’ndan

çıkan kitabının konusunu kapıcılar,

gündelikçiler yani bodrumdaki ve ge-

cekondu mahallelerindeki kadınlar ile

işverenleri oluşturuyor. Yazarın temel

olaraksoruşturduğualaniseemekleri-

neilişkinanlaşmaveçalışmakoşulları

formelbiçimdebelirlenmeyen,özelev-

lerdeçalışanbukadınlarıncinsiyetve

sınıf dinamiklerini biçimlendirmekte

oynadığırol.Buiseerilgücünvegele-

neksel ataerkil kavrayışın, cinsiyet ve

sınıfdinamiklerininözellikleortasınıf-

tankadınlarileevhizmetindeçalışan-

lar arasındaki ilişkilerin düzenlenişin-

de aldığı biçimlerin tariflenmesi olu-

yor.

Ka dın lar ara sı fark lı lık lar

Kadınemeğininataerkilyollarlade-

netimaltınaalınmasıkadınlararasın-

dafarklılaşırmı?Veataerkilliğincin-

siyetvesınıfilişkilerininbiçimlendiril-

mesinderolüvarmı?Yazarbusoruya

bodrumdakikadınlarilegecekondu

mahallesindekikadınlardanhareketle

cevaparıyor.Onagörebodrumvege-

cekondukadınlarınınöykülerininbir-

birineparalelbiçimdeokunması,ev

hizmetiişiningüçkazandırıcıyapısı

ilegöçmenkadınlarınişegirmekonu-

sundaözerkliktenyoksunoluşlarıara-

sındaki,anlaşılmasıgüçbağlantıyıay-

dınlatıyor.Türkiye’dekadınlarınemek

pazarındaedindikleriyer,kadınların

kendihayatlarıüzerindesözsöyleme

hakkınaizinvermeyenataerkilevlilik

yadaaileyapılarınıntaşıdığıeşitliksiz

güçilişkileriylebağlantılı.Bununorta-

yakoyulmasıiseevhizmetlerinive

cinsiyetilesınıfilişkilerinibiçimlendi-

rilmesinianlamakaçısındanönemta-

şıyor.Öteyandanbodrumvegece-

kondukadınlarınınöykülerinibirbirine

koşutbiçimdeokumakbirçokbenzer-

liğiaçığaçıkarmasınakarşınbuka-

dınlarınhayatlarındakifarklılıklarıda

sergiliyor.

Ka dın lar edil gen
öz ne ler de ğil ler

Ücretlievemeğininbirbaşkaboyutu

ise kadınların farklı sınıfsal konumla-

rıylayaniişverenveişçiolmakonum-

larıyla ilgili. Özyeğin bu sorunu ele

alırken öncelikle kadınlar arasındaki

güç ilişkilerinin, evhizmetinin yapısal

koşullarınadoğrudanyansıtıldığısonu-

cunavarangörüşlere itirazediyor.Bu

itiraz aynı zamanda “kadınlar arasın-

dakikonumlarıtamamensınıfsalaidi-

yetler belirlere’’ de alınan bir tavır.

Onagörebugörüşler,kadınlarakendi

hedefleriniizleyenaktörlerolmakyeri-

ne, ev hizmeti deneyimlerinden kay-

naklı, kendi değerlerine verilen zararı

enaza indirmektenbaşkabir şey ya-

pamayan edilgen özneler olarak mu-

amele ettiklerinden dolayı yanıltıcılar.

Oysakiikikadınarasındakiilişkideher

ikisideeşitpayasahiptirlerveevhiz-

metlilerideişverenlerikadarkendiçı-

karlarıylailgiliaktörlerdir.Birbirleriyle

günlük etkileşimlerinde ise ataerkil

cinsiyetçiinanışları,seçicibirbiçimde

kullanıppazarlıkaracıyapıyorlar.İşve-

renlerileevhizmetlileri,sınıfeşitsizli-

ğiilekültürelfarklarınsonuçlarınıpe-

kiştirmek ya da hafifletmek için gös-

terdiklerikarşılıklıçabalarda,birbirle-

riyle ilişkilenerek farkları ortaya koy-

mayıdeniyorlar.Bununsonucundaise

yaşamlarındaki farklı deneyimleri uz-

laştırabilecekleribirdilçıkarıyorlar.

Ata er kil li ğin pa ra dok sal ro lü

Özyeğin’e göre kapıcı ailelerin kentli

sınıflarayakındanbağlıoluşu,kadınla-

rın mekânsal hareketliliğine getirilen

kısıtlamalara ve ücretli iş konusunda

erkeklerin geleneksel karşı çıkışlarına

meydanokumaz.Böylecegöçmenka-

dınlar, mekânsal hareketlilikleri üze-

rindeki kısıtlama bozulmadığı ve

emekleridoğrudankocalarıtarafından

düzenlendiği zaman iş gücüne katılır-

lar.Buradandagörüleceğiüzerecinsi-

yetvesınıfdinamiklerininbelirlibiçim-

deoluşmasınıntemelindebulunaner-

kek iktidarı, ev hizmetinin ve bunun

toplumsalilişkilerininoluşmasındabe-

lirleyicidir. Göçmen kadınların emeği

üzerindeki budenetim,onların emek-

lerinin pahalı ve az bulunur olmasına

Ka pı cı ai le le rin kent li sı nıf la ra ya kın dan bağ lı olu şu, ka dın la rın me kân sal ha re ket li li ği ne ge ti ri len kı sıt la ma la ra ve üc ret li iş
ko nu sun da er kek le rin ge le nek sel kar şı çı kış la rı na mey dan oku maz. Böy le ce göç men ka dın lar, me kân sal ha re ket li lik le ri üze -
rin de ki kı sıt la ma bo zul ma dı ğı ve emek le ri doğ ru dan ko ca la rı ta ra fın dan dü zen len di ği za man işgü cü ne ka tı lır lar. Bu ra dan da
gö rü le ce ği üze re cin si yet ve sı nıf di na mik le ri nin be lir li bi çim de oluş ma sı nın te me lin de bu lu nan er kek ik ti da rı, ev hiz me ti nin
ve bu nun top lum sal iliş ki le ri nin oluş ma sın da be lir le yi ci dir. 

Kapıcılar,gündelikçilervekadınlıkhalleri

GÜL ÖZYEĞİN: BAŞKALARININ KİRİ

MELDA • NURAY

Ü

Yazar, ataerkilliğin kadınların emek gücünü nasıl denetim
altına aldığına, “aileyi geçindiren erkek” düşüncesine belirli
bir mesafe bırakarak cevap arıyor.

Ataerkillikparadoksalbiçimdemodernleşmeyedeyolaçıyor
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İstanbul Kitapları

25. İstanbul Kitap Fuarı bu yıl 28 Kasım’da

başladı.OnuryazarınınDoğanHızlanolduğufu-

arınbuyılkitemasıBirYolculukÖyküsü.Çeyrek

yüzyılıgeridebırakmanıncoşkusunuyaşayacak

olan,İstanbulKitapFuarı,yaklaşık500yayınevi

vesiviltoplumkuruluşununkatılımıyladüzenle-

niyor.Buyıl,225edebiyatvekültüretkinliğinde

800'eyakınyazar;imzagünlerindeise,yüzlerce

yazar,sanatçı,bilimadamı,gazetecivepolitika-

cıkitapseverlerlebuluşmaimkânıbulacak.

Nidal 

Türkiye’de Arapça yayınlanacak ilk albüm

GrupNidaltarafındanbuaysonundaçıkarılıyor.

11yılönceAntakya’dakurulangrup,Türkiye’de

unutulmayayüztutanArapkültürünü,dilini,ez-

gilerini ve ağıtlarını inceledi, derledi ve şimdi

bizlerlebuluşturmayahazırlanıyor.“Asfur”adı-

nıtaşıyanalbümdeyeralan10şarkıdan9tane-

si geleneksel ezgiler, biri ise kendi besteleri.

“Bintis Selebiya”, “Meryem”, “Asfur”, “Al Ayn

Büneyti”albümdeyeralanşarkılardanbazıları.

SANAT HABERLERİ

yolaçar.Budurumbiranlamdakadın-

larınsınıfsalsömürününaçıkbiçimle-

rindenkocalarıtarafındankorunması-

dır.Öteyandanbuemeğininataerkillik

tarafından denetlenmesi paradoksal

bir biçimde ev hizmetlerinin modern-

leşmesinedeyardımcıolur.

Aileyi geçindiren erkek!

Yazar, ataerkilliğin kadınların emek

gücünü nasıl denetim altına aldığına

“aileyi geçindiren erkek” düşüncesine

belirlibirmesafebırakarakcevaparı-

yor.Örneğintarımsalüretim,küçüköl-

çekliimalat,hayvancılıkgibialanlarda

kadınların ekonomik faaliyeti, ataerkil

bir otorite yapısı altında örgütlenen

akrabalığavehaneyedayalıbirekono-

mininüzerinekuruluyor.Bualanlarda

kadınlar, özellikle köylü kadınlar işte

çalışacakların bulunmasını, karşılıklı

işçideğişimikonularınındayandığıak-

rabalık ve aile arası ilişkilerin kurul-

ması ve sürdürülmesini sağlayan te-

melaracılarolmasınarağmen,ekono-

mikkararlarınalınmasındahiçbir for-

mel rolesahipolmuyorlar.Dolayısıyla

kocanıniktidarı,ailegeçiminisağlayan

kişiolmasındandeğil,ataerkilaileiçin-

deki konumundan kaynaklanıyor. Evin

geçimini erkeğin sağlamadığı durum-

lardabilekadınlarüzerindeerkekde-

netiminin sürüyor olması da bunun

önemlibirgöstergesi.

Ge le nek sel lik ve mo dern lik

Son olarak çalışma boyunca ortaya

konulanbirbaşkanoktayadahadeğin-

mekgerekiyor.Oda evhizmetlilerive

kapıcılar ile orta sınıfın deneyimleme-

leri üzerinden geleneksel ile modern

arasındaki karşılıklı etkileşimlerin

okunması.Buisemodernliğinkenarla-

rındaki bu insanların öznelliklerinin

oluşumundatemelyeritutanbukarşıt-

lığın görülmesi açısından önemli. Mo-

dernlik ve gelenek güçleri, özellikle

kentliortasınıflarlakarşılaşmalarında,

onların deneyimini ve bilincini düzene

sokuyor.Buiseonlarındeğişencinsiyet

kavrayışlarını olduğu gibi, sınıf kavra-

yışlarını da biçimlendiriyor. İkinci ola-

rakda,gelenekselilemodernliğinken-

dilerine özgü yönlerini pragmatik an-

lamda ve ideolojik değer olarak nasıl

kullanıldıklarınıincelemenin,ücretliev

emeğininnasılyapılandığınıveeveme-

ğipazarıylailgiliolanlarınnasıltanım-

landığınıgörmeyetanıdığıolanak.

Özyeğin çalışmasında, orta sınıfa ve

işçisınıfınaözgükutuplaşmışkadınlık

biçimlerinin oluşmasında, cinsiyet ve

sınıf dinamiklerininbelirleyiciliği tes-

pitinin ötesine geçerekbunun karma-

şıkyollarınıgösteriyor.Bunuiseduyar-

lıklıderinbirbakışvezenginlikleoku-

yucuya sunuyor. Nitekim bir kapsamlı

saha araştırması olan bu çalışmada

yöntem olarak derinlemesine görüş-

me,anketvekatılımcıgözlemikullan-

masıbubakışınbirürünü.

Sı nıf  ile cin si yet iliş ki le ri ni
ke si şim nok ta sı

Yazınınbaşındadaifadeettiğimizgi-

biücretlievemeği,hemsınıfhemde

cinsiyete bağlı geleneksel iş bölümü-

nün yeniden üretilme süreçlerinin or-

tasındadurur.Öteyandankadın işve-

renler ilekadınevhizmetlileriarasın-

da kurulan ilişki, üretim ile yeniden

üretimarasındakikarşılıklıilişkininta-

rihselbiranalizinedeolanaktanımak-

tadır.Buanaliz kadın işverenlerle ka-

dın hizmetlilerin farklı biçimlerle ba-

ğımlı kılınmışkadınlıkhalleriyleçeliş-

kiliilişkiyegirdiklerinigösterir.

Kadınların farklılıklara işaret etmek

çoğunlukla“kadınlarınortaklığını”böl-

düğügerekçesiyleeleştirilir.Bubelirli

bir doğruluk payı taşısa da, kadınlar

arası hiyerarşilerin ifadesi, aynı za-

manda politik pratik açısından ortak

kadınlıkhallerine indirgenmişbirmü-

cadele perspektifinden kaçınmanın

olanağınıdasağlar.

Venedik’ten gelenler

51.UluslararasıVenedikBienali’ndenbirseç-
kiModernSanatMüzesi’ndesergilenmeye
başladı.18Ekim-28Ocaktarihleriarasında
olacakolansergideGuerillaGirls'ün(Gerilla
Kızlar)eserleridebulunuyor.ABDkültürya-
şamınındakicinsiyetçiliğekarşımücadele
edengerillakızlaraynızamandaTürkiye’deki
sergiyeözeleserlerhazırlamışlar.Sergideyer
alacakolansanatçılararasındaSemihaBerk-
soy,DonnaConlon,BrunaEsposito,Regina
JoseGalindo,SubodhGupta,MonaHatoum,
EmilyJacir,WilliamKentridge,RemKoolha-
as,JuanMunoz,BülentŞangar,BerniSearle,
ValeskaSoares,PascaleMarthineTayou,The
CentreofAttention,JoanaVasconcelos,Ro-
binRhodeveAntoniTapiesbulunuyor.
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Tür ki ye Ale vi li ği de bir dav ra nış, inanç ve dü şün ce tar zı ola rak, ya şa dı ğı coğ raf ya ve ta rih sel çağ lar da ki il kel ko mün 
ge le nek le rin ve sı nıf lı top lum lar da ki iliş ki ve çelişkilerin doğrultusunda, yeniden yeniden değişip şekillenirikgünümüze
ulaşmıştır.  Ana do lu Ale vi li ği ni an la mak için, ön ce lik le onun iş (üre tim bi çim le ri) için de ki ye ri ne bak mak ge re kir. Ta rih sel ola rak
Ale vi lik, eko no mi de, ba sit ye ni den üre tim bi çi mi nin, içi ne ka pa lı ko mün kar deş li ği nin İME CE’si il kel sos ya liz mi; ya şam bi çi min -
de, ba ba şah lık ön ce si ana han lı ğın (ba rış dü ze ni nin) kül tü rel sos ya liz mi dir.

ertoplumsalyaşam,içindeyaşa-

dığıcoğrafyayavetarihselçağla-

ragöreşekillenirken,kişiyaşam

ve düşüncesi de içinde yaşadığı toplu-

magöreşekillenip,kendisidetoplumu

etkileyereksürecidevamettirmektedir.

Bu anlamda hiçbir inanç ve düşünce,

durağan olmayıp yeniden ve yeniden

sentezleşmektedir.

Türkiye Aleviliği de, bu diyalektik gi-

diştenayrı,stabilolaraktasavvuredile-

mez. Ayrıca Alevilik aidiyeti, kendisini

Aleviliğinbirmensubusayanherkişinin

“alnına yazılmış” kaderin totalciliğine

veyaboynunaasılmışkılıçvemuskanın

“koruyucu kurtarıcı” tevekkelliğinin in-

dirgemeciliğinesığdırılamaz.

Toplumsal mücadelelerin içinde yer

alan sınıfların durum ve çıkarları doğ-

rultusunda,ayrıca,busınıflaramensup

her kişinin, iradi algılayışı ve yaşamı

doğrultusundadetermineolur.

Dar bölgesel coğrafyalardaki toplum-

lar,basityenidenüretimyordamından,

büyük coğrafyalara yayılan, geniş üre-

tim yordamıyla birbiri içine geçerek

medeniyetlerbirleştikçe,yaşamvedü-

şünüştarzlarıdabirbirinietkileyerekve

etkilenerek iç içegeçmektedir.Etkilen-

meveetkilemeyalnızcacoğrafyaylada

sınırlıolmayıp,toplumsalilişkiveçeliş-

kilerinzincirlemegidişininoluşturduğu

tarihselüreticigücün,toplumlarüzerin-

deki sürtünmeleri basınç ve gerilimle-

riyledebelirlenmekteveyenidenşekil-

lenmektedir.

TürkiyeAleviliğidebirdavranış,inanç

ve düşünce tarzı olarak, yaşadığı coğ-

rafyavetarihselçağlardakiilkelkomün

geleneklerin ve sınıflı toplumlardaki

ilişki ve çelişkilerindoğrultusunda, ye-

nidenyenidendeğişipşekillenerek,gü-

nümüzeulaşmıştır.

Bir ya şam tar zı ola rak Ale vi lik

Anadolu Aleviliğini anlamak için, ön-

celikleonuniş(üretimbiçimleri)içinde-

ki yerinebakmakgerekir. Tarihselola-

rak Alevilik, ekonomide, basit yeniden

üretim biçiminin dar, içine kapalı ko-

münkardeşliğininİMECE’siilkelsosya-

lizmi;yaşambiçiminde,babaşahlıkön-

cesi anahanlığın (barış düzeninin) kül-

türelsosyalizmidir.

İşini,skolastikvemetafiziktanrıcağı-

zıninsanüstügücüyledeğil,doğaiçinde

tek üretici güç olan insanın sosyallik

(toplumdaşlık)göreviyleyerinegetirdiği

vekardeşsavaşlarıylakendibeyniniyi-

yerek“beslenmediği”için,tarihiniaşa-

rak yaşamıştır. Günümüze de kişilerde

yaşayan, ilkel sosyalizmin öldürüleme-

mişcanlıhücrelerihalindeulaşmıştır.

İmece, kolektif işle (toplumsal emek-

le), insanca (kardeşçe) ve eşitçe yaşa-

mak için tutulmuş bir yoldur. Bu yol

içindesosyalyaşam,toplumunelbirliği

ve aşağıdan gelen bir inisiyatifle, dü-

rüstçeyürütülür.Dayanışmainsancılbir

görevsayılır.Musahiplikkurumuylada

kişigelişmişliğiveinsafındançıkartıla-

rak,teşkilatlılığınkontrolveotokontro-

lündeişlesomutlaştırılır.

Halktoplantıları(Ayin-iCem)ilebarı-

şın dışına çıkan kavgacılar, toplum

önündesorguyaçekilipcezalarıadilbir

şekildehükmebağlanır.Suçkişiyekar-

şıdaişlenmişolsa,komündaşlıkgereği

bütüntoplumakarşıişlenmişsayılarak,

cezanındatoplumiçindeveişindeöde-

şilmesisağlanır.Buşekilde,hemkişinin

yeniden toplumla barışması hem de

toplumaverdiğizararveaçtığıyaralar

telafiedilir.Suçuntekrarındasuçlutop-

lumdışınaaforozedilerekkısasın(inti-

kamın)önünegeçilmişolunur.

Böylece “asayiş ve huzur” için, gizli

açıkpolis/askerdevletidemagojisineve

zoruna gerek kalmadığı gibi, kişi zo-

runun ve yalanının da önüne geçilir.

Sosyal düzen, kendine ve toplumuna

yabancılaşmamış aydın (Alevi dedesi)

veyaşamasavaşındaenazerkekkadar

güçlü,eşitveöncüana(kadın)insanta-

rafındangözetilir.

Bu dirlik ve birliğin kontrolü ayin-i

cemlerleyapılır.Buteşkilatlılıkaynıza-

manda, gelenek/görenek; yani tarih

üretici gücünün gelecekte devamı için,

gençlereaktarımı işlevinidegörür.Di-

ğeryandandatoplumunkültüreldeğer-

leriniyaşatarak,ritüellerlevücutdiline

dönüşmesi, yazısız şiirle (bezirgân/ya-

zılımedeniyetegirilmediğivesakınıldı-

ğı için) ve şiirinde unutulmaması için

müzikle (ritimvemelodiyle)hafızalara

nakşedilmesisağlanır.

İnanç,ortakatalılık-dikkat,tekatalılık

değil!- üzerinde yükseldiği için, doğa

sevgisi (animizm/cancılık) ve insan

(canlar) sevgisi, saygısıdır. Kısacası

AnadoluAleviliği,tarihselolarak,“elini,

belini,dilini”tutmayı(çalmamayı,baş-

kasının ırzına göz dikmemeyi, yalan

söylememeyi)yaşamakuralıyapmışbir

ilkel sosyalist yeryüzü düzeni, toplum-

sal ilişkilerbütünüdür.Buyaşamtarzı,

bezirgânmedeniyetlerdenuzakdurmuş

ve bu medeniyetlerin yüzlerce yıllık

baskılarınakafatutupayaktakalabilmiş

ilkelgöçebesosyalizmintarihselolarak

kendisiveyeryerkalıntılarıdır.

Gelecek sayılardaki yazılarımızda da,

Aleviliğin,tarihvecoğrafyaüreticigüç-

leriiçindekigelişim/değişimleri(biran-

lamda “kökensel” şekillenişi), Şia ile

ilişki/çelişkileri ve günümüzdeki verili

durumunadeğineceğim.

MÜSLÜM ERDOĞAN

ANADOLU ALEVİLİĞİ

Şiavegünümüzdekitarihselverilidurum

TürkiyeAleviliğideyenidenşekillenerekgünümüzeulaştı. İnançdoğaveinsansevgisi.
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Kazanmak,
kazanmak, kazanmak... 
Aklında bundan başka bir
şey olmayan oyuncu 
sahada ayak basmadık 
yer bırakmaz. 
Gerekirse rakibinin
üstüne bile basar.
Profesyonel futbolun
yarattığı futbolcu tipi
artık sahada oynayan bir 
sporcudan çok gladyatöre
benziyor. 
Birileri buna dur diyor... 
“Futbol bir oyundur ve
oynanır: Oyna...”

Irkçılığakarşıkupa:

MONDIALI ANTIRAZZISTI
utboldan bahsederken

hepbuoyununendüstri-

yelleşmesine karşı giri-

şimlerdenbahsettik.KâhDün-

yaKupası,kâhseyircioluşum-

larıylabuolguyuhepgündem-

de tutmaya çalıştık. Oyunun

oyun olarak devamını sürdü-

rebilmesi, kalabalıkların bir

topla manipüle edilmesinin

karşısına hep endüstriyel fut-

bolakarşıgirişimleriçıkardık.

Her zehirin bir panzehiri var.

Bizimgibitoplakafasıyerde-

ğiştirmiş olanların panzehiri

defutbolunkapitalizmden,kâr

güdüsündenkopuşmuşbiçimi.

Bu yüzden meşin yuvarlağın

çamura bulanmış hali, parlak

aerodinamik halinden daha

çekicigeliyorbize.

Irkçılık Karşıtı
Dünya Kupası

Bundan10yılöncebiraraya

gelen bir grup insan birbirini

ezmeden,paylaşarakvedaya-

nışarakbambaşkabirsporor-

ganizasyonunun yapılabilece-

ğini göstermek için kollarını

sıvadı.İtalya’daParmayakın-

larındaMonteccio’dafarklıbir

futbol organizasyonu girişi-

minde bulundular. O gün at-

tıkları tohum 2006 yılında

dünyanın dört bir yanından

192takımınkatılımıylaIrkçılık

KarşıtıDünyaKupası’nı(Mon-

dialiAntirazzisti)doğurdu.Sı-

nırlarbelirsizleştikçekapalıla-

şan toplumların kültürel ola-

rak etrafına ördüğü duvarları

kırmayaveartıkağızlardasa-

kızolan“çokkültürlülük”deyi-

minietekemiğebüründürerek

insanların, kültürlerin, gele-

neklerin birbirine karışarak

etkileşimi artırmayı hedefle-

yenkupa,“Futbol toplumları-

mızın aynasıdır” diyerek ilk

olarak ırkçılığa set çekmeyi

amaçlıyor.

Kendi kuralını kendin koy

HeryılTemmuzayındadün-

yanınheryerindentakımların

katılımıylavekendinehasku-

rallarıyla gerçekleştiriliyor.

Kazananınolmadığıbuturnu-

va aynı zamanda kültürlerin

kaynaşması için farklı aktivi-

teleridebünyesindebarındırı-

yor. Çeşitli toplantıların, pa-

nellerin,filmgösterilerininve

sergilerin düzenlendiği Anti

IrkçıMeydanilespormüsaba-

kalarınınyapıldığısahalaror-

ganizasyonun futbol dışı ke-

simlerinioluşturuyor.

Her ne kadar futbol temelli

gibigözüksedebuorganizas-

yondiğersporlarıdabünyesi-

nealmışdurumda.Basketbol,

voleybol,langırtgibiturnuva-

lar genel olarak  etkinliği bir

spor şölenine dönüştürüyor.

Elbette bütün şölenler gibi

müzik etkinliğin vazgeçilmez

birparçası.

Mondiali Antirazzisti her

sporu kendi koydukları kural-

larla esneterek oynanmasını

yaygınlaştırmayı amaçlıyor.

Futbolu 6 esas oyuncu ve bir

kaleciyle oynatırken, sınırsız

oyuncu değiştirme, serbest

geripasveofsaytsızlıkkural-

larıyla dikkat çekiyor. Kasıtlı

ve ciddi sert fauller sahanın

neresindeolursaolsunpenal-

tıyla cezalandırılıyor. Bir

önemlikuraldatakımlarınka-

dın erkek karışık olarak oluş-

turulmasınaizinverilmesi.

Karışık takımların yanında

gençlerin (11-14 yaş) ve ka-

dınlarınkendiaralarındayap-

tıklarıturnuvalardaetkinliğin

birparçası.

Re ka bet siz tur nu va

Bilinen futbol turnuvalarının

enheyecanlıyeriennihayetin-

definalvefinalistlerinbelirle-

neceğimüsabakalardır.Bunun

içinMondialiAntirazzistidoğ-

ru bir tercih değil. Çünkü

6’şar takımdan oluşan 32

gruptançıkan64takımçeyrek

finale kadar geldikten sonra

yarıfinalvefinalmüsabakala-

rı penaltılar sonucundabelir-

leniyor.Vekazanantakımha-

vaya hiçbir şey kaldırıyor.

Evet kocabirhiçbir şey.Zira

öncede belirttiğimiz gibi tur-

nuva kazanmayı değil, oyna-

mayıamaçlıyor.Katılanonlar-

catakımiçindenbireniyiseç-

meyi kendine hedef olarak

koymuyor. Sistemin her tür

klasik mücadeleci, birbirini

birsonuçiçinezenhırslıyapı-

sınaadetakalınbirduvarörü-

yor ve “Kazanmayı her şeyin

önündegörentakımlarburaya

gelmesin”diyor.

Ka tı lım

İlkyılında8 takımlayolaçı-

kan turnuva, ikinci yılında20

takımve200katılımcı,üçün-

cüyılında36takımve400ka-

tılımcı derken 2003 yılında

168 takımve5.000’den fazla

katılımcı rekorunu 2006’da

192takımve7.000civarında

katılımcıylakırmışbulunmak-

ta.Bu192takımınçoğunluğu-

nu oluşturanlar Almanya’dan

veİtalya’dantakımlarolurken

İsviçre, Avustralya, İspanya,

ABD, Arnavutluk, Belçika,

BurkinaFasso,Kamerun,Da-

nimarka,DominikCumhuriye-

ti, Fransa, Çek Cumhuriyeti,

Macaristan, İsrail, Yunanis-

tan, Litvanya, Lüksemburg,

Fas,Moldova,Hollanda,Nijer-

ya,Polonya,Romanya,Ukray-

naveİngiltere’dentakımların

ıslanan formalarında terler

birbirinekarıştı.Maaleseffut-

bolunbukadarsevildiğiülke-

mizden hiçbir takım şu ana

kadarbuturnuvayakatılmadı.

Belki haberimiz yoktu, ama

artıkvar.Umarızönümüzdeki

yıllardaTürkiye’dendeırkçılık

karşıtı antifaşist gençler Av-

rupa’da  kupa mücadelesine

katılarakülkepuanındandaha

önemli bir neden için top

peşindekoşarlar.

Daha detaylı bilgi için

www.mondialiantirazzisti.org.
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Katılan takımlardan

bazıları

PartizanHannover-Almanya

HastaSiempre-İtalya

UltraAntirazzista-İtalya

JokerAntifaUltras-İsviçre

AlbaniaRock’nRoll-Arnavutluk

MakossaBoys-Kamerun

Boycott-Danimarka

UltrasMarseille-Fransa

Casablanca-Fas

W.PeacePrayerSociety-Ukrayna

HALUK KOŞAR
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r.HikmetKıvılcımlıhakkındabu
sayıyayazı yazmamönerildiğin-
de,Kıvılcımlıileilkkarşılaşmam

geldiaklıma.Onunlailkkez1984yılın-
daVedatTürkali’ninBirGünTekBaşına
adlıromanındakarşılaşmıştım.Üniver-
siteli solcu gençlerin zaman zaman
ziyaretettiği,akıldanıştığı,sayıpsevdi-
ği, dünyadan el etek çekmiş, en eski
sosyalistlerden biri…. Kitapta kendisi-
ne neredeyse dervişlik hırkası giydiril-
miş, eskilerin nev’i şahsına münhasır
dedikleri bir roman karakteri olarak
çıkıyordu okurların karşısına. Doğaldır
ki, yirmili yaşlarında Kıvılcımlı’yı hiç
tanımayan biri olarak, bu karakter hiç
mihiçilgimiçekmemişti.

Kıvılcımlı’nın görüşlerini benimseyen
ÇağdaşYoldergisiyleyolumunkesiştiği
1987 yılında, Dr. Hikmet Kıvılcımlı ile
ikinci karşılaşmam gerçekleşiyordu.
Henüz hiçbir kitabını okumadan ama,
1954VatanPartisiprogramınıokudum.
Uzun zamandır süren siyasal arayışım
böylece sona erdi; aradığımı bulmuş-
tum. Artık keşfetmek, özümlemek ve
hareketegeçmekzamanıydı.Veböylece
düşünce ve davranışını ayırmadan, bir
komünist olarak yaşayıp ölen Hikmet
Kıvılcımlı’ya doğru uzun yolculuğum
başlıyordu.Biranlamdabenimyolhikâ-
yembaşlamıştı.

“Ne sıraları ne günleri sezinlemez”
batıp çıkmalar. 1928 yılı yeniden
“Düyun’uUmumiye”borçları.“Gitsinler
sultanlarından alsınlar. Demokraside
mebus tayin edilmez.” İzmir’de,
“Ameledenadamlarıiktidaragetirmek”
suçu.4yıl6ay15gün.Siverekyerine
Afyon-Konya-Adana-Müslimiye-Mardin-
Diyarbakıryoluyla:“ElazizKürdistan’ın
Payitahtıdır” ve “Alfabesinden cebr’i
alasınadeğinsosyalizm”.

Ne yap ma lı?

Kıvılcımlı’yı öğrenmeye “Yol” serisini
okuyarakbaşladım.Temeldedemokra-
tikhalkdevrimini savunan1954Vatan
Partisi programı, aslında Kıvılcımlı’nın
“Yol”tezininüzerineinşaedilmişti. Ve
butopraklardayaşayan,mücadeleeden
genç bir devrimci olarak, benim, bu

ülkenin devrimci partisinin programı
“nasılolmalıveneyapmalı”sorularıma
oldukça doyurucu ve yeterli bir yanıt
oluşturmuştu.

Dr.HikmetKıvılcımlıüyesibulunduğu
TKP’ye “Yol” adlı yedi kitaptan oluşan
bir tez sunmuştu. Genel Düşünceler,
Yakın Tarihten Birkaç Madde, Partide
Konaklar ve Konuklar, Parti ve
Fraksiyon,StratejiPlanı,İhtiyatKuvvet,
TaktikAnaHalkası:Legaliteyi İstismar.
Bu yedi kitaplık seri TKP Santral
Komitesi’neözetleşunuönermekteydi:
“Program-strateji-taktikveörgütkonu-
larında oportünizmle sınırlar çizilmeli

vepartiLeninistbirhattasahipolmalı.”
1938DonanmaDavası’nda15yılamah-
kûm edilişi Dr. Hikmet Kıvılcımlı’nın
ideolojik tartışma özlemini kursağında
bırakmıştı. “Sezdiğime göre Santral
Komite’ye sunduğum araştırmalar yok
edildi.” “Yol” tezinin kendisi bile tek
başına Dr. Hikmet Kıvılcımlı’nın
Marksizmin sözüne değil, özüne bağlı
birdevrimciolduğununenönemligös-
tergesidir.

Ko mü nist ta ri hi mi zin
ilk te oris ye ni

Kıvılcımlı,Marksizminikincieldenbil-
gilerle kavranıldığı günlerde, sürekli
Türkiye orjinalitesine vurgu yapmış,
sabırlıvesistemlibirçalışmaileMarks-
Engels-LeninveStalin’i,tarihi,ekonomi
politiği,diyalektiği,tarihselmaddeciliği
incelemiş; fakat bununla kalmayarak
kendiülkesinintarihini,ekonomipoliti-
kasınıvesınıf ilişkilerinikendiorijinal-
likleri içinde araştırarak, bu ülkenin
devrimcilerine bir tez sunmuştu. “Yol”
serisini, Osmanlı Tarihinin Maddesi ve
TarihTeziilebirleştirerekokuduğumuz-
da, Kıvılcımlı’nın Türkiye siyasi müca-
delesinde teorik önder konumunu ne

kadar hak eden devrimci bir kişilik
olduğunu kavrayabiliriz.  Ona Türkiye
komünistmücadeletarihinin ilkteoris-
yenidemekçokabartılıolmayacaktır.

Sosyalist bir kadın olarak beni önce
çokşaşırtan,sonradasevinçlibirgurur
yaşamamı sağlayan “Kadın Sosyal
Sınıfımız” makalesi, ancak 60’lı yıllar-
dan sonra, daha siyasi bir yönelimle
ilerleyen ikinci dalga feminizmin cesa-
retedebildiğibirbaşlıklakadınsorunu-

nu irdelemiştir. Aslında bu makale,
benim Kıvılcımlı’yı değerlendirmemde
önemlimihenktaşlarımdanbiriolmuş-
tur.

Sa de ki tap lar ya zan  bi ri miy di?

Devletin savcısının “Dr. Hikmet
Kıvılcımlı için delil arayacak kadar saf
değilim”dediği,devrimcimilitanduru-
şunu her zaman korumuş bir önderdi
aynızamanda.Polisteifadevermemişo
dönemin az sayıdaki komünistlerinden
biriydi.Yoksulyaşamıboyunca,elinde-
kileriyoldaşlarıylapaylaşmasınıbilmiş,
öldüğü güne kadar üretmeyi sürdürm-
üştü.

İçe ri yi dı şa rı sı yap mak

Çeşitli zamanlarda yatılan toplam
23,5yıllıkhapis.Buhapislikhayatıbir
derviş çilesi içinde geçmedi elbet.
Hapishaneler onun üniversiteleri oldu.
Amaöğrencilikyapmaktanziyadehoca-
lıkyaptı,geridebıraktığısayısızkitabıy-
la.Hapishaneyaşamınıbudenliüretken
ve disiplinli yaşayarak, devletin bir
komünisti asla teslim alamayacağını
öğrettibizlere.

Hiçbir zaman partili mücadele takti-
ğinden vazgeçmedi. Ancak örgütlü
mücadeleadına,enumutsuzdönemler-
de“partiaygıtıyla”hiçbirşeyyapama-
dıysa,gazeteçıkardı,yayınevikurduve

sosyalist mücadeleye siyasi değerlen-
dirmeleri,tezleri,seminerleriyledevam
etti.Heryenilgidönemindesolçevrele-
rinteorisyenleri,birkezdahadöndüler
Doktor’un kitaplarına, bu toprakların
orijinalliğinibirparçadaolsakavraya-
bilmekiçin.

Kı vıl cım lı’ya ve ril miş
sö zü müz var

Ancaksosyalizmmücadelesinde50’yi
aşkınkitap,onlarcabroşürveyüzlerce
makale ile ele aldığı program, taktik-
strateji, örgütlenme ilkeleri, kadro
sorunları, Türkiye solu tarafından
hakettiği şekilde tartışılamadı. Bunun
nedenlerini ararken, ülkemizde
Doktor’a karşı tez oluşturacak dona-
nımdainsanyoktudiyebileceğimizgibi,
Türkiyegerçeğinikendiorijinalliği için-
dekavramışvekendisineaitsentezleş-
miş görüşlerin üzerinden devrimci bir
sistematikkurabilmiş,devrimcidisipli-
niolanveaynızamandasiyasiveente-
lektüel cesarete sahip  kadrolar da
yoktu diyebiliriz. “Sırf sözde
Marksizmin yanılmazlığı adına, patrik
latasıgibisırtageçirilmişbirbüyüklük
manisiylesusulurdu.BususuşStalinist
bıyıklarımız ölçüsünde uluslararası bir
disiplinheybetinebilerahatçasokulabi-
lirdi.  İşte hep o susuş yüzünden
Marx’ınpekiğrendiği‘susuşkumkuma-
sı’içinedekdüşüldü.”

Doktor’u anlamaya çalışmak, sahip
olduğusistematiğinderinliğiaçısından,
proleteryahareketiiçindeyeralangenç
bir devrimci için başlarda çekingenlik
yaratabilir.Ancakyolaçıktığınızdakar-
şınızda Türkiye proleterya hareketinin
tarihini bulursunuz. Teorinin ustalıkla
pratiğedöndüğü, işçi sınıfımücadelesi
ile hal hamur olmuş bu kişisel tarih,
nesnelliklebuluşturursizi.Oyoksayı-
lan miras bütün zorluluğuna rağmen
geleceğinanahtarını uzatır size. Buna
bir de, devlet karşısında 1971 yılına
kadar yenilmemiş bir hayat eklenince,
neden biraz daha ustalaşmak zorunda
olduğunuzu anlarsınız. Bu Kıvılcımlı’ya
karşıverilmişbirsözdenziyadekendi-
nizekarşıverdiğinizbirsözdüraslında..

Teoriyiustalıklapratiğedönüştürmüş,sınıflahalhamurolmuş

DR. HİKMET KIVILCIMLI

HİKMET SARIOĞLU
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Doktor’u anlamaya çalışmak, sahip olduğu sistematiğin derinliği açısından, proleterya hareketi içindeki  genç bir devrimci için
başlarda çekingenlik yaratabilir. Ancak yola çıktığınızda karşınızda Türkiye proleterya hareketinin tarihini bulursunuz.


