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Cumhurbaşkanlığı seçiminin yapılacağı Ni-
sanayıyaklaştıkçarejimgüçleriarasındakiiç
gerilimyükseliyor.

Ecevit'incenazetörenindeilkkitleseldene-
mesiyapılmıştı.Günlergeçiyor,Orduyanlısı
güçleringerilimiyükselterekAKP'yikuşatma
taktiği,KıbrısveKürtsorunundakihergeliş-
meyikullanarak,üniversitelerdefaşistsaldı-
rılarlaveensondaMenemenolaylarınınyıl-
dönümündeartanlaikhassasiyetkışkırtılarak
süreklileştiriliyor. Faşizan zemindeoluşturu-
lanbirulusalcıkitlebasıncıHükümetedaya-
tılıyor. Anlaşılıyor ki, Nisan'a dek artan şid-
detteprovokasyonlarlakarşılaşacağız.

BirKemalistcepheoluşturuluyorvebucep-
hegerilimiyükseltenhamlelerlealangenişle-
terek karşı cepheyi geri çekilmeye zorluyor.
MerkeziGenelkurmayolanbucephede,CHP
veMHPsivilgüçleriorganizeediyor.Atatürk-
çüderneklerveTuncayÖzkangibimacerape-

restlerde,ortadakoşturupgürültüçıkararak
motivasyonyaratmatelaşıiçindeler.

KarsıtaraftakiAKP-FethullahHocacephesi
ise, Meclis’teki çoğunluklarına dayanan bir
soğukkanlılık içinde, zamanın geçip Nisan’ın
gelmesinibekliyor.DYPdebueksenekatılma
eğiliminde. Anadolu'ya yayılan tarikat ağları
veyenipalazlananAnadolusermayesininet-
rafında kümelenen menfaat şebekeleri de,
sinsi, sessizvederindençalışarakgüçalanı
oluşturup, Ordu'nun baskılarına karşı tepkili
birtoplumsaldirencikendicephelerininarka-
sınayığıyorlar.

Suandakidurumagöre,AKPiçindenbirmil-
letvekilininseçilmeolasılığıyüksek.Ancak,o
kanadınesashedefiolanErdoğan’ınseçilme-
si içinhenüzyeterlitoplumsalmeşruiyetya-
ratılamadı.Orducepheside,meclistekiAKP
çoğunluğunarağmenalışılageldiğiüzereeski

Bütçe neyi ifade eder? Bütçe-
ler, hükümetlerin ekonomi
programlarındaki önceliklerini
vetoplumsalsınıflarınmillige-
lirden kamu ve toplumsal hiz-
metharcamalarıyoluylaalaca-
ğı payı göstermesi açısından
önemlidir..
11. SAYFA Nuray Ergüneş

HAYATIMIZ 
DAHA DA
ZORLAŞACAK 

Kürt Hal kı mü ca de le si ni bu sü re 
için de de mok ra tik ve ba rış çı 
yön tem ler le yürütecek tir. Dolayısıyla
hükümetin bu anlamda, sorunun
çözümüne yönelik adımlar atması
için önemli bir olanak yaratıldı.
Bahaneler ortadan kaldırıldı.

6. SAYFA Ş. Altan ile söyleşi

KİTLE EYLEMLERİYLE
ATEŞKESTE BARIŞA

İstanbul Büyükşehir Belediye

Meclisi “tiyatroyu yaygınlaştır-

mak”amacıylaŞehirTiyatrola-

rı’nın bilet fiyatlarında indirim

yaptı.

30. SAYFA Hikmet Sarıoğlu

BU OYUNUN
KİLOSU KAÇA

ZİRVEDE ÇATLAMA

TAŞRADA ÜNİVERSİTELİ... DİRENİŞ EKTİK BÜTÜN ... VENEZUELLA HALKI İLERİ... ARAP HALKININ SESİ NİDAL AKP NEDEN GERİCİ?
Bütün şe hir ler ay nı oran da ve hız -
da ge liş mez. Ka pi ta lizm, ül ke miz -
de met ro pol ler de es ki 

29. SAYFA 14. SAYFA 16. SAYFA 32 SAYFA 22. SAYFA

Şim di 7.8 şid de tin de bir dep rem
dü şü nün. Bü tün ev ler yı kıl mış.

Geç ti ği miz ay bo yun ca La tin Ame -
ri ka’da umut ve ren...

Her zaman söylediğimiz gibi,

farklılıklarımız zenginliklerimizdir.

Tür ki ye’de si ya sal at mos fer, cum -
hur baş kan lı ğı se çi mi ...

EMRAH ARIKUŞU MEHMET ÇİFTÇİ SÖY: BAHAR ÇELİK B. AKPOLATTÜLAY-TİMUR

ÖZGÜRLÜKTOPLUMSAL

İşgal altındaki topraklarda

tambirbaşıboşortamvar.Bir

içsavaşınhazırlığıveprovası

yapılıyor.

20. SAYFA Selam Sultan

FİLİSTİN:
DEVRİMDEN
ÇETELEŞMEYE

Son 15 yıldır kapitalizmin tüm

yerkürede at koşturma imkânı

yakalamasıyla birlikte sistemin

lideriABDiçindede“evrenselve

ebedi bir imparatorluk” kurma

hayalleriboygöstermişti.

18. SAYFA İ. Halit Elçi

AMERİKA 
GERÇEKLERE ÇARPTI

Amerika’nın “arka bahçesi”nde

(Latin Amerika) sol dalganın

yükselişi devam ediyor. Nikara-

gua’da5Kasım’dayapılanbaş-

kanlık seçiminiSandinistUlusal

Kurtuluş Cephesi’nin (FSLN) li-

deri, eski devlet başkanıDaniel

Ortegakazandı.

18. SAYFA Semih Gökçe

SANDİNİSTLER 
YİNE İKTİDARDA

DEVAMI 4. SAYFADA
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Gazetemizin17.sayısınınsonhazırlıklarıyapılırkenyeni

gelişmeler oldu. Bunlardan en önemlisi Irak eski devlet

başkanıSaddamHüseyin’inidamedilmesiydi.

SaddamHüseyinkuşkusuzkendihalkınayaptığıbaskıve

katliamlardandolayısuçluydu.AncakAmerikavemütte-

fiklerinin işgal yönetimi altında oluşturulan göstermelik,

hukukdışıbirmahkemetarafındanölümemahkumedilip,

alelaceleidamedilmesidebirokadarsuçtur.Saddam’ın

Halepçekatliamındandolayıyargılanmadanortadankaldı-

rılması,birzamanlarenyakındestekçisiolanAmerikave

Avrupaülkelerininişbirliğisuçlarınıörtbasetmeyiamaç-

lıyordu.

Miladi takvimle yeni yıla girerken Taksim meydanında

kadınlarayapılantacizleringörüntüleri iseinsanlıkadına

utançvericiydi.Günlükyaşamıniçindehergün,heryerde

süreklitekrarlananbuolaylar,bukezevlerdekitelevizyon-

larakadargelebildi.Butacizvahşeti,sadeceTaksimmey-

danındabuişiyapanlarındeğil,“okadınlarınosaatteora-

daneişivardı”diyerektacizimeşrulaştırançevremizdeki

milyonlarcaerkeğindeortakolduğu,erkekegemenkültü-

rünyarattığıbirkolektifsuçtur.

Bu iç karartıcı olaylara karşılık dünyada ve Türkiye’de

umutvericigelişmelerdeoluyor.

Latin Amerika’da son aylarda yapılan seçimlerde Cha-

vez’in açık farkla yeniden devlet başkanlığına seçilmesi,

Ekvator’da solcu aday Rafael Correa’nın, Nikaragua’da

SandinistDanielOrtega’nınbaşkanşeçilmeleribukıtada-

kisoldalganınyükselişinisürdürdüğüneişaretediyor.La-

tinAmerika’dakibuantiemperyalistvehalkçıiktidarların

yaygınlaşıpgüçlenmesidedünyadaveTürkiye’deemekçi-

lerinveezilenlerinmücadeleazminiyükseltiyor.Busayıda

NikaraguaveVenezüella’dakigelişmeleribireryazıylade-

ğerlendiriyoruz.

Sonaylarınönemlibirgelişmeside,geçenEkimayında

PKK’ninateşkesilanetmesiveKürthareketininsonyıllar-

dagelişenşovenistdalgayakarşıTürkemekçilerinesoru-

nun demokratik yollarla çözümü için bir kez daha elini

uzatmasıydı.DTPMYKüyesiŞamilAltan,kendisiyleyaptı-

ğımızsöyleşide,öncelikleTürkiyelisosyalistvedemokrat

güçlerlebirliktebirplatformoluşturmaçalışmalarınıyü-

rüttüklerini söyledi. Gazetemizin son hazırlıkları yapılır-

ken,TÖP,DTP,EP,SDP,EHP(vegözlemciESP)tarafından

Barış-Demokrasi-Özgürlük Platformu’nun kurulması için

çağrıyapıldı.

FTipicezaevlerindedevrimcilereyönelikağırtecritko-

şullarınınkaldırılmasıiçinÖlümOrucunabaşlayanAvukat

BehiçAşçı’nın eylemi 300’lü günlere yaklaşıyor. Aşçı’nın

eylemidemokratikkamuoyunundikkatiniFTipicezaevle-

rineçevirmesineyolaçarken,hükümetidebakanlarınağ-

zından açıklamalar yapmaya zorladı. Ancak iktidar hâlâ

çözümiçinadımatmamaktadireniyor.BehiçAşçı’nıney-

leminiselamlıyoruz.

Son aylarda Türkiye’nin burjuva partilerinin gündemini

cumhurbaşkanlığıseçimietrafındadönenkayıkçıkavgası

işgaletti,ediyor.Amaişçilerin,yoksulköylülerin,gençle-

rin, kadınların yaşamını doğrudan etkileyen çeşitli geliş-

meler de oldu.Halk düşmanı, İMF’ci 2007 bütçesiMec-

lis’tengeçti;asgariücretbirkezdaha“sefaletücreti”ola-

rakbelirlendi;tümçalışanlarımezardaemekliliğe,ölüme,

sefalete mahkum eden SSGSS yasasının yürürlüğe girişi

AnayasaMahkemesi’ninbazımaddeleriiptaletmesiyleer-

telendi,amabudaemekçilerinmücadelesininbölünmesi

tehlikesini yarattı. Bu sayımızda bunları ve diğer önemli

gelişmelerielealıyoruz.

Dünyadaki ve Türkiye’deki iç karartıcı olaylara karşılık,

insanlığınözgürleşmeyeolanönlenemeztutkusunainanç-

la ve bu yöndeki umut verici gelişmelere güvenle yolu-

muzadevamediyoruz.
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ürkiye’desiyasalatmosfer,cum-

hurbaşkanlığıseçimiyaklaştıkça

dahadaısınıyor.İkiseçiminya-

şanacağı2007yılındaburjuvasiyaseti-

ninkanatlarıarasındakikayıkçıdövüşü-

nün her geçen gün daha da kızışacağı

görülüyor.

BuortamiçindeulusalsolAKP’yekar-

şı yönelttiği eleştirilerin dozunu cum-

hurbaşkanlığıseçimleriyaklaştıkçaart-

tırıyor. CHP liderinin ağzından AKP’ye

karşıcumhuriyetisavunmakoalisyonu-

nun kurulması gerektiği ifade edilerek

MHP’yleseçimsonrasıişbirliklerineye-

şilışıkyakılıyor.MHPlideriDevletBah-

çeliMHPkongresindeyaptığıkonuşma-

danötürüDenizBaykaltarafındanövü-

lüyor.

AKP’yi gerici bir parti olarak ilan et-

mede sanki ulusal sol ile sosyalist sol

aynıtaraftayeralıyormuşgibigözükü-

yor.At iziyle it izininbirbirinekarıştığı

günümüz Türkiye siyasetinde herkes

sanki AKP’ye aynı gerekçelerle karşıy-

mışgibibiryanılsamayaratılıyor.Görü-

nenikazıyıpaltındakigerçeğeulaşmaya

çalıştığımızda ise,ulusal sol ile sosya-

list solun derin ayrılıklarının ideolojik

arkaplanıbugericiliksuçlamasındabir

kezdahakendiniortayakoyuyor.

AKP bü yük ser ma ye ye
gü ven ce ver di

AKP hükümetinin ilk icraatlarından

biriolarak“vergibarışı”adıaltındabü-

yük sermayenin vergilerinin silinmesi-

ne,ulusalsolsadeceKemalUnakıtan’ın

da borçları siliniyor diye karşı çıkıyor-

du.BusıradaAnadolusermayesineda-

yananAKP,TÜSİAD’a,tekelciburjuvazi-

ye güvence verip, ilk diyetini ödüyor-

muş,ulusalsolunneumurunda!

Çalışmayaşamınıişçileraçısındanyüz

elli yıl geriye götüren, esnek çalışmayı

yasal güvenceye kavuşturarak yeni bir

türköleliğidayatan4857sayılıİşYasa-

sı ile ilgili tartışmalara ulusal sol çok

“ciddi”argümanlarlakatıldı.Ulusalsola

göreİşYasası’nınenbüyüktehlikesita-

tilgünlerininCumartesivePazarolarak

belirtilmemiş olmasıydı. CHP’nin mec-

liste uzun uzun kavgasını verdiği tek

meselebuoldu.CHP’ninbuyönelimide

bu saldırı yasasının yeterince anlaşıla-

mamasınavemeclistenkolaycageçişi-

neyardımcıoldu.

AKP bir anlamda siyasal İslamın 28

Şubat’ta devletin çelik çekirdeğinden

yediği tokadın ürünüdür. Ama bundan

daönemlisi1980’liyıllarboyuncabüyü-

yen,irileşenveTürkiye’desermayedü-

zeniyle iyice iç içe geçenAnadolu ser-

mayesinin siyasi temsilcisidir. Anadolu

sermayesi, Türkiye’nin taşrasında

(Özellikle Konya, Denizli, Kayseri, Ço-

rum,Gaziantepvb.)inanılmazoranlar-

da bir işçi sömürüsü imkanı yakalaya-

rakpalazlananbirbüyüksermayegru-

budur.Taşradayıllaryılıtefecibezirgan

kimlikleriyle esnafın, köylünün kanını

emmişlerdir.

Te fe ci be zir gan lık tan 
Ana do lu ser ma ye si ne

1980’lerdensonraisebukesim,Ana-

dolu işçisinin kanını her zamankinden

dahayüksekdüzeydeemmeninmeyve-

siolarakenirileriniTÜSİAD’akatmanın,

finans kapital katına yükselmenin ve

böylece daha büyük büyüme oranları

yakalamanınhesaplarınıyapmaktalar.

İktidarlarının ilk gününden itibaren

Meclis’i adetabir yasa fabrikasınadö-

nüştürenAKPiktidarı2006yılındafab-

rikasınıüçvardiyayaçıkarttı.SosyalSi-

gortalarveGenelSağlıkSigortasıYasa-

sı’nı çıkartacakları sözünü Davos top-

lantılarındakodamanküreselsermaye-

yeveonunuşaklarınaverenAKP,emek-

çilerintümitirazlarınarağmenbuyasa-

yı Meclis’ten geçirdi. Bu yasa AKP’nin

işçisınıfınındünyaçapındaverdiğimü-

cadelelerleeldeettiğihiçbirkazanıma,

sosyaldevletinkırıntılarınabiletaham-

müledemediğininaçıkbirgöstergesiy-

di.

Kamuemekçileriyle yapılan toplu gö-

rüşmelerdeAKP,emekçilerebirsefalet

zammı önerdi. Bu görüşmelerin ardın-

dan hazırlanan 2007 bütçesi ise yatı-

rımları, kamu hizmetlerini içermeyen

birsavaşverantbütçesiydi.47milyar

YTLcivarındayerliveyabancısermaye-

ye iç ve dış borç faizinin ödeneceği

2007bütçesihalkınsefaletinindahada

artması sonucunu doğurmaktan başka

bir anlam taşımıyor. Asgari ücreti 20

YTLartıranhükümet,görünenokiek-

mekvermediğihalkabolboltürbantar-

tışmalarıverecek.

AKPHükümeti,İMF’ye2006yılınınso-

nundagönderdiğiniyetmektubundaka-

mu emekçilerinin maaşlarının bütçede

belirleneceğini ilan etmiş bulunmakta-

dır. Bu durum da kamu emekçilerinin

uzunca bir zamandır toplu görüşmele-

rinbirkurgudanibaretolduğunusöyle-

minihaklıçıkarmıştır.

EvetAKPgericibirpartidir.AmaTür-

kiye’deki oligarşik/totaliter statükonun

savunucusu,kapıkuluulusalsoluniddia

ettiğigibicumhuriyetinlaikkarakterini

aşındırmasından dolayı değil, emekçi

düşmanıkarakterindendolayıgericidir.

Çalışma yaşamını işçiler
açısından yüz elli yıl geriye
götüren, esnek çalışmayı
yasal güvenceye
kavuşturarak yeni bir tür
köleliği dayatan 4857 sayılı
İş Yasası ile ilgili
tartışmalara ulusal sol çok
“ciddi” argümanlarla katıldı.
Ulusal sola göre İş
Yasası’nın en büyük 
tehlikesi tatil günlerinin
Cumartesi ve Pazar olarak
belirtilmemiş olmasıydı.
CHP’nin mecliste uzun 
uzun kavgasını verdiği 
tek mesele bu oldu. 
CHP’nin bu yönelimi de 
bu saldırı yasasının 
yeterince anlaşılamamasına
ve meclisten kolayca
geçişine yardımcı oldu.

Sosyalist sol ile ulusal solun bakışı farklı

AKP NEDEN GERİCİDİR?

B. AKPOLAT

T

Cumhuriyet tarihinin en fazla grev erteleyen yani yasaklayan hükümeti şerefine nail olan, tam bir işçi emekçi düşmanı, 
sermayenin kusursuz hizmetkârı bir parti olduğu için AKP gericidir. Bu gericiliğe karşı mücadele de cumhuriyeti savunma 
türünden faşistlerle de işbirliğini içeren emekçi ve Kürt düşmanı şovenist, statükocu birliklerle verilemez. Aksine bu tarz 
birliktelikler yeni 28 Şubatların, yeni baskı dönemlerinin meşrulaştırılmasını sağlamaya hizmet edecektir. Bu dönemler de
özgürlükler kadar ekmeğimizin de küçüldüğü dönemler olmuştur. AKP gericiliğine karşı mücadele ancak ve ancak işçilerin 
ve tüm ezilenlerin çıkarlarının sermayenin ve paşaların çıkarlarından temelden farklı olduğunun bilinciyle verilebilir.



Peki,merkezindeolduğuvekaymağı-

nı yediği 80 yıllık siyasal rejimin riske

girmesine Ordu seyirci mi kalacak?

Merkezi-lider yada "memleketin sahi-

bi"rolütartışılmayavemeşruiyetkay-

betmeye başladığına göre, bir askeri

darbeyledurumaelkoyarakverakiple-

rini "zor"la ikna edip geriye püskürte-

rekegemenzümrekonumunusürdüre-

bilirmi?

Öyleya,biraskeridarbesiyasalreji-

min anayasal zeminini Ordu'nun mer-

kezi rolüne göre yeniden oluşturabilir

ve rakipler "zor"la değiştirilen "oyun

kuralları" ile kendilerini baskı altında

görecekleri bir duruma düşürülmüş

halde bulabilirler. O durum, Ordu'nun
imtiyazlı konumunun bir dönem daha
sürmesinisağlayabilir.

Evet, biz Anadolu'nun emekçilerinin
ve yoksullarının alıştığı durum budur
veçoğusiyasiyorumcubiryenidarbe
için koşulların oluştuğu konusunda
uyarılarda bulunuyor. Ancak, ülkenin
12Eylülsonrasıyasadığıyapısaldönü-
şüm,osüreçiçingerekligücüsağlamış
olsada,Ordu'nuntoplumsalvesiyasal
alan içindeki etki alanını daralttı ve
egemenzümrerolününmeşruiyetinide
oldukçaazalttı.Dervişkararlarısonra-
sındayaşadığımızşimdikisüreçise,28
Şubattarzıbir"yumuşak-postmodern"
darbenin dahi kolayca yapılamayacağı
birortamyaratıyor.

Birbiriardısırayaşanandönüşümsü-
reçleri,sermayedevrelerininbirikimini
veküreseldevrelerlekaynaşmasınıda-
hagüçlü,yoğunvekarmaşıkbirzemi-
netaşıdı.Öteyandan,1980'ekadarsa-
dece 2–3 büyük şehirde üslenen yerli
finans-kapital, Anadolu'da oluşan ser-
maye devreleriyle eklemlenerek coğ-
rafyayadahaderindennüfuzetmeim-
kânınıyakaladı.

Artık sermaye, 1930'lu yıllarda Ordu
tarafından elinden tutulup hassasça
korunarakbüyütüldüğü"zayıf"ve"güç-
süz"konumundadeğil.Veşimdiki"güç-

lü"sermaye,"antika"kimlikliegemenli-
ğindeısraredenOrdu'ya,sisteminege-
menliğininkendisineaitolduğuveonun
koruyuculukla yetinmesi yönündeuya-
rıdabulunuyor.

Pekçoksiyasalyorumcununsandığı-
nın aksine, Ordu'nun sadece kendi
zümresel egemenliğini sürdürebilmek
için bir darbe yapması olasılığı küçük
birihtimaldir.Sırfsilahlarınıngücüyle
böylebirdarbeyapsada,oldukçagüç-

lü toplumsal-siyasi dirençle karşılaşa-

cakveyüksekihtimalle"liderlik"konu-

mundanküreselveyerelsermayetara-

fından"burnusürtülerek"indirilecektir.

Peki, askeri darbe artık olmaz mı?

Olabilir.Amaodarbelerdoğrudankü-

reselveyerelsermayedevrelerininde-

netimindeveOrdu'nun"bağımsız"inisi-

yatifinehiçbirrolbiçmeyenbirzemin-

de,sermayeninsomut-tarihselhareke-

tininhizmetçisirolüyleyapılacaktır.Ve

pek "ulusalcı" paşalarımız bu çıplak

gerçeğin farkında oldukları için,

ABD'nin şemsiyesinin altında yer kap-

mayaçalışıyorlar.

Ordu, askeri gücününve savaş yete-

neğindekiyüksekliğinfarkındadırvebu

kapasitesiniyangınyerinedönenbölge-

debirpazarlıkaracıolarakkullanıyor.

Ve küresel ve yerel sermayeye, bölge-

deki mevcut istikrarsız ortamda yatı-

rımlarınıngüvencesiolarakkendiaske-

riyeteneğininöneminihatırlatıyor.Ser-

mayeninrasyonellerineuyumsağlama

yeteneğininyüksekolduğununveSad-

damvarihesapdışıhareketlerdenkaçı-

nacağının güvencesini vermeye çalışı-

yor. Ama şayet sözünde durursa,

"karar verici-lider" konumundan

çıkarak doğrudan sermaye tarafından

belirlenen politik-askeri süreçlerin

"yürütücü-koruyucusu" zeminine düş-

müşolmayacakmıdır?

birgeneralicumhurbaşkanıyapabilecek
düzeydebirtoplumsalmeşruiyettopla-
yamadı.HilmiÖzkök'ün ismi ortalarda
gezinse de, henüz ne ciddi bir ağırlık
oluşturabildi,nedeOrduaçısındanye-
terlidoyumusağlayabilir.

Bu te laş ni ye?

Peki,paylaşılamayanne,yadataraflar
neyinpeşindeler?

Öyleya,Türkiye’ninbütüntoplumsal-
siyasal odakları, Nisan yaklaştıkça ar-
tan oranda cumhurbaşkanlığına kimin
seçileceğiüzerineyaşanansaflaşmanın
etrafına diziliyor. Türkiye Cumhuriye-
ti'ninanayasalsistemindeCumhurbaş-
kanlığıkurumuöylebirkonumayerleş-
tirilmiştirki,MeclisveHükümetüzerin-
de özel bir denetim mekanizmasının
başında durmaktadır. Kendisi ve etra-
fındadizilmişAnayasaMahkemesi,Da-
nıştay,YargıtayveYÖKgibibirdizimer-
kezidevletörgütüilesürekliişleyenve
anayasal destek verilmiş denetim sü-
reçlerinikontrolünealarak,tambirve-
sayet kurumu oluşturmaktadır. TC'nin
tepesineyerleştirilmiştir.

Açıkçagörülüyorki,okonumuelege-

çirengüçodağıTCiçindekigelişmeler-
debelirleyiciolacaktır.

TC'ninkurucusuOrduvedevletiçinde-
kiuzantıları,cumhurbaşkanlığınısürek-
liellerindetutarakkurucuinisiyatifleri-
nesüreklilikkazandırdılar.Onlaragöre
"Bumemleketinbirsahibivardır"veo
daOrdu'dur."Buhalkcahildir,vesayete
ihtiyacı vardır" ve vasi de Or-
du’dur…vb.

Epeyderinlereinentarihselköklerede
sahipolanOrdumerkezlitoplumsal-si-
yasalyaşamıniktidargüçleri,kendileri-
ne olağanüstü ayrıcalıklar sağlayan
egemen konumlarını günümüzde de
sürdürmekistiyorlar.

Özellikle 12 Eylül sonrası sivrilen ve
günümüzdeulaştığınoktadaenirilerifi-
nanskapitaliniçinegirenvehattaküre-
sel devrelerle ilişkilenen ve çoğunlukla
İslamisöylemlehemkendilerinimotive
edenhemdetoplumsalmeşrulukyara-
tanAnadolusermayesiise,devletinku-
cağında büyüyen TÜSİAD sermayesine
görekendineönaçmakiçindahayırtıcı
ve saldırgan bir geçmişe sahip olduğu
için,siyasalalanayerleştirdiğiAKPara-
cılığıylaatakbirpolitikauyguluyor.Ni-

haihedef,MeclisveHükümettensonra
Cumhurbaşkanlığı’nı da ele geçirerek
devreyikapamakveOrdu'nunmanevra
alanınıdaraltarakayrıcalıklıkonumunu
tasfiyeetmekoluyor.

Er do ğan ne den ikir cik li?

Türkiye’deadettendir,cumhurbaşkan-
ları emekli askerlerden seçilir. Sivil
cumhurbaşkanlarıBayar-kieskibirit-
tihatçı-komitacıolarakyarı asker sayı-
labilir-veÖzal,bucüretlerininbedelini
ağırbicimdeödedilervesonrakiheves-
lilerideiknaediciörnekleroldular.De-
mirelise,ancak"kraldançokkralcı"ol-
duğuveOrdu'nunemirlerinibirebiruy-
guladığı için yaşlılığını doğal biçimde
yaşayabiliyor.

İşte,Meclis'teki çoğunluğunadayana-
rak rahatça seçilebilecekken şimdi Er-
doğan’ıderinderindüşündürende,Tür-
kiye’ninbuçıplakgerçeğidir.Yoksulbir
aileden gelerek oldukça yüklü bir dün-
yalık yapanvegeçtiğimizgünlerdede-
delik zevkini de tadan Erdoğan, doğal
olarakbuncaçabadansonrahayatınta-
dınıçıkarıpfelektengünçalmakistiyor.
Misyon adamı olarak davranıp seçilse

ve bir biçimde başarılı olsa güzel de,
madalyonunötetarafındaidamsehpa-
sı,hapishaneyadasporyaparkenani-
denölüvermegibihiçdeçekiciolmayan
ihtimallersırıtıyor.
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Açıkça görülüyor ki,
Cumhurbaşkanlığı’nı ele
geçiren güç odağı TC 
içindeki gelişmelerde 
belirleyici olacaktır.
TC'nin kurucusu Ordu ve
devlet içindeki uzantıları,
Cumhurbaşkanlığı’nı sürekli
ellerinde tutarak kurucu
inisiyatiflerine süreklilik
kazandırdılar. Onlara göre
"Bu memleketin bir sahibi
vardır" ve o da Ordu'dur. 
"Bu halk cahildir, vesayete
ihtiyacı vardır" ve vasi de
Ordu’dur.

Ar tık ser ma ye, 1930'lu 
yıl lar da Or du ta ra fın dan 
elin den tu tu lup has sas ça
ko ru na rak bü yü tül dü ğü 
"za yıf" ve "güç süz" 
ko nu mun da de ğil. 
Ve şim di ki "güç lü" ser ma ye,
"an ti ka" kim lik li 
ege men li ğin de ıs rar eden
Or du'ya, sis te min 
ege men li ği nin ken di si ne
ait ol du ğu ve onun 
ko ru yu cu luk la ye tin me si 
yö nün de uya rı da bu lu nu yor.

ALP AYDIN 

ZİRVEDE ÇATLAMA

“ORDU DARBE YAPACAK” MI?

KAPAK YAZISININ DEVAMI



Gazetemizbaskıyagirerken,müsteşarEmre
Tanertarafındanyapılanaçıklama,Nisan'adoğru
gittikçenetleşendevletiçindekigerilimvesaf-
laşmanınşiddetinivedüzeyiniherkesegöstermiş
oldu.Kıbrıs'taGenelkurmay’arağmenyıkılması-
nakararverilenköprüde,MİT'inaçıklamasına
paralelbirpratiktutumolaraksivrildi.

Taner'inaçıklaması,nesöylediğininötesinde
üstüneyerleştiğizeminaçısındanönemliydive
açıkçaGenelkurmay'ayapılanbiruyarıniteliğini
taşıyordu.

MİT'egöre,T.C.küreselgelişmeleriyeterince
hassasvedoğruanalizedemiyorveyeniküresel
dalgalarınzorlamasıylaönümüzdekidönemdesi-
linipgitmeyeyazgılıbazıulusdevletlerinarasına
katılmariskiylekarşıkarşıya.

Eh,Tanerhiçdehaksızsayılmaz.Aslında,İm-
ralı'daTaner'legörüştüğüherkesçebilinenbir"
sır"olanÖcalandasürekliaynıuyarılarıyapmı-
yormu?

T.C.'dehükümetlerhiçbirzamaniktidarsahibi
olamadıklarınavedevletintemelpolitikalarını
Ordubelirlediğinegöre,müsteşarınsankiortaya
konuşuyormuşgibibirüslupkullanmasınarağ-
mengerçekhedefininegemenlerarasındakiOr-
dumerkezliiktidarkliğiolduğuaçıkdeğilmidir?

Evet,MİTveOrdu'nunbirsürediraynıeksende
olmadıklarıtahminedilebilecekbirdurumduda,
bununaçıkçaifadeedilmesiaradakiçalarfarkı-
nıngittikçebüyüdüğünüvemakasıniyiceaçıldı-
ğınıgöstermişoldu.

Kürtsorunu,Kıbrıs'takigelişmelerveIrak'ta

olanlarhakkında,MİTveOrdu'nunfarklınüans-
lardadurduğuveartanbölgeselgerginliğinihti-
yacıolancevaplarınoçalarfarklılığınıoldukça
büyüttüğüanlaşılıyor.

Kıbrıs'ta,Genelkurmay’ınveaynıklikiçindeki
Sezer'inaçıkçakarşıçıkmasınarağmen,Erdo-
ğanHükümeti'ninonayıilesimgeselbirköprüyü
yıkmakararıalanK.K.T.C.devletbaşkanıTalat'ın
gereklicesaretialdığı"çatlak"daböyleceaçığa
cıkmışoluyor.

Aslınabakılırsa,birmüddettirDışişleriBakanlı-
ğı’nınkimibürokratlarındandaaynı"çatlak"
üzerindenyayılanaçıklamalargelmiyormuydu?

Venihayetinde,şimdiöyleanlaşılıyorki,"derin
devlet"inçekirdekkadrolarındanolanveson
dönemlerdepartibaşkanıgiysisiylegezinen
Ağar'daTaner'leparalelkonuşmamışmıydı?

Öylebirmanzaraortayaçıkıyorki,egemen
blokiçindeOrdukliğiyalnızlaştırılıyorvehatta
kuşatmayaalınıyor.

Evet,birmüddettirgazetemizinsayfalarında
işaretettiğimizABDmerkezli"renklidevrim",
Türkiyetoprağınauyumsağlayarakyolalıyor.

BakalımOrdu'nunkarşıhamlesineolacak?

GeçenlerdeKoçgrubunaait
Arçelik yetkilileri açıkladı:
1977’den bugüne şirketleri-
ninçapı7500katartmış.12
Eylüldarbesiningerçekanla-
mıdahagüzelanlatılamazdı.
Ayni süreçte emekçilerin da-
ha yoksullaştığı ve büyüyen
Arçelik’in, tamamen Arçelik
emekçilerinin yarattıkları
ama kendilerine yabancılaş-
mışbirkamusaldeğerolduğu
unutulmamalıdır. Koç ailesi
bu kamusal değere el koy-
maktadır.

Geçen yıl Güler hanım gu-
rurla açıkladı ki, 2002–2005
yılları arasında Akbank'ın
merkezinde olduğu Sabancı
Holdingkendideğerinikatla-
mış.Bunehızvebunegözü
dönmüşlüktür? Holdingin
önümüzdeki 5 yılda kendini
birkezdahakatlamaplanıda
geçenlerde açıklandı. Sakıp
bey öldükten sonra holding-
den kısmen ayrılan küçük
beylerdenAlibeyde,kurduğu
Pegasushavayollarıiçin850
milyon dolarlık yeni uçak si-
parişi verdiğini vebüyümeye
rakipkimişirketlerisatınala-
rakdevamedecekleriniaçık-
ladı. Hemen arkasından Sun
Express’in Pegasus'a satıla-
cağısöylentisiyayıldı.2-3yıl-
dabunehızAlibey?Vesim-
di soralım, merak ettik de,
acabaSabancıHoldingvePe-
gasusemekçilerininücretleri
vesosyalhaklarınealemde?
Vedaha"kötüniyetli"birsoru
daha... Sizler o kamusal de-
ğerlerisizinmisanıyorsunuz
ve dünya hep böyle gidecek
vehepsizmigüleceksinizsa-
nıyorsunuz?

Koç gurubu ise, hepsinden
keyifli. Son özelleştirme dal-
gasındakaptıklarıTüpraspır-
lantasını hazmetmekle meş-
gullerveekonominincanda-
marını tutmanınkeyfiniçıka-
racakları günlerin pek yakın-
da geleceğini biliyorlar. Yapı
Kredi operasyonuyla banka-
cılıktaki açığını kapatan Koç
Holding, neredeyse 90 bini
aşan emekçinin yarattığı de-
ğerlereortağıolduğuküresel
sermayegüçleriylebirlikteel
koymanıntadınıçıkarıyor.

Türkiye finans kapitali tari-

hininengüçlüvemutlugün-
leriniyaşıyor.Ceplerinegire-
nin artmasının ötesinde, iki
büyük yapısal dönüşüm ser-
mayenin konumlanışını ol-
dukça güçlendiren bir yeni
zeminioluşturdu.İlki,küresel
devrelerle daha yoğun bir

ilişkilenmenin sağlanmış ol-
masıdır.Gerekortaklıklarku-
rarakvegereksebölgeselya-
yılımını arttırarak, geçmişte
henüzoldukçayüzeydekalan
konumlanışına stratejik bir
derinlikkazandırdı.

İlkinebakışımlıolarakakan
başkabirdönüşümsürecide,
sermayenin Anadolu'yu daha
derindenkapsamasıbiçimin-
de yaşanıyor ve bu sürecin
sonundabütüntoplumsalha-
yatsermayedevrelerininihti-
yaçlarınagöreyenidenbiçim-
leniyor.GeçmişteAnadolu'yla
ilişkisinioradaki tarihselgüç
olan tefeci-bezirgânlıkla itti-
fak kurarak sağlayan finans
kapitalsimdioluşansermaye
devreleriyle eklemlenerek
kendi rasyonalitesine daha
uygunbirkonumlanışıörgüt-
leme sureci içinde.Bu süreç
onu egemenlik alanını daha
derinden kapsamasını ve hı-
zını ve birikimini daha güçlü
bicimdeyapmasınısağlıyor.

İşte, gittikçe artan gücü fi-
nans kapitale ülkedeki geliş-
meleredahaderindenveso-
ğukkanlı biçimde yaklaşma
imkânınıveriyor.Cumhurbaş-
kanlığı seçimlerinde de, öyle
anlaşılıyor ki, bütün gürültü-
den sonra son sözü TÜSİAD
söyleyecek ve simdi çok
gürültü çıkaranlar da buna
uymakzorundakalacaklar.

Hemen cevaplayalım: Osmanlı artığı antika-
despotikegemenliğinisürdürmeyeçabalayanor-
du ne kadar modernse, kadınları köleleştiren,
toplumsal yaşamı gerici bir karanlığa iten, her
türdenemperyalistplanauşaklığagönüllüolan,
Kürthalkınayönelikbaskılarısürdürenvebaşta
Ftiplerindekizulümolmaküzerehalkakarşıher
türdensaldırıyıfiilenyürütenAKP-FethullahHo-
cacephesideokadardemokrattır.

Öte yandan, Erdoğan’ın en yakınındaki Zapsu
gibilerininbilinenABDajanlığı,FethullahHocave
etrafındaki menfaat şebekesinin gizlemeden
açıkçayürüttükleriABDuşaklıkları,bucephenin
vatanavehalkanasılbaktığınıngöstergesidir.

Söylediklerinin tam tersine, bu cephedekilerin
tekderdidünyamalı ve yaşamıdır.Üçkuruşluk
birkazançveyasıradanbirmevki-imtiyazuğru-
na satmayacakları değerleri yoktur. Tıpkı rakibi
OrducucephegibiAKP-FethullahHocacephesi-
ninde,sermayeninbüyüyüpgelişmesiiçinyapıl-
ması gerekenleri yapmakta ve dolayısıyla halkı
yoksullaştırmakta en ufak bir tereddüdü dahi
yokturvesonuçtapaylarınabirşeylerdüşeceğini
bildikleriiçinyüksekkararlılığasahiptirler.

TıpkıkendilerindenöncekiDSP-MHP-ANAPhü-
kümeti gibi -ki esas olarak Orducu cephenin
kontrolündeydiler-, bunlar da neo-liberalizmin
bütüntedbirleriniuygulamaktatereddütgöster-
miyorlar.Türkiye’ninbütçesivedolayısıylabütün
maddizenginliğitümüyle"dışborçödemeleri"is-

mitakılarakyürütülenemperyalistsoygunaakta-
rılıyor.MerkezBankasıbütünüyleIMF’ninkontro-
lünebırakıldı."Özelleştirme"adıverilençapulcu-
lukta, ülkenin bütün kamu zenginlikleri küresel
veyerlisermayedevrelerineaktarılıyorvearsız-
ca yürütülen bu soygunun aracılığını yaptıkları
içinhepsininmalvarlıklarıdefalarcakatlanıyor.
Kırlardan sermayeye değer aktarımı için alınan
bilinçli kararlarla,milyonlarcaköylü yüzyıllardır
yasadıklarıdoğalmekânlarındankopuyorvegel-
diklerişehirlerdeonlarıissizlikveyoksullukbek-
liyor.İşçilerin,kamuemekçilerininveemeklilerin
bütün sosyal hakları tasfiye ediliyor ve ücretler
süreklitırpanlanıyor...vb.Müslümanokuyucuları-
mızasoralım:ZerrekadarAllahkorkusuolanbu
soygunuyaparmı?

Neymiş, "ihracat artıyor"muş... O artanın ka-
zancıbiravuçparababasınınsahibiolduğuser-
mayedevrelerineaktarılmıyormu?Veüstelikih-
racattançokdahafazlasıylaithalatartıp,küresel
sermayeyebağımlılıkgittikçederinleşmiyormu?
Veyine,o ihracatınenbüyükbölümünügerçek-
leştirenşirketleryineküreselsermayeninyadoğ-
rudankendileriyadaortakolduklarışirketlerde-
ğilmidirvebunlarkazandıklarını"kârtransferi"
yoluylakendimerkezülkelerinesürekliaktarmı-
yorlar mı? Pazarlanan Anadolu emekçilerinin
ucuz işgücüdür ve yarattıkları değerler de AKP
aracılığıylatümüylesermayedevrelerineaktarıl-
maktadır.
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Tür ki ye fi nans ka pi ta li
ta ri hi nin en güç lü ve
mut lu gün le ri ni ya şı -
yor. Cep le ri ne gi re nin 
art ma sı nın öte sin de,
iki bü yük ya pı sal 
dö nü şüm ser ma ye nin
ko num la nı şı nı ol duk ça
güç len di ren bir ye ni 
ze mi ni oluş tur du.

TÜSİAD’IN 
KEYFİ YERİNDE

MİT’İN HAMLESİ

AKP-FETHULLAH CEPHESİ
DEMOKRAT VE MANEVİYATÇI MI?
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oplumsal Özgürlük: Kürt 
sorununa ilişkin hem Kürt
cephesinde hem de egemen

sınıflar cephesinde önemli gelişmeler
yaşanıyor. Siz genel durumu nasıl
görüyorsunuz?

Şamil Altan: Bir süredir Türkiye, be-

nim“II.Türkuluslaşması”yada“ulusal

restorasyon”dediğimbirsüreçtengeçi-

yor.I.uluslaşmasüreciKurtuluşSavaşı

ve sonrasında Osmanlılıktan Türkiye

Cumhuriyeti’ne geçilirken, Kürtler ve

Çerkeslerle yapılan ittifak zemininde

esasolarakRumlaraveErmenilerekar-

şıgeliştirildi.İhtilalinevlatlarınıyediği-

nedairbirdeyimvardır.Aslındaihtilal

müttefikleriniyer.Anadoluburjuvaihti-

lalinin temel iç müttefikleri Kürtler ve

Çerkeslerdi. İlk zamanlarda Kürt ve

Kürdistanmebuslarından,milletvekille-

rindenbahsedilirken,Atatürk’ünbirçok

konuşmasında Kürtlerin asli bir unsur

olduğu,hattaotonomiyekadarvaracak

haklarının olduğundan söz edilirken,

birdenbire1924’tensonrahızlıbirdö-

nüşle,tekmillet,tekdevlet,tekbayrak

çerçevesiiçerisindebirTürkuluslaşma-

sınagidildi.Bunakarşıtepkiolarakis-

yanlarortayaçıktıvebuisyanlarakarşı

gittikçederinleşenbirKürtasimilasyo-

nu, inkar ve imha politikasıyla bugüne

kadar gelindi. Fakat Kürt halkının

1980’lerde gelişen mücadelesinin mo-

dernatılımıyladengelerdeğişti.Bugüne

kadar,neredeyse25yıldır,egemengüç-

lerdevletingelenekselpolitikasını izle-

yerek,Kürtlerinulusaltaleplerinibastı-

rabiliriz ve asimilasyon süreçlerini de-

vam ettirip derinleştirebiliriz diye çok

uğraşmasına rağmen, dost ta düşman

daKürtözgürlükhareketininzorla,şid-

detyoluylabastırılıpgeriyepüskürtüle-

meyeceğini anlamış durumda. Bu ger-

çeklik,yaniKürthalkınınvarlığıveulu-

salhaklarınıaramadaki ısrarı reddedi-

lemezvepüskürtülemezdurumagelin-

ce, “Türk ulusu” bu kez Kürtlere göre

yeniden tanımlanmaya girişildi. “Çılgın

Türkler”in ve benzerlerinin bu kadar

çok “alıcı” bulmasının ve benzeri ide-

olojik bombardımanın altını dolduran

eğilimbudur.

T.Ö.: Son yıl lar da yük se len şo ve nist dal -
ga yı na sıl de ğer len di ri yor su nuz?

Ş.A.: 1984’ten sonra 90’lara kadar,

aslındasavaşınenyükseldiğidönemler-

debileTürkhalkıileKürthalkıarasın-

da ciddi bir etnik karşı karşıya gelme,

çatışma potansiyeli pek görülmedi.

Uzunsüre,binyıldırbirlikteyaşamışol-

manıngetirdiğiavantajlar,kültürelalış-

veriş, özellikle İslamiyetin kültürel bir

ortak arka plan olmasından kaynakla-

nangelenekselbirdengevardıikihalkın

arasında.TabiiKürtlerkenditaleplerini

ilerisürmediğisürecedezatenherhan-

gibirsıcakçelişkininortayaçıkmaması

doğaldı. Ama bugün dikkat ediyoruz,

PKK 1992-93’ten beri 4 kez ateşkes

yapmasına rağmen ve 1999’da genel

stratejisindeönemlibirdeğişiklikyapa-

rakayrıdevletyerinebirlikteyaşamave

üniterbirdevletaltındademokratikbir

cumhuriyetoluşturmaçabasınagirmiş

olmasınarağmen,ciddibirmakasaçıl-

masıoldusondönemlerdeTürkhalkıy-

laKürthalkıyadaKürtmücadelesiara-

sında.Irkçı linçgirişimlerinekadarva-

ran bir şövenist rüzgar estiriliyor bu-

gün.Hiç kuşku yok, resmi dehlizlerde,

bilinçliolarakgeliştirilenbirpolitikadır

bu.Benceşimdidevlet,dağlardakige-

rillamücadelesiniorduylavesilahlabi-

tiremeyeceğinianlayınca,bizzatsavaşı

götürenTürkorduyetkililerinindaaçtı-

ğıperspektifle,Kürtlerekarşımücade-

leyisivilhalkınüzerineyıkma,sivillere

yükleme politikasına dönüştürdü işi.

Ben bunu şöyle yorumluyorum: Savaş

yanlısı merkezler Cudi-Kandil hattında

yürütülensilahlısavaştıkanınca,çareyi

bir çeşit “hatt-ımüdafaa yoktur sath-ı

müdafaa vardır” tarzında bütün ülke

çapında sivil savaşı yaygınlaştırmakta

arıyorlar.Yani,Kürthalkınıntaleplerini

biriçsavaştehdialtındabastırmatak-

tiğidir uyguladıkları. Bu tabii çok ciddi

birtehlikeyaratıyor.Şovenizmderinleş-

ti, yaygınlaştı. Bir Türk-Kürt çatışması

potansiyeliönemliderecedearttı.

T.Ö.: Bu sü reç te PKK ta ra fın dan ateş kes
ilan edil di. Ateş kes ka ra rı na na sıl ge lin -
di?

Ş.A.:Kısacaözetlediğimbugelişmeler

DTPyiböylebirçağrıyayöneltiyorduza-

ten. Bu arada bildiğiniz gibi uzun za-

mandır demokratik çevreler, aydınlar,

yazarlar, sanatçılar bu tehlikeli gidişin

durdurulabilmesivekürtsorununade-

mokratikyollarlaçözümbulunabilmesi

için silahların susması talebinde bulu-

nuyordu. Bu talepleri de dikkate alan

partimizDTP,11Eylül’deateşkesçağrı-

sında bulundu. Abdullah Öcalan’ın da

onaylamasıylaPKK1Ekim’denitibaren

geçerliolmaküzereateşkeskararıaldı.

YanlızanlaşıldığıgibiPKKateşkesigüç-

lerini güneye çekmek veya silahlarını

gömmektarzında,bazıaydınkesimlerin

önerdiği tarzda değil; güçlerini savun-

madurumundatutup,devletinkendisi-

ne saldırmadığı koşullarda silahlı akti-

vitelerini dondurma olarak tanımladı.

Böyle de oldu. Çatışmalar ve ölümler

çokazaldı.Devletoperasyonyapmadığı

sürece,anladığımızkadarıylabirsorun

çıkmıyor. Kürt halkı mücadelesini bu

süre içindedemokratikvebarışçıyön-

KİTLE EYLEMLERİYLE
ATEŞKESTEN BARIŞA!

Söyleşiyi yapan: İ. HALİT ELÇİ

T

Kürt halkı mücadelesini bu süre içinde demokratik ve barışçı yöntemlerle yürütecektir. Dolayısıyla hükümetin bu anlamda,
sorunun çözümüne yönelik adımlar atması için önemli bir olanak yaratıldı. Bahaneler ortadan kaldırıldı. Bir diyalog ortamı

oluşabilir mi, bu ortamda insanlar ve taraflar  birbirini dinleyebilir mi ve Kürtlerin talepleri masaya getirilebilir mi diye açılan
bir parantezdir bu. Ateşkes, hatta iki taraflı olsa bile henüz barış anlama gelemez. Çünkü barış Kürtler açısından son tahlilde

bir adalet, demokrasi, özgürlük ve eşitlik meselesidir.

Kürtlerin kendilerini bu
kadar güçlü dayatması,

imhanın ve inkarın
imkansızlığı artık

Türkiye’de cumhuriyetin
ideolojik yapılanmasının

yeniden tartışılmasını
getirdi. Mehmet Ağar, 

Kürt halkının mücadelesini
imha edemediysek, inkar

edemediysek sistemin 
içine nasıl entegre 

edebiliriz, nasıl çözeriz
diye bakıyor olaya. Bu 

yeni bir ideolojik kabuldür.
Yeni bir ideolojik çerçeve
oluşturmaya çalışılıyor.

Bu egemen blok içerisinde
bir yarılma sayılabilir.

Demokratik Toplum Partisi MYK üyesi ŞAMİL ALTAN:
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temlerleyürütecektir.Dolayısıylahükü-

metinbuanlamda,sorununçözümüne

yönelik adımlar atması için önemli bir

olanakyaratıldı.Bahanelerortadankal-

dırıldı.Birdiyalogortamıoluşabilirmi,

buortamdainsanlarvetaraflarbirbiri-

ni dinleyebilirmi veKürtlerin talepleri

masaya getirilebilir mi diye açılan bir

parantezdirbu.Ateşkes,hattaikitaraflı

olsabilehenüzbarışanlamagelemez.

ÇünkübarışKürtleraçısındansontah-

lildebiradalet,demokrasi,özgürlükve

eşitlikmeselesidir.Bütünsorunbunla-

rın tartışılabileceği ve Kürtlerin kendi

gelecekleri için karar verebileceği bir

demokratikortamındoğmasıdır.

T.Ö.: Dev le tin ateş ke se 
ya nı tı ne ol du?

Ş.A.:Beklenildiğigibidevlethenüzbu-

naolumlubircevapvermişdeğil.Ateş-

kestensonraoperasyonlardahadaart-

tı.Gerillaölümleriçoğaldı.Buaradaas-

kerölümleridikkatçekecekkadarazal-

dı.Buateşkesenasılriayetettiğinigös-

teriyor PKK’nin. Burada devletten bir

şey  beklemek mümkün görünmüyor.

NeticedeTürkiye’dedevlet,Osmanlıar-

tığıantikalığı vecumhuriyetinkurgula-

nışniteliğigereği,ordununsiyasihayat-

taçokağıregemenliğineolanakveren

bir yapıda. Hükümetler zaman zaman

kendidayandıklarısınıflaraçısından,sı-

nıfsalçıkarlaraçısındanbelli reformcu

adımlaratmayaçalışsabile,Türkiye’de-

kibürokratik-oligarşikyapıbununönü-

ne engeller çıkartıyor. Savaşın sürme-

sindepolitikçıkarlarıolanveiktidarya-

pılanması içindeki gücünü ancak böyle

devam ettiren devletin içindeki silahlı

güçler sorunun çözülmesini istemiyor-

lar.AKPhükümetiiseciddiolarakbasi-

retsizvekorkakdavranıyor.AvrupaBir-

liğizorlamalarıbelli.Okonudabellibir

çıkmaziçinegirmişdurumda.Seçimler

var,seçimsürecindebirateşkesşuan-

dakiiktidarındaişinegelir,fakatbusü-

reci daha demokratik açılımlara daya-

narakgeliştirmekyerinetamamendev-

letpolitikalarıylaçakışanbirşekildege-

çiştirmeyeçalışıyor.

T.Ö.: Ateş kes sü re cin den de mok ra tik çö -
zü mü zor la mak için ya rar lan mak
müm kün de ğil mi? Sol  ve de mok ra tik
güç ler ko nu ya na sıl yak la şı yor?

Ş.A.:Solçevrelervedemokrasigüçleri

bazı çabalar göstermekle beraber, şu

ana kadar silahların susmasından do-

ğanboşluğudemokratikkitlehareketle-

riyle,kitleyedayalımücadeleyöntemle-

ri iledoldurabilmişdeğil.Şuandaana

hedefimiz,buateşkessürecibozulursa

geçmiştençokdahaşiddetleortayaçı-

kabilecekçatışmaortamınındoğmasını

engellemek için, demokrasi mücadele-

siniönünekoyantümgüçlerinbiraraya

gelerekbuboşluğudoldurmasınısağla-

makolmalıdır.

Dahaönceateşkestalepedenvesoru-

nun demokratik yoldan çözümünü be-

nimseyen aydın, sanatçı, akademisyen

300’den fazla arkadaşımız bir barış

deklarasyonu yayınladılar. Bu çok

önemlibirgelişmedir.Çokdeğerbiçtik

buçabaya.13-14Ocak’tabirbarışkon-

feransıyapacakyineaydınlar.Buradan

kalıcı birbarışorganizasyonu çıkabilir.

Buçabalarçokolumluamayetersizdir.

Bizdevletivesiyasetçilerieğertaban-

dangelişecekbirkitlehareketiyle,yüz-

binlerle, milyonlara varacak bir kitle

hareketiyle zorlayamazsak buralardan

sonuç alabileceğimizi zannetmiyorum.

Önümüzdeki temelgörevbu.Bunuba-

şarabilirsek,ateşkesinbirdiyalogsüre-

cine,dolayısıylaKürtsorunununtartışı-

labileceği, Kürtlerin taleplerini ortaya

koyabileceği ve Türk halkının da bunu

kavrayabileceğibirsürecedönüşmesini

sağlayabiliriz..Esasolaraksorunşuan-

da Kürtler değildir. Kürtler, Kürt halkı

ortak bir çalışmaya, ortakmücadeleye

hazırdır. Ama yükseltilen şovenist dal-

ganınetkisialtındakiTürkhalkına,Türk

yoksullarına anlatmamız lazımgerçek-

leri. Bugün büyük medyanın gazete ve

TV kanalları gerçekleri tamamen ters-

yüz etmenin araçları durumundadırlar.

Halklarımızı kafadan silahsızlandırma-

nın bütün olanakları ellerinde. Buna

karşıbizimolanaklarımızaz.Ciddiyerel

örgütlenmelere giderek gerekirse ma-

halle mahalle, kahve kahve, kapı kapı

dolaşıpinsanlarımızagerçekleriaçıkla-

mamızlazım.

T.Ö.: Bu yön de DTP’nin de mok ra tik ve
sol güç le ri bir ara ya ge tir me 
gi ri şi mi var, de ğil mi?

Ş.A.:Partininresmikararıolarak,Tür-

kiye’deuzunvadedebirdemokrasicep-

hesine ulaşabilecek, bir güçbirliğinin

oluşturulması çabası içindeyiz. Bu ko-

nuda sol siyasi partilerle, demokratik

kitle örgütleriyle, hatta Türkiye’de de-

mokrasidençıkarıolanİslamiçevreler-

le, aydınlarla, yazarlarla, sanatçılarla

temaslardabulunuyoruz.Önemliadım-

larattık.Önümüzdekidönemdebirba-

rışvedemokrasiplatformuoluşturmak

için çaba gösteriyoruz. Böylece daha

öncekiateşkessüreçlerindeolduğugibi

devletinateşkesiboşaçıkartmaçabala-

rınakarşıbirbentoluşturabiliriz.

Türkiye’de demokrasinin gelişmesini

isteyen büyük bir kesimbulunuyor. Bu

kesimleönümüzdekisüreçtebirgüçbir-

liğioluşturmaşansıvar.Kürthareketi,

oturduğusınıfsalzemin(yoksulköylüler

veemekçiler)veözgürlükçüdünyagö-

rüşü nedeniyle, tabii ki müttefiklerini

önceliklesolda,demokratikgüçlerara-

sındaarıyor.Soldavarolanataletveni-

celikselbirikiminzayıflığıkuşkusuzne-

gatifbirfaktör.Örgütlerparçalıdurum-

dadır. İşçi sınıfının durumubelli, dağı-

nıkvemoralsizdir.Bunarağmenumut-

suzdeğiliz ve sanıyorumkısa bir süre

içerisindedahasomut,asgaribirprog-

rametrafındabirleşipbirBarışDemok-

rasiveÖzgürlükPlatformuoluşturabi-

leceğiz.

T.Ö.: Kürt so ru nu na iliş kin Meh met
Ağar’ın bir çı kı şı ol du. Bu nu na sıl 
gö rü yor su nuz?

Ş.A.: Mehmet Ağar’ı herkes tanıyor.

Benceşöylebirdeğerlendirmeyapılabi-

lir: Cumhuriyetin kuruluşundan beri

KürtmeselesietrafındaveTürkuluslaş-

ması dediğimiz olayın etrafında oluş-

muş bir ideolojik yapı, bir politik yapı

var.Kürtlerinkendilerinibukadargüçlü

dayatması, imhanın ve inkarın imkan-

sızlığıTürkiye’decumhuriyetinideolojik

yapılanmasının yeniden tartışılmasını

getirdi. Yani klasik deyimiyle bu gele-

neksel cumhuriyet elbisesinin dikişleri

atmayabaşladı.Ateşkestenbir şekilde

olumlu bahseden ABD, AB, Türkiye’de

sermayeninbirkesimivebunuolumlu

karşıladığıherhalindenbelliolanörne-

ğinMehmetAğar,Kürt halkınınmüca-

delesini imha edemediysek, inkar ede-

mediysek sistemin içine nasıl entegre

edebiliriz, nasıl çözeriz diye bakıyor

olaya.Buyenibirideolojikkabuldür.Ye-

nibirideolojikçerçeveoluşturmayaça-

lışılıyor.M.Ağar’ınkimliğihesabakatı-

lırsabugelişmeegemenblokiçerisinde

bir yarılma sayılabilir. Bu çatlağı nasıl

değerlendireceğimiz, bizim ne kadar

güç toplayabileceğimize ne kadar doğ-

ru, halkçı organizasyonları güçlendire-

bildiğimize, attığımız adımlara bağlı.

Onun içinburadabir yanılsamayaola-

nak tanımamak lazım. Onların başka

hesaplarıolabilir.ÖrneğinşuandaKürt

illerinde İslamcıların ciddi çalışmaları

var.AKP’ninayrıcabaşkakesimlerüze-

rinden yürüttüğü çalışmalar var. Kürt

halkınıÖzgürlükHareketininetkisinden

kurtarmanın yollarını arıyorlar. Bunu

şiddet yoluylabaşaramadılar,daha re-

formcugörünenbirtarzdayapmaçaba-

sınagirdilerdiyeyorumluyorumbenbu

gelişmeleri.

Partinin resmi kararı olarak,
Türkiye’de uzun vadede bir

demokrasi cephesine
ulaşabilecek, bir

güçbirliğinin oluşturulması
çabası içindeyiz. 

Bu konuda sol siyasi 
partilerle, demokratik kitle

örgütleriyle, hatta
Türkiye’de demokrasiden

çıkarı olan İslami çevrelerle,
aydınlarla, yazarlarla,

sanatçılarla temaslarda
bulunuyoruz. 

Önemli adımlar attık. 
Önümüzdeki dönemde 
bir barış ve demokrasi 

platformu oluşturmak için
çaba gösteriyoruz. 

Böylece daha önceki
ateşkes süreçlerinde olduğu
gibi devletin ateşkesi boşa
çıkartmak çabalarına karşı

bir bent oluşturabiliriz.
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apitalizmindoğuşundanberisa-

hip olduğu ve kendisini sürekli

üreten sistemik çelişkilerinden

biri, uzun kapitalizm zincirindeki zayıf

halkalarçelişkisidir.20.yüzyılboyunca

sömürge ülkeler ve tam anlamıyla sö-

mürge olarak adlandıramayacağımız

kapitalist anayurtların çevre ve yarı

çevre ülkeleri, “zayıf halkalar” olarak

kapitalizm zincirinden dönem dönem

koptular,koparıldılaramauzuntarihsel

süreçlerinardındanbuzincirebaşkabir

bağlamdayenideneklemlendiler.

20.yüzyıldakikopuşlarıntarihinebak-

tığımızda,önceliklebukopuşlarınulus-

devletcoğrafyasındatemellendiğinigö-

rürüz. İkinciolarak,kapitalizmingeçti-

ğimizyüzyıldaderinleştirdiğikendinden

öncekiüretimbiçimlerinitasfiyesüreci

bir yanıyla kapitalistleşme, öte yanıyla

ulusallaşma ve onun itme gücüyle sö-

mürgelerindekopuşsürecinegirmele-

rineyolaçıyordu.Üçüncübirboyutola-

rak,bukopuşlarda,20. yüzyılınbaşın-

danitibarenşekillenmeyebaşlayanem-

peryalizm-sosyalizmikikutupludünya-

sı kopuşun iç dinamikleriyle karşılıklı

etkileşiyordu.Bunlarlabağlantılıolarak

sömürgeler ve ulusallaşma süreci bir

anlamda“geri”ülkelerdekizayıfkapita-

lizm ve iktidarlarına karşı devrimlerin

kolaysökünetmesineolanakyaratıyor-

du. Son olarak kapitalist iktidar yapısı

tek tek ülkelerde kendi tarihsel dene-

yimleriyle ve dersleriyle oluşmaya de-

vamederken,uluslararasılaşankapita-

listiktidarlakarşılıklıolarakbirbirlerini

dokuyorlardı.

Kapitalist anayurtlarda 20. yüzyılın

ikinciyarısınadoğru,sınıflarmücadele-

sinin üzerinde şekillenen burjuva özlü

demokrasininyanındadevrimlerveko-

puş zorlamalarına karşı iktidarın, ölü-

me karşı geliştirdiği bir refleks olarak

faşizmlerde tarihsahnesineçıktı.Çok

geçmeden faşizm, merkez ülkelerden

başlayarakonuneteklerindekiyarıçev-

reveçevreülkelerdeki iktidarlarınyüz

yüzekaldığıdepremcilsarsıntılarakar-

şıdabelirdivekapitalizminegemenlik

ve hegemonya repertuarı burjuva özlü

demokrasisinin yanında faşizmle zen-

ginleştirildi.

Merkez ülkelerde gelişen/geliştirilen

veburjuvaiktidarınaiçselolduğuorta-

ya çıkan faşizm, 20. yüzyıl boyunca,

sosyalizmşemsiyesialtınagirmeyenve

emperyalizmin birinci dereceden zayıf

halkalarıkonumundabulunanneredey-

setümçevreveyarıçevreülkelerdeka-

pitalist iktidarın ölümden önceki son

dayanma ve direnme hattını kurdu.

1950’lerden sonra Latin Amerika’da

görülenfaşizmdalgası,yineörneğinAv-

rupa kıtasında İspanya’da ve Porte-

kiz’deuzunonyıllar,Yunanistan’da ise

onyılayakınbirzamankapitalizminik-

tidarbiçimiolarakfaşizm,kapitalistik-

tidarın bu ülkeler finans kapitalleri ile

uluslararası finans kapitalin birlikte

üretipgeliştirdiğiveuygulamayakoydu-

ğubirkarşıdevrimyanıtıydı.

Faşizmler, İkinci Paylaşım Savaşı’nda

da görüldüğü gibi, tamamen özgül ta-

rihselkoşullaraltında,sosyalizmindün-

yasal zoruyla kapitalist iktidar yapıla-

rıyla birlikte temizlenebildiler. Ama

1950’lerden sonraki dünya ölçeğinde

SoğukSavaş,ülkevebölgeselölçekler-

deisecehennemibirsıcaksavaşorta-

mındaortayaçıkanfaşizmler,kapitalist

iktidarınçözülmesi sürecindebambaş-

kasorularıgündemetaşıdı.

İkikategorideirdeleyecekolursakAv-

rupa’da, Portekiz, İspanya ve Yunanis-

tan’da faşizmlerin çözülüşü ile Latin

Amerika’da; örneğin Brezilya, Şili ve

Arjantin’de,faşizmin,iktidarbiçimiola-

rak, iktidarın derinliklerine çekilip, ön-

dekisiyasalsahneyiburjuvakılıklı“de-

mokrasilere” kontrollü bırakışı arasın-

dakifarklılıklar,kapitalistiktidarın,her

ikisi de kendi biçimi olmak üzere “de-

mokrasi”vefaşizmarasındabiresnek-

likkazanmayabaşladığınıdagösterdi.

“Demokrasi”denfaşizmeveyafaşizm-

den “demokrasi”ye geçiş problematiği

işteburadabelirmektedir.Bunalımlaçı-

kagelenfaşizm,yinebunalımlayanisı-

nıflar mücadelesinin özgül biçimiyle;

herülkenintarihivecoğrafiözgünlükle-

rinin yarattığı çelişkilerle, kapitalizmin

ülkeselveuluslararasıdönemselgeliş-

meleriyle, kapitalizmin merkez-çevre

diyalektiğindekiişleyişindebelirenkris-

talleşmiş çelişkiler ve onların karşılıklı

etkileştiğidevinimlerlebirbaşkaduru-

maevrilmektevebaşkalaşmaktadır.

20. yüzyıl tarihi, faşizmlerin mutlaka

sosyalizmlesonaerdirilmediklerininör-

nekleriyle doludur. Ve yine faşizmler

durduk yerde bir bunalıma girmezler.

Tıpkıburjuvaözlübirdiğeriktidarbiçi-

miolarak“demokrasi”nindurdukyerde

bunalıma giremeyeceği gibi. Peki, ama

bunalımagirenfaşizminçatallaşange-

leceğinde hangi yollar belirmektedir?

Portekiz, İspanya ve Yunanistan’da fa-

şizmler bir tür çözülüşe uğratılmakta-

dır. Her üçünde de ülke içindeki sınıf

mücadelesi, çözücü güç olarak belirir-

ken,yineüçülkenindesömürgelerive-

ya sömürge yaratma coğrafyalarındaki

mücadeleler de, bunalımı azdıran fak-

tör olarak belirmektedir. Bu üç örnek-

ten, en şiddetli çözülmenin yaşandığı

ülkeolarakPortekiz’de,KaranfilDevri-

mi ileöncelerisosyalizmegeçişhedef-

lenirken, devrim dalgasının geri çekil-

mesinin ardından, geriye, terbiye edil-

mişburjuvaözlübirdemokrasikalmış-

tır. Ülke içindeki mücadelenin doruğa

çıktığı Yunanistan’da ise (Politeknik di-

renişini hatırlayalım), kapitalist iktida-

rın faşizmbiçiminin tüm kalıntıları te-

mizlenirken,sınıfınveezilenlerinburju-

vademokrasisiiçindekikazanımlarıen

ileridüzeyeyükseltilmiştir.Sömürgeçe-

lişkisiherüçülkedede,elbettekapita-

listiktidarlarıniçselbirçelişkisiolarak

bunalımı yaratan faktörlerden biri ol-

muştur.Amaülke içindeki sınıflarmü-

cadelesiolmaksızın,bunlartekbaşları-

nabuülkelerdekifaşizmlerin,işçisınıfı-

Geçiş sorunu üzerine

PORTEKİZ Mİ, LATİN AMERİKA MI,
YOKSA BAŞKA TÜRLÜ BİR GEÇİŞ Mİ?

BARAN ANIL

K

21. yüzyılda faşizm ve faşizmlerde geçiş problematiği, bir diğer kapitalist iktidar biçimi olarak demokrasinin durumu, 20. yüzyıl
tarihsel deneyimleri gözardı edilerek nasıl çözümlenebilir? Zayıf halkalarda, 21. yüzyıl bağlamında patlak verecek devrim veya
şiddetli siyasal-ekonomik krizler, küresel ölçeğini pekiştiren kapitalizmi, daha şiddetli ölçüde sarsabilecek duruma gelmiştir.
Demokrasinin incir yaprağı kapitalist anayurtlarda bile düşmeye başlamaktadır. Demokrasi denilen iktidar biçimi
imparatorlaşma dinamiklerinin altında ABD’de ve Avrupa’da bir metamorfoz sürecine girmeye başlamıştır.

Karanfil Devrimi sosyalizmi hedefliyordu

25 Nisan 1974’te,
Avrupa’nın en uzun ayakta
kalan faşizmlerinden biri
Portekiz’de devrimle son
buldu. İki yıllık geçiş
sürecinde devrim
dalgasının da geri 
çekilmesinin ardından 
uzun hegemonik 
çatışmalar sonucunda,
geriye, terbiye edilmiş 
burjuva özlü bir 
demokrasi kaldı.
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nın ve ezilenlerin ileri düzeyde kaza-

nımlarıyla başka bir dengede burjuva

demokrasilerine dönüşümlerine yol

açamazlardı.Sömürgeçelişkisiburada

belirleyicirolüoynamaktançok,belirle-

yicimomentinyanıbaşındaonungücü-

nü artıran bir etki yaratabilmektedir.

Burada,faşizmekarşıülkeiçindekimü-

cadeleler,yanidoğrudaniççelişkiler,ik-

tidarınülkedışıuzantısıolaraksömür-

gelerdeki ulusal kurtuluş mücadelesi

çelişkisiyle bir tarihsel kesitte buluşa-

bilmektevebununüzerindençelişkiler

kümesiüzerindeçarpanetkileryaratıl-

maktadır.

Latin Amerika’da ise örneğin, Şili ve

Arjantin’de faşizmlerin dönüşüm tari-

hindeyukarıdaadıgeçenülkelerlekar-

şılaştırılamayacak ölçüde bir zayıflıkta

sömürge çelişkisi bağlantısı vardır. Üç

LatinAmerikaülkesindede faşizmsü-

reci,Avrupaörneklerindenfarklıdır.Bu-

radadahaçok,iktidarbiçimiolarakfa-

şizm, iktidaraygıtındaderin izlerbıra-

karakvekapitalistiktidarıolabildiğince

kurumsal yapılarla tahkim ederek; fi-

nans kapitalin kontrolünde ve sınıf ve

ezilenlerinkazanımlarınındüşükdüzey-

deseyrettiğikendineözgüburjuvaözlü

bir demokratik biçime evrilmektedir.

Avrupaörneklerindekapitalistiktidarın

aşağıdan yukarıya siyasal hareketlerin

sonucunda yüksek düzeyde “demokra-

tikleştirilmesinden” söz edilebilirken,

Latin Amerika örneklerinde, sınıf ve

ezilenlerin kazanımları ve kapitalizme

koyduğusınırlaraçısından,dahaçokbi-

çimselzayıfbirdemokrasiyegeçilmek-

tedir. Semboliktir, ama Yunanistan’da

faşist cuntacıların yargılanıp önce ölü-

me sonra ömür boyu hapse mahkûm

edilmesi,Portekiz’deAntoniodeSpino-

la’nınBrezilya’yasürgünegönderilmesi

ilePinochet’ninölenekadarŞili’dedo-

kunulmazkalmasıikifarklıkategoride-

ki ülke faşizmlerinin tarihsel farklarını

iyigöstermektedir.

21.yüzyıldafaşizmvefaşizmlerdege-

çişproblematiği,birdiğerkapitalistik-

tidarbiçimiolarakdemokrasininduru-

mu, 20. yüzyıl tarihsel deneyimleri

gözardıedilereknasılçözümlenebilir?

21. yüzyılın tarihsel bağlamına baka-

cak olursak, devrimsel devinim ulus-

devletcoğrafyasındantaşmaya,genleş-

meye başlamaktadır. Kapitalizmin, 20.

yüzyılboyuncasürdürdüğügeriüretim

biçimlerini tasfiye sürecinin sınırlarına

yaklaşılmıştır. Kapitalizm, şimdi daha

çok kendisiyle baş başadır. İktidarın

uluslararası yapılanmasından, ülkeler

düzeyindeki yıkılış ve sarsıntıların ar-

dından,bukezküresel iktidaryapılan-

masına doğru geçiş yaşanmaktadır.

Evet,20.yüzyıldakigibikarşımızda,za-

yıfhalkalarkategorisinde“geriülkeler”,

zayıfvekolaylıklayenilgiyeuğratılabile-

cek kapitalizmler ve iktidarları bulun-

muyor.Ama,araülkelerolarakadlandı-

rabileceğimiz zayıf halkakonumundaki

ülkelerde,kapitalizmgüçlendiğiölçüde

aynı zamanda kırılganlaşmıştır. Zayıf

halkalarda, 21. yüzyıl bağlamında pat-

lak verecek devrim veya şiddetli siya-

sal-ekonomik krizler, küresel ölçeğini

pekiştiren kapitalizmi, daha şiddetli

sarsabilecekdurumagelmiştir.Tekku-

tuplulukkapitalizm-emperyalizmikendi

yarattığıbiranaforun içinesürükleme-

yebaşlamıştırvesonolarak,demokra-

sinininciryaprağıkapitalistanayurtlar-

da bile düşmeye başlamaktadır.

Demokrasi denilen iktidar biçimi im-

paratorlaşma dinamiklerinin altında

ABD’de ve Avrupa’da bir metamorfoz

sürecinegirmeyebaşlamıştır.

(Geleceksayıda:Yenitarihselbağlam-

dageçişsorunu)

Geçtiğimiz yıl Dünya Avukat-

larGünüolan5Nisan’da,ölüm

orucuna başladığını açıklayan

avukatBehiçAşçı,birhukukçu

olarak, ülkemizde yaşanan hu-

kuksuzluğu bir kez daha görü-

nürkıldı.ŞugünlerdeBehiçAş-

çıbedenendayanmasınırınıaş-

mış bulunuyor. Ülkemizde yıl-

lardıruygulanmaktaolanFtipi

tecritinesonverilmesiiçinölen

121kişininardından,ölümoru-

cuna girerek hapishanelerdeki

tecrit ve baskılara dikkat çek-

mek isteyen Behiç Aşçı’nın bu

eyleminin dahi yeterli olama-

masısonucu122.ölümdeger-

çekleşti. Behiç Aşçı’nın ardın-

danGülcanGörüroğluveSevgi

Saymaz’ın da eyleme katılma-

sıylabu insanlıkdışıuygulama

ancaksonaylardabüyükmed-

yanınvesiyasiiktidarıngünde-

mine girebildi. Bu eylemin ve

demokratikkamuoyununbaskı-

ları sonucu olarak Meclis baş-

kanıBülentArınç,Aşçı’nınaile-

siylegörüşmekveAdaletBaka-

nıaçıklamalaryapmakzorunda

kaldı. Bazı adımların atılacağı

ifadeedilmesinerağmen,tecri-

tinolduğugibidevamettirilmek

istendiği,hapistekidevrimcileri

fizikselveruhsalolarakyoket-

meninamaçlandığıbirkezdaha

açığaçıktı.Tecritbugün,“insa-

nım” diyen herkes tarafından

yargılanmaktadır. Hapishane-

lerde bugüne kadar yaşanan

ölümlerinveolasıyeniölümle-

rin sorumlusu devlet yetkilileri

veiktidardabulunanlardır.

Yunanistan faşizminin yıkılmasında Politeknik direnişinin önemli rolü oldu

14 Kasım 1973’te
Atina’daki Politeknik
Üniversitesi’nde başlayan
direniş, Yunanistan’da
faşizmin sona
erdirilmesinde önemli bir
rol oynadı. “Cunta”nın
gönderdiği tanklar
üniversite barikatlarını 17
Kasım’ın karanlık ilk 
saatlerinde, bir baskınla
yıktı. 25 Kasım’da faşizmi
ayakta tutmak için yeniden
bir darbe girişimi oldu,
ama ardından patlak veren
Kıbrıs Savaşı faşizmin
bunalımını azdıran bir rol
oynadı ve 23 Temmuz
1974’te faşizm tarihine son
nokta konuldu. 

BEHİÇ AŞÇI 
DİRENİYOR



enellikle Türkiye’de yayınlanan
“sol”dergiyadadiğeryayınlarda
“1” ile başlayan ve devamı bir

nedenlegelmeyenbirçokyazıyıgörmek
mümkündür.Budurumuistisnaiolarak
adlandırmak pek mümkün olmasa da
kural olduğunu da iddia etmemek la-
zım.Benbirkaçsayıöncebukonudaki
yazıma“1”deyip,devamınıbazısağlık
sorunlarıyla getirememiş olmanın ra-
hatlığıyla“2.”yazıyorum.

Sanırımburadakısadaolsabirhatır-
latmayagerekvar:yazınınilkkısmında
Türkiye’deyaşanankapitalistleşmesü-
recini anlamaya dönük temel sorun
alanları üzerinde durmuştum. Bu çer-
çevede Türkiye'nin yaşadığı kapitalist
birikimsürecine ilişkindeğerlendirme-
lerde bu sürecin "dönemlendirilmesi"
temelbirhareketnoktasınıoluşturmak-
tadır. Kapitalist birikim sürecini anla-
makveyorumlamaküzereyapılandö-
nemlendirmelere ilişkin sorunlu bir
alanOsmanlı'danT.C'yegeçişedairni-
telendirmelerdeortayaçıkmaktaveiz-
leyen sürecin değerlendirilmesinde de
devam etmektedir. Söz konusu geçişe
dairdeğerlendirmeler,gereksüreci ta-
nımlamaküzere başvurulan kavramla-

rın bağlam dışı kullanımı, gerekse bu
kavramlararacılığıyla içindebulunulan
durumun meşruiyetini sağlamaya dö-
nükkaygılarnedeniyleaçıklayıcıolmak-
tanziyadeanlamayızorlaştıranbirnite-
liğesahiptir.Busakıncayıortadankal-
dırmakbirtaraftanhemkullanılankav-
ramları net bir biçimde tanımlamakla
diğertaraftanmeşruiyetsağlamayadö-
nük kaygıları açık hale getirmekle
mümkün olacaktır. Bu çaba, sermaye
birikiminin ilerleyen safhalarına dair
yapılacak değerlendirmelerin isabeti
açısından da önemlidir, çünkü sürecin
başlangıcınadairyapılantespitve/veya
değerlendirmelerintanımladığıçerçeve
ileriyedönükönemlibiretkiyesahipol-
maktadır.

Türkiyeyadabenzeriülkelerinkapita-
listleşmesüreçlerineilişkintespityada
değerlendirmelerde “kalkınma” kavra-
mı,sürecivesürecinamacınıaçıklamak
içinkullanılan,yaygınolarakkabulgö-
ren bir nitelik ve pozisyona sahiptir.
Kalkınmakavramınınesasolarakkapi-
talist gelişme sürecinin meşrulaştırıl-
masına hizmet eden bu tarz kullanımı
sürece içkinolaneşitsizlik,çatışmave
gerilimleriörterekbir“ortakiyi”yeişa-

ret etmesi anlamında asli işlevini açık
hale getirmektedir. Dolayısıyla kapita-
listleşme sürecinin yapısal işleyiş ve
özellikleriniaçıkhalegetirecekbirkav-
ramlaştırmayaihtiyaçvardır.“Sermaye
birikimi”buçalışmadasözkonusuişle-
viyerinegetirecekkavramolarakkabul
edilmiş ve kapitalistleşme süreci, ser-
mayebirikimiaksındadeğerlendirilme-
ye çalışılmıştır.Buçerçevedeöncelikle

sermaye birikimi kavramının kapsam
ve niteliğinin açık hale getirilmesi ge-
rekmektedir.

Sermaye,kapitalizmeilişkinbirkate-
goridir ve toplumsal bir ilişkiye işaret
eder. “Para”nın bir toplumda insanlar
arasıilişkidebiraraçolmanınötesinde
üretimle doğrudan ilişkilenmesi “ser-
maye”kavramında ifadesinibulmakta-
dır. Kapitalist toplumsal ilişkilerin ta-
nımladığı bu niteliksel farklılaşma ve
dönüşümlesermayekategorisitoplum-

salbirsüreçolanüretimveüretimden
türeyen tümdiğer toplumsal ilişkilerin
referansınıoluşturmaktadır.Buanlam-
da sermaye, öncelikle toplumsal bir
ilişkidir.

Kapitalizminaslimotifiolansüreklive
dahafazlakaretmegerçeğiyleberaber
düşünüldüğünde, sermaye birikiminin
mümkünenyüksekkar’ıngerçekleşme-
sininkoşullarını içermesikendiliğinden
ortaya çıkmaktadır. Gerekli koşulların
ifadebulduğu toplumsallığı tanımlayan
ise, mevcut konjonktürde geçerli olan
mülkiyetilişkilerininifadebulduğu,sınıf
içivesınıflararasıçatışma,gerilimve
mutabakatların şekillendirdiği hukuk,
siyasetvebağlıolaraköneçıkanideolo-
jiksöylemalanlarıdır.Dolayısıylateknik
anlamda sermayenin toplam döngüsü,
söz konusu alanlarla karşılıklı etkileşi-
mebağlıolarakkapitalistbirikiminge-
nelçerçevesiiçindeanlamkazanmakta
ve mümkün olmaktadır. Bu çerçevede
sınıflarve/veyasınıf temsiliyetleriara-
sındaki çatışma ve mutabakatlarla bi-
çimlenenkurumveilişkiler,birikimsü-
recinintaşıyıcılarıolarakişlevgörmek-
tedir.Sermayebirikimininsürekliliğive
bütünselliği perspektifinden bakıldığın-
da,busürecintaşıyıcıkategorileriolan
sınıflar, toplumsalnitelikleriylesözko-
nususüreklilikvebütünselliğintanımla-
yıcıunsurlarıolarakbirvaroluşasahip-
ken, bu kategorilerin aktörleri; kişiler,
siyasal partiler vb. gibi, süreç içinde
farklılaşıp, değişmektedir. Dolayısıyla
sürece dair bir analiz yaparkenönemli
olan,sürekliliğiizlemek,busürekliliğin
taşıyıcısı ve konjonktüre bağlı olarak
sürecinyönlendiricisisınıflarınyadası-
nıftemsiliyetiişleviniyerinegetirenke-
simlerinobjektifçıkarlarınınneredeve
nelerolduğunugözönünealmaktır.Di-
ğerbirdeyişle,süreklilikarzedenözel-
liklerveeğilimlerle,konjonktürelolarak
farklılaşan açığa çıkma biçimlerinin
eşanlı değerlendirilmesi kritik bir öne-
me sahiptir. Böyle bir değerlendirme,
sürekliliklerin ve farklılıkların mutlak-
laştırılmasınıengelleyerek, sürecinbü-
tünsel işleyişini izleyebilmenin olanak-
larınısağlayacaktır.
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MEHMET TÜRKAY

G

Kalkınma yalanı

TÜRKİYE’DE KAPİTALİZMİN GELİŞİMİ

Türkiye ya da benzeri ülkelerin kapitalistleşme süreçlerine ilişkin tespit ya da değerlendirmelerde “kalkınma” kavramı, 
süreci ve sürecin amacını açıklamak için kullanılan, yaygın olarak kabul gören bir nitelik ve pozisyona sahiptir.

Kalkınma kavramının esas
olarak kapitalist gelişme
sürecinin meşrulaştırılmasına
hizmet eden bu tarz kullanımı
sürece içkin olan eşitsizlik,
çatışma ve gerilimleri 
örterek bir “ortak iyi” ye
işaret etmesi anlamında 
asli işlevini açık hale
getirmektedir. Dolayısıyla
kapitalistleşme sürecinin
yapısal işleyiş ve 
özelliklerini açık hale 
getirecek bir
kavramlaştırmaya 
ihtiyaç vardır. 



ütçe neyi ifade eder?

Bütçeler, hükümetlerin

ekonomi programların-

dakiönceliklerinivetoplumsal

sınıfların milli gelirden kamu

vetoplumsalhizmetharcama-

larıyoluylaalacağıpayıgöster-

mesi açısından önemlidir. Öte

yandanbütçelerbirerbasitgi-

der ve gelir kalemleri olarak

değil toplumsal sınıfların güç-

lerioranındabiçimalırlar.

Peki 2007 bütçesinde durum

nasıl?

Büt çe nin te mel ön ce li ği

Öncelikle2007bütçesininte-

mel önceliğine bakalım. Görü-

leceğiüzerebubütçededefaiz

dışı fazla politikası sürdürülü-

yor.Bilindiğigibifaizdışıfazla

bütçe harcamaları içinde faiz

ödemeleri çıkarıldıktan sonra

kalankısmıoluşturuyor.Hükü-

metbütçedenfaizödemelerine

düşen payı artırabilmek için

kamu harcamalarını azaltma,

baskılamayolunagidiyor.

Ka mu nun kü çül tül me si
ope ras yo nu de vam edi yor

Hükümetin temel politikası

haline gelen kamuharcamala-

rının azaltılması uygulaması

2007 bütçesinde de son hızla

devam ediyor. Bu ise kamu

harcamalarının yararlanmak

durumunda olan orta ve dar

gelir gruplarının yaşam stan-

dartlarının düşürülmesi anla-

mına geliyor. Kamu hizmetleri

arasında en önemlileri olan

eğitim ve sağlığa ayrılan pay

her ikialandayapılmakisteni-

len düzenlemeler paralelinde

geriletiliyor.Halihazırdadevle-

teaithastanelerinbirerdöner

sermaye kuruluşuna dönüştü-

rüldüğü,geriödemelerinkısıt-

landığı, personel alımlarının

yavaşlatıldığı düşünülürse,

bütçebuhaliylekamuhizmet-

lerininniteliğinin iyicedüşürü-

leceğinindesinyaliniveriyor.

Ya tı rım yok

2007 bütçesinin bir diğer

önemli özelliği de yatırımlara

pay ayrılmamış olması. Bu yıl

kibütçedemalvehizmetalım-

ları ile yatırım harcamalarının

2006yılınınaltındaolmasıön-

görülüyor.

Ge li rin kay na ğı ver gi ler

Bütçeye bakıldığında giderle-

rin yani harcamaların 204,9

milyarYTLolarakhedeflendiği

görülüyor. Öte yandan gelirle-

rin önemli bileşeni olan vergi

gelirleri ise 158,2 milyar YTL.

Bununneanlamageldiğinibul-

mak içinse dolaylı vergiler ile

dolaysız vergilerin aldığı biçi-

mebakmakgerekiyor.Devletin

enönemligelirkaynağındanbi-

ri olan vergi yükünün toplum-

sal sınıflar arasında paylaşımı

KDV,ÖTVvbgibiyollarlaalınan

dolaylıvergileriledolaysızver-

giler üzerinden şekilleniyor.

Dolaylı vergilerindolaysızver-

gilereoranı,vergiyükününser-

mayeye mi dar ve orta gelirli

kesimüzerinemikaydırılacağı-

nın önemli göstergesi. Bugün

bu orana bakıldığında dolaylı

vergiler gelirlerinin dolaysız

vergiler gelirinin 2,28 katı ol-

duğugörülüyor.Buisegelirda-

ğılımınındahadafazlabozula-

cağıanlamınageliyor.

Dolaylı vergilerin dolaysız

vergilereoranıyıldanyılaartı-

rılırken sermaye kesiminin

desteklenmesisadecebuyolla

değilkurumlarvergisioranları-

nın düşürülmesiyle de devam

ediyor. Bilindiği üzere kurum-

larvergisiyüzde30’danyüzde

20’yedüşürülmüşdurumda.

De ği şen bir şey yok

Temel yönelim açısından ba-

kıldığında,2007yılıbütçeside

diğerlerinden niteliksel bir

farklılıktaşımıyor.Bütçeninte-

melniteliğini,gittikçeyoksulla-

şanortavedargelirlilereyük-

lenendolaylıvedolaysızvergi-

ler, özel sektöre yapılan vergi

indirimi, sağlık ve eğitim gibi

iyicedaraltılankamuhizmetle-

riilesosyaldevletintasfiyesini

hızlandıran bir yapı oluşturu-

yor. Öte yandan bütçenin bu

haliylebileuygulanıpuygulana-

mayacağışaibeli.Kapıdacum-

hurbaşkanlığı seçimi ve genel

seçimler var. Dolayısıyla izle-

necek popülist siyasetler büt-

çenin uygulamada daha da

farklılaşmasınayolaçabilecek.

EKONO-OCAK 2007
ÖZGÜRLÜKTOPLUMSAL
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2007 bütçesi: düzelen ekonomi!

HAYATIMIZ 
DAHA DA ZORLAŞACAK

NURAY ERGÜNEŞ

B

Kamu hizmetleri arasında en önemlileri olan eğitim ve sağlığa ayrılan pay her iki alanda yapılmak istenilen düzenlemeler 
paralelinde geriletiliyor. Halihazırda devlete ait hastanelerin birer döner sermaye kuruluşuna dönüştürüldüğü, geri ödemelerin
kısıtlandığı, personel alımlarının yavaşlatıldığı düşünülürse, bütçe bu haliyle kamu hizmetlerinin niteliğinin iyice düşürüleceğinin
de sinyalini veriyor.

Halkın eline bütçeden bir şey düşmüyor

Tablo:2007BütçeHedefleri
2007 2008Artış(%)

Gelirler 188,2 160,317,4
-VergiGelirleri 158,2 132,119,7
-DiğerGelirler 30,0 28,26,3

Giderler 204,9 174,317,5
-Faiz 52,9 46,214,5
-F.D.Harcamalar 152,0 128,018,7
-Personel 43,7 36,021,3
-CariTransferler 60,9 49,124,0
-Yatırım 12,1 12,42,5
-Sermaye 3,6 1,8 200,0
-MalveHiz.Alımı 15,6 17,711,9
-BorçVerme 3.7 4.2 22.0
-Açık 16.7 13.920.1
-FaizDışıDenge 36.2 32.212.4

2007 yılı bütçesi de diğerlerinden niteliksel 
bir farklılık taşımıyor. Bütçenin temel niteliğini,
gittikçe yoksullaşan orta ve dar gelirlilere 
yüklenen dolaylı ve dolaysız vergiler, özel sektöre
yapılan vergi indirimi, sağlık ve eğitim gibi 
iyice daraltılan kamu hizmetleri ile sosyal devletin
tasfiyesini hızlandıran bir yapı oluşturuyor.
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Savaş ve Rant Büt çe si ni
Onay la mı yo ruz

Halktanyanabirbütçeninmümkünol-

duğudüşüncesiylebirarayagelenDa-

yanışmaevleri,DayanışmaSendikası,

EkmekDavası,HalkKültürMerkezleri

veSosyalHaklarDerneğiHalkİçin

BütçePlatformu’nukurdular.Bağımsız

TekstilİşçileriSendikası,Bursaİşçi

HaklarıDerneği,İzmirİşçiHaklarıDer-

neği,İzmitSosyalHaklarDerneği,

MağdurÖğretmenlerveEğitimEmek-

çileriDerneği,SağlıkHakkıHareketi

Derneğigibidemokratikkitleörgütleri-

nindedesteklediğioluşum,22Kasım

ÇarşambagünüTMMOB’dedüzenlediği

basıntoplantısıilehalktanyanabütçe

içinkampanyabaşlattığınıduyurdu.-

İstanbul

Halk İçin Büt çe Plat for mu’ndan
2007 büt çe si ne pro tes to

HalkİçinBütçePlatformubileşenleri

olanDayanışmaSendikasıveDayanış-

maevleri,UlusAlanı’ndabirarayage-

lerek2007bütçesiniprotestoetti.Kay-

nakyokluğunugeçerlimazeretgörme-

diklerinivurgulayanplatformüyeleri,

2007bütçesininhalktarafındankabul

görmediğinivurguladı.Platformadına

basınaçıklamasıyapanRamazanSa-

yar,“Bizdenalınanıyerliveyabancı

rantiyeye,sermayedara,savaştacirle-

rinedağıttığınıziçin2007bütçesini

onaylamıyoruz.Halkbubütçeyehayır

diyor”dedi.-Ankara

Rant için de ğil, 
halk için büt çe yü rü yü şü

Dayanışmaevleri,DayanışmaSendika-

sıüyeleri9Aralıkgünü2007bütçesini

halkınonaylamadığınıifadeederek,

“Rantavesavaşadeğil,halkiçinbütçe

istiyoruz”mesajınıverdi.Sümerler

bulvarındatoplanan70-80civarında

göstericiellerindepankartlarlasemt

pazarınakadaryürüyereksloganlarat-

tı.SözcüSelmaGülümburadayaptığı

konuşmasında;halkın2007bütçesini

geçtiğimizgünlerdeaçıksandıktaveto

ederekreddettiğini,rantavesavaşa

bütçeyikabuletmediğini,halkıntemel

sosyalhaklarınıkarşılayanbirbütçeis-

tediklerinibelirtti.-Ankara

Halk Büt çe si ni Tar tı şı yor

Emekten,halktanyanabirbütçenin

mümkünolduğudüşüncesiyleharekete

geçenDayanışmaevleri,Dayanışma

sendikası,EkmekDavası,HalkKültür

MerkezleriveSosyalHaklarDerne-

ği’ndenoluşanHalkİçinBütçePlatfor-

mu,3Aralık,PazargünüdePetrol-İş

Sendikası’nınAltunizadebinasında

halktemsilcileriylebirlikte“HalkBüt-

çesiniTartışıyor”başlığıaltındabirfo-

rumdüzenledi.İkioturumdanoluşan

etkinliğinbirincioturumundaProf.Dr.

İzzettinÖnderveYar.Doç.Dr.Sezai

Temellisözaldılar.İkincioturumdaise

çeşitlikesimlerdenemekçilerkendiya-

şamlarındanörneklervererekMec-

lis’tekibütçeninemekdüşmanıyönünü

vurguladılar.BuoturumdaMetinYeğin

deLatinAmerikaizlenimlerindenhare-

ketlecoşkulubirsunumyaptı.-İstan-

bul

Halk için büt çe yü rü yü şü

HalkİçinBütçePlatformu10Aralık

Pazargünü13:00’deTaksimMeyda-

nı’ndakitramvaydurağındayaklaşık

400kişininkatıldığıbireylemgerçek-

leştirdi.Eylem,Platformsözcüsünün

basınaçıklamasıilebaşladı.Sıksık

“Savaşiçindeğil,halkiçinbütçe”,“Pa-

rasızsağlık,parasızeğitim”,“IMF’ye

değil,emekçiyebütçe”sloganlarıatılan

açıklamanınardındanteksırahalinde

Galatasaray’ayüründü.Atılanslogan-

larvedağıtılanbildirilerlehalkGalata-

saraymeydanındaoykullanmayaçağ-

rıldı.Oylamanınardındansandığın

meclisepostalanmasıylaeylemeson

verildi.-İstanbul

Büt çe yi pro tes to yü rü yü şü

KESK,TMMOBveTTB'nin2007bütçe-

sineyönelikyaptığıreferandumunso-

nuçlarıİnönüParkı’ndanAKPAdanaİl

Başkanlığıönünekadaryapılanbiryü-

rüyüşünardındanaçıklandı.2Aralık

Cumartesigünüİnönüparkındatopla-

nanyaklaşık200kişi“Sadakadeğil

toplusözleşme”,“İMFuşağıhükümet

istifa”,“Parasızeğitimparasızsağlık”,

“Genelgrevgeneldireniş”sloganlarını

atarakAKPilbinasıönünekadargel-

di.Basınaçıklamasıokunduktansonra

Adana’dayapılanreferandumsonuçla-

rıaçıklandıvereferandumsandıkları

açılarak"hayır"oyuyazılıoypusulaları

yeredöküldü.9AralıkCumartesigünü

iseHalkİçinBütçePlatformubileşen-

leri5Ocakmeydanındatoplandı.“Sa-

vaşveRantBütçesiniOnaylamıyoruz”

yazılıpankartaçıldıveÇakmakcadde-

sindenİnönüparkınakadarfiilibiryü-

rüyüşyapıldı.İnönüparkındayapılan

basınaçıklamasındabubütçeninhal-

kınbütçesiolmadığı,egemenlerin,

İMF'nin,silahtüccarlarınınbütçesi

olduğuvurgulandı.Yürüyüşvebasın

açıklamasısırasındabütçeyiprotes-

toedensloganlaratıldı.EylemeESP,

İHDveDHPdestekverdi.-Adana

HALK BÜTÇEYİ ONAYLAMIYOR
HAZIRLAYAN: MEHMET ÇİFTÇİ
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Tec ri te Son Ve ril sin

ToplumsalÖzgürlükPlatformu,19Ara-

lıkKatliamı’nınyıldönümündeSaman-

dağ’dabirbasınaçıklamasıdüzenledi.

Yapılanbasınaçıklamasında,konuşan

PlatformsözcüsüAliKarasu,“Hayata

Dönüş”adıylagerçekleştirilenkıyımı,

EcevitHükümeti’ninsiyasetenkendini

tükettiğigünolaraknitelendirdi.Hapis-

hanelerdetecrituygulamasınınbitiril-

mesiiçin122kişininöldüğüveBehiç

Aşçıveyabirbaşkasınındahaölmesi-

ninistenmediğininbelirtildiğieylemde

“Tecritikaldırın,ölümleridurdurun”ve

“Devrimciiradeteslimalınamaz”slo-

ganlarıatıldı.-Samandağ

Ya şa ma kı yı mın 6. yıl dö nü mü

HatayToplumsalDayanışmaveKültür

Derneğibirbasınaçıklamasıdüzenle-

yerek19Aralık2000’deyapılankıyımı

protestoetti.DernekBaşkanıSezaiZi-

dani,yaptığıaçıklamadabutarihin

Türkiye’nindehşetgünüolduğunube-

lirterek,Ftipicezaevlerininkapatılma-

sıiçingerçekleşenölümoruçlarında

ölendirenişçisayısınınyüzlerigeçtiğini

hatırlattı.Zidani,5Nisan’daölümoru-

cunagirenhukukçuBehiçAşçı’nında

busürecekatıldığınıvecezaevlerinde

uygulanantecridesonverilmesigerek-

tiğinivurguladı.-Hatay

Ka mu emek çi le ri iş bı rak tı

Kamuemekçileri14Aralık'taülkege-

nelindeişbırakmaeylemiyaparakses-

leriniiktidaraduyurmayaçalıştılar.

Toplamda250biniaşkınkamuemekçi-

siişbıraktı.Eylemeçeşitlidemokratik

kitleörgütleridedestekverdi.Aksaray

Meydanı’ndanyolaçıkanyaklaşık2bin

kamuemekçisiişbırakıpSaraçhane

Parkı'ndatoplandı.Basınaçıklamasını

okuyanKESKDönemSözcüsüDursun

Yıldız,2007bütçesininIMFdirektifleri

doğrultusundahazırlandığınısöyleye-

rek"IMFveDünyaBankası'ylayapılan

anlaşmalarderhaliptaledilmelidir"de-

di.KESKMerkezYönetimKuruluüyesi

SevgiGöyçedeemekçilerihiçesayan-

larınyoksulluktandasorumluoldukla-

rınıdilegetirdi.Eylemekatılansanatçı

NurettinGüleçveFerhatTunçtürküle-

riyleeylemekatıldılar.-İstanbul

Tec ri di kal dı rın, 
ölüm le ri dur du run

19Aralıkkatliamının6.yıldönümünde

İstanbulKadıköyMeydanı’ndadireniş

ruhuve“katildevlet”eöfkevardı.17

Aralık’tayapılanmitingdebuluşanyüz-

lerceinsan19Aralık'ıunutmadığınıve

unutturmayacağınıyinegösterdi.En

önde"Yaşasın19AralıkDirenişimiz-

19AralıkKatliamınıUnutmadıkUnut-

mayacağız"yazılıpankartınbulunduğu

yürüyüşsırasında“KatilDevletHesap

Verecek","FaşizmiDöktüğüKandaBo-

ğacağız","DevrimŞehitleriÖlümsüz-

dür","YaşasınDevrimciDayanışma",

"Yaşasın19AralıkDirenişimiz”slogan-

larıatıldı.Eylemmüzikdinletisiyleso-

naerdi.-İstanbul

Ali Ser kan Eroğ lu ara mız da

AliSerkanEroğlu,katledilişinin9.yı-

lındaEgeÜniversitesiöğrencileritara-

fındananıldı.SDG,DTPgençliği,Öz-

gürlükçüGençlikDerneği,EmekGenç-

liği,ÖğrenciMuhalefeti,SGD,DGD’li

öğrencilertarafındanüniversiteçapın-

dafakültevebölümlerdebildiridağıtıl-

dı,kampüsiçindeçeşitliyerlerdemasa

kurulduveafişlerasıldı.SerkanEroğ-

lu’nunpolis-idareişbirliğisonucunda

katledilişiteşhiredildi.

150kişininkatıldığıyürüyüşteSerkan

Eroğlu'nunresmininolduğukokartlar

takıldı.e-cafe’ninönünde,bütünbile-

şenleradınaÖzgürlükçüGençlik’ten

SedaAdemoğlu’nunyaptığıaçıklama-

da;SerkanEroğlu'nun,1997’depolis-

lertarafındantehditedildiğiiçinİHD'

yebaşvurduğuveİzmirEmniyetMü-

dürlüğühakkındasuçduyurusundabu-

lunduktansonraİletişimFakültesi’nde

asılıolarakbulunduğuifadeedildi.Ola-

yındevletinyansıttığıgibiintiharolma-

dığınınanlaşıldığıbelirtilirkenfaillerin

yakalanıpolayınaydınlatılmasınınis-

tendiğiaçıklamanınardındanSerkan

anısınafakültebahçesinebirfidandi-

kildi.Anma,müzikdinletisiveYeniKa-

pıtiyatrotopluluğunungösterisiyleso-

naerdi.-İzmir

Şim di aya ğa
kalk ma za ma nı dır

HatayÖzgürlükçüGençlikDerneği,ku-

ruluşunuAntakyaOdaTiyatrosu’nda

gerçekleştirdiğibiretkinliklekutladı.

Kutlamada;barış,kardeşlikvedemok-

rasininegemenolduğubirdünyaya-

ratmakveinsancabiryaşamkurmak

amacıylaörgütlübirtoplumsalmüca-

deleyürüteceklerinibelirtenÖGDsöz-

cüsüErenBirkeser,ÖzgürlükçüGençlik

olarakbütünsorunlarakarşı,yaşamın

heralanınımücadelealanıolarakgör-

düklerinibelirtti.Ardından“Şimdi,

ayağakalkmazamanıdır”diyerekher

kesimdengençliğeörgütlenmeçağrısı

yaptı.Çeşitlisanataktivitelerininsergi-

lendiğietkinlik,halaylareşliğindesona

erdi.-Hatay

Di re niş ek tik tar la la ra

12Temmuz’dabaşlayıp33günsüren

İsrailsaldırısınınardından,Lübnan

halkınınsesiniduyurmakamacıylager-

çekleştirilenUluslararasıBeyrutKonfe-

ransıyapıldı.

Avrupa’nınhemenherülkesindenkatı-

lımcılarınbulunduğukonferansta,ABD,

İngiltere,GüneyKore,Küba’nında

temsilcileriyeraldı.Dahaçoksiviltop-

lumvemedyakuruluşlarınıntemsiliye-

tiönplanaçıksadasiyasipartitemsil-

cileri,bazıülkelerdensenatörlerve

milletvekilleridekatıldı.Konferans’ta

Türkiye’dendeTÖP,EHP,SODAP,ESP,

ÖDP,EMEP,HOPveçeşitlidemokratik

oluşumlarıntemsilcileriyeraldı.-Bey-

rut/Lübnan

“Hu kuk ve De mok ra si” ko nu lu
pa ne le yo ğun il gi

HatayToplumsalDayanışmaveKültür

Derneği,Dayanışmaevleri,ESPveTop-

lumsalÖzgürlükPlatformu’nunbirlikte

düzenledikleri“HukukveDemokrasi”

konulupanelyoğunbirilgiylekarşılan-

dı.YazarHalukGergerveİstanbulBa-

rosuavukatlarındanGülserenYole-

ri’ninkonuşmacıolduğupaneliçoksa-

yıdakişiilgiyleizledi.

Ba rış, De mok ra si ve Öz gür lük
Plat for mu Gi ri şi mi

Kürtsorununundemokratikçözümüiçin

başlatılantektaraflıateşkesin,hükümet

tarafındanyoksayılmasıüzerineDemok-

ratikToplumPartisi,EmekPartisi,Emekçi

HareketPartisi,SosyalistDemokrasiParti-

si,ToplumsalÖzgürlükPlatformu(vegöz-

lemciolarakEzilenlerinSosyalistPlatfor-

mu),Barış,DemokrasiveÖzgürlükPlat-

formuGirişimiolarak3Ocaktarihindeya-

yınladıklarıortakbildiriilesiyasiparti,de-

mokratikkitleörgütleri,sendikalar,meslek

odaları,çevreörgütleri,yöredernekleri,

kadınvegençlikörgütleriileaydınvesa-

natçılarınbirplatformdabuluşmasıiçin

ortakmücadelehattıörmeningerekliliğini

duyurdu.Merkeziolarakyapılanacakplat-

formunyanısıraillerdevesemtlerdeyerel

platformlaroluşturulmasıiçinherkesim-

dendemokrat,yurtsevervesosyalistlerbir

arayagelmeyeçağrıldı.
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üyük bir depremden sonraki

manzarayı düşünün. Bütün

evleryıkılmış,yıkılmayanev-

lerin camları parçalanmış veduvar-

ları çatlamış. Yıkık apartman önleri

araba mezarlığı gibi. Arabaların hiç

biribütündeğil,yaönügitmiş,yaor-

tası, ya tavanı.Köprüleryok. İnsan-

laretraflarındandolanıyor,yollardaki

büyük gedikler toprakla doldurul-

muş.Minaresizcamiler,yıkıkokullar

arasındaoyunalanlarıyaratmayaça-

lışan ve savaşçılık oynayanLübnanlı

küçükçocuklar.Herhaldekendilerine

büyüyünceneolacaksındesekenpo-

püler cevap “direnişçi olacağım” ya

da “HüseyinAliMir’i gibi olacağım”

cevabını alırdık.Bunları düşünürken

yutkunup, büyüyünce doktor, öğret-

men olacak bizim çocukları hatırla-

yarakcevabıçokacıverenbusorula-

rısormaktanvazgeçiyoruz.

Işılışılcaddeler,çokkatlı4yıldızlı,

5yıldızlıoteller,kumarhaneler,saba-

hakadarcanlımüzik yapaneğlence

yerleri. Yollar lüks araçlar, hammer

jiplertarafındanişgaledilmiş,sokak-

larda Arapça konuşanı duymak bile

insanıheyecanlandırıyor.GiyimAme-

rikan, aksan Fransız, siyaset İngiliz

buuzakdiyarlarda.Hamracaddesini

baştanbaşadolaşıpdamaktadımıza

uygunbir lokantaveyarestoranbu-

lamamanın verdiği açlık hissinden

midirnedir,bubölgedeherşeysah-

te,herşeyyapmacıkgeliyorbize.Gü-

neyBeyrut’taninceamabirokadar

dabelirginbir çizgiyleayrılmışolan

şehrin bubatı ve kuzeybölümüLe-

man’ınbirkapakkarikatürünühatır-

latıyordu. Beyrut Konferansı’nda da

sergilenen bu karikatürde omeşhur

Truva Atından askerler değil Coca-

Cola, Mc-Donald’s, Marlboro iniyor-

du.Evet,uluslararasıtröstlerinpar-

sellediği şehrin bu bölümü, sadece

birkaçkilometreötedekiyıkımlardan

tamamenbihaber.

LübnanBarışKonferansı’nagitmek

içinyolaçıktığımızdaaçıkçasıhiçbi-

rimiz nelerle karşılaşacağımızı bile-

miyorduk.Beyrut’unortayerindebu-

lunan Unesco Palace’a vardığımızda

programın başlamış olduğunu gör-

dük.43kişidenoluşanTürkiyekafile-

siçeşitliatölyeleredağılarakOrtado-

ğu’da neler olduğunu ilk ağızlardan

anlamaya çalışıyordu. Bir savaş ya-

şanmıştı ve bu savaşta emperyaliz-

mindesteğiylesiyonistİsrail,21.yüz-

yılını yaşayan insanlık tarihine kara

birlekedahaeklemişti.Ancakkara-

da girişmek istediği işgal harekatı

Lübnandirenişçileritarafındankesin

biryenilgiyeuğratılmıştı.

Ulus la ra ra sı da ya nış ma

BizimkafileMedya,StratejiveDire-

niş,YenidenİmarveUluslararasıHu-

kukatölyelerinedağıldı.Tabiitahmin

edileceğigibiMedyaatölyesi,beyin-

leri kirleten emperyalist bombardı-

manaaletolmayacakbirbasınveya-

yınkuruluşuoluşturmahedefiyleça-

lıştı.StratejiveDirenişatölyesiyaşa-

nan süreci bütün yönleriyle masaya

yatırdı.Yeniden İmaratölyesindeyı-

kılan Lübnan’ın yeniden inşası için

hangi imkanların kullanılabileceği

tartışıldı.UluslararasıHukukatölye-

sinde ise şuandakiuluslararasıhu-

kukmahkemelerininyeterinceözgür

olamadıklarıvebazımüdahaleleryü-

zündenyaşanan ihlallere ilişkin tam

olaraksağlıklıkararlarveremedikle-

ri,busebepleuluslararasısaygınlığı

olanyenibirmahkemekurulmasıge-

rektiğivebununbütündünyadakibi-

reysel hak ihlallerini ele alması ge-

rektiği konuları konuşuldu. Bunun

sonucu olarak da, en kısa zamanda

uzmanhukukçulardanveuluslarara-

sımahkemedeneyimiolankişilerden

görüşalınmasıyönündekararçıktı.

Avrupa’nın hemen her ülkesinden

katılımcılarınbulunduğukonferansta,

ABD,İngiltere,GüneyKore,Kübada-

hil yüzden fazla ülkenin temsili söz

konusu idi.Dahaçoksivil toplumve

medya kuruluşlarının temsiliyeti ön

planaçıksadasiyasipartitemsilcile-

ri,bazıülkelerdensenatörlervemil-

letvekilleridevardı.ÖDPveEMEP’in

genel başkan yardımcısı düzeyinde

(HakanTahmazveMustafaYalçıner)

katıldığı konferansa Radikal yazarı

NurayMert,HalklarınOrtadoğuPro-

jesi adına da Hayrettin Belli katıldı.

Türkiye’dendiğerbirçokdemokratik

oluşumuntemsiledildiğikonferansta

TÖP,EHP,SODAP,ESPtemsilcileride

sözalıpkonuştu.Konuşmalardaağır-

lıklı olarak Büyük Ortadoğu Projesi-

ninbiryıkımvesömürüprojesioldu-

ğu,bunugeçersizkılmakiçinHalkla-

rınOrtadoğuProjesi’ni(HOP)inşaet-

menin zorunlu olduğu dile getirildi.

HOP açıklanırken, Ortadoğu’daki

halkların birbirleriyle iletişimi arttır-

masınınzorunluolduğu,emperyalist

Lübnan Barış Konferansı ve Lübnan İzlenimleri

DİRENİŞ EKTİK BÜTÜN TARLALARA

TÜLAY HATİMOĞULLARI-TİMUR RENCÜZOĞULLARI

Minaresiz camiler, yıkık okullar  arasında oyun alanları yaratmaya çalışan ve savaşçılık oynayan Lübnan’lı küçük çocuklar.
Herhalde kendilerine büyüyünce ne olacaksın desek en popüler cevap ‘direnişçi olacağım’ ya da Hüseyin Ali Mir’i  gibi olacağım
cevabını alırdık. Bunları düşünürken yutkunup, büyüyünce doktor, öğretmen olacak bizim çocukları hatırlayarak cevabı çok acı
veren bu soruları sormaktan vazgeçiyoruz.

Lübnan’da bir savaş
yaşanmıştı ve bu savaşta
emperyalizmin desteğiyle
siyonist İsrail, 
21.yüzyılını yaşayan
insanlık tarihine kara bir
leke daha eklemişti. 
Ancak karada girişmek 
istediği işgal harekatı
Lübnan direnişçileri
tarafından kesin bir 
yenilgiye uğratılmıştı. 

B

Güney Beyrut bir deprem bölgesini andırıyor
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oyunların boşa çıkarılmasındaki temel

dayanağın bu olabileceği dile getirildi.

İsrail’in Lübnan halkına karşı giriştiği

insanlık dışı saldırıda Türkiye halkının

Lübnan halkının yanında olduğu ve ol-

mayadevamedeceğiifadeedildi.

GüneyBeyrutgezisisarsıcıoldu.İsrail

uçaklarındanatılanfüzelervebombalar

yüzlerce apartmanı yerle bir etmişti.

Bombalarındehşetiniaradanikiaygeç-

mesine rağmen iliklerimize kadar his-

settik.Yıkılmışbinalarınyanındaayakta

kalan binaların görüntüsü yıkılmışlar-

dan daha dehşet vericiydi. Yarısı yıkıl-

mışolanbubinalardakocakocabeton

parçaları her an insanların üstüne dü-

şecekgibisarkıyordu.Vebuapartman-

larınüzerineasılmışbüyükbez resim-

lerde son direnişte ölen direnişçilerin

fotoğrafları asılı duruyordu. Savaşın

esaskötüyanınıbizerehberlikedenDi-

yabEbuJahJahanlatıyordu:Saldırının

bittiğigündenbugünekadarsonradan

patlayanbombalaryüzündenotuzaya-

kıninsanhayatınıyitirmişvebirçokin-

sansakatkalmayasebepolacakşekilde

yaralanmıştı.Vebubombalaruluslara-

rasıhukukunkullanılmasınıyasakladığı

bombalardı.

Ve son gün: 
Gü ney Lüb nan Ge zi si

12Temmuz’dabaşlayıp33günsonra

sonaerensaldırınınesaskorkunçman-

zaralarınınyaşandığıbölgeyedoğrugi-

diyoruz. 110 kilometrelik yol boyunca

otobüslerinoluşturduğukonvoydakika-

filesağlısollubütünevlerin,köprülerin,

camilerin, okulların yıkıldığına tanıklık

etti.Kanakasabası’nıngirişindebirca-

mivebir lunaparkınbulunduğukomp-

lekste duran konvoyun rehberleri bizi

sığınak gibi bir toplantı salonuna yön-

lendirdi. Kana kasabası, hatırlanacağı

üzere biri 1996, biri de son saldırıda,

yani2006’daolmaküzereikiİsrailkat-

liamınahedefolmuşbirkasaba.Butop-

lantısalonundabizler,yabancıheyetler

vebasınordusubeklerkenbizimgirme-

diğimiz bir arka kapıdan giren direniş

güçleri güney bölgesi sorumlusu Nebil

Kawuk topluluğu selamladıktan sonra

konuşmayabaşladı.Arapçakonuşuyor-

duvekonuşmasıLübnanKomünistPar-

tisi’nin bir yetkilisi tarafından anında

İngilizce’yeçevriliyordu.Konuşmasında

şöylededi: “LitaniNehri’ningüneyinde

bizi yok etmek istediler ancakbaşara-

madılar.Çolukçocuköldürdüler.Bölge-

nin yapısını değiştirmek ve bizi ABD

projesinin parçası yapmak istediler

ama başaramadılar. Geri püskürtüldü-

ler.İsrailaskerleriutançiçinde,onların

liderleriutançiçinde.Ortadoğuvedün-

ya Hizbullah lideri ile gurur duyuyor.

Bilmenizi isteriz ki mutluluğumuz tam

değil.Filistinve Irak’takatliamlarolu-

yor. İsrail askeri saldırganlığı şimdilik

bitti, ancak politik saldırganlığı devam

ediyor.Askeriaçıdanbaşarılıydık,şimdi

politikdüzeydekazanmalıyız.Bushpo-

litikaları yenilgiye uğratılmalı ve ABD

bölgedendefedilmelidir.ÇünküABDel-

çisipolitikalarüretiyor,meşruolmayan

Lübnan hükümeti uyguluyor. Halbuki

hükümetiktidarınkaynağınınABDdeğil

halk olduğunu anlamalı. Mücadelemiz

sürecekveşehitlerimizinkanıilegurur-

lu bir Ortadoğu’yu yeniden yaratmaya

çalışacağız.”

Rehberlerimiz Kana kasabasına gir-

meningüvenlikaçısındanriskliolduğu-

nudüşündüklerindenKana’yagirmedik.

Kafka ve Yatır sıradağlarının ihtişamlı

görüntülerinin fonunda sırayla  Sıddı-

kıyn,TıbniveAytBeytEşşa’bkasabala-

rına girdik. Arada birçok Hristiyan ve

Müslümanyerleşimbirimiyıkılmışama

istisnasız her köy meydanında daha

sonra İsrail’denelegeçirildiğiniöğren-

diğimizharapolmuştanklaraHizbullah

bayrakları çekilmişti. Yine her köyde

asılı büyük bezlere o köyden ölenler

resmedilmişti ve altlarında sloganlar

yazılıydı.Ölenlerinçoğusavaştanönce

bakkal, marangoz, öğretmen gibi nor-

mal meslekler icra eden insanlarmış.

Savaş başlayınca ülkelerini savunmak

içindirenişekatılmışlarveşehitolmuş-

lar.

“Ne ka dar uzak ta olur sak 
ola lım ge ri ge le ce ğiz”

VenihayetAytBeytEşşa’bkasabasın-

dayız. Savaştan önce 1560 olan hane

sayısı İsrail saldırısından sonra 10’a

düşmüş.Bukasabasavaşınbaşlaması-

nagerekçegösterilenve2İsrailaskeri-

nin kaçırıldığı Hamas’a destek eylemi-

ninyapıldığıbölge.Yürümemesafesiyle

5 dakikadan az bir sürede ulaşılabilen

Berenitadlıİsrailyerleşimineaynımın-

tıkada yer alanSafad askeri havaalanı

eşlikediyor.Ve İsraildeyimyerindeyse

taşüstünde taşbırakmamış.Zaten İs-

rail için  yıkım, başlıca cezalandırma

stratejisi. Ancak bu kasabada 10 tane

tankını,birvincinive4buldozerinibıra-

kıpgitmiş.Yollardagördüğümüzüzeri-

nekamışuçlarındakiHizbullahbayrak-

larının asılı olduğu tanklardan bazıları

bunlar.Vebuköyçetinbirsavunmaya-

parak 70’in üzerinde işgalci askeri öl-

dürmüş. Toplam 13 şehit vermiş. Her

tarafşehitdirenişçilerinfotoğraflarıve

sloganlarla dolu. Bir de bu kasabanın

HüseyinAliMir’iadındabirkahramanı

var.Buşahıssadece15yaşındaveİsra-

il askerlerine ilk kurşunu atan, attığını

dadevirenbirçocuk.Şimdineredeol-

duğunu henüz söylemiyorlar ama ne

anlama geldiğini tam olarak bilmesek

de “ayakları kötü durumda” diyorlar.

Seviniyoruz,enazındansağolduğuna.

Bugezidençıkardığımızenönemliso-

nuç,inançlıhalklarınzafereherzaman

daha yakın taraf olduğudur. Toplam 6

milyonluk, yöneticileri emperyalistlerin

kuklasıolmuşLübnan’dabudirenişdev

birisimyaratmış:SeyyidHasanNasral-

lah. Ve emperyalistlere, siyonistlere

karşıkazanılanbuönemlizaferhalkın-

komünistiyle, Hizbullahıyla, Şii, Sünni

ve Hristiyanıyla- yan yana durmasıyla

başarılmış.
Halkların Ortadoğu Projesi
açıklanırken, Ortadoğu’daki
halkların birbirleriyle
iletişimini arttırmasının
zorunlu olduğu, emperyalist
oyunların boşa
çıkarılmasındaki temel
dayanağın bu olabileceği
dile getirildi. İsrail’in
Lübnan halkına karşı
giriştiği insanlık dışı
saldırıda Türkiye halkının
Lübnan halkının yanında
olduğu ve olmaya devam
edeceği ifade edildi.

Bu geziden çıkardığımız en
önemli sonuç, inançlı 
halkların zafere her zaman
daha yakın taraf olduğudur. 
Toplam 6 milyonluk, 
yöneticileri emperyalistlerin
kuklası olmuş Lübnan’da bu
direniş dev bir isim yaratmış:
Seyyid Hasan Nasrallah. Ve
emperyalistlere, siyonistlere
karşı kazanılan bu önemli
zafer halkın -komünistiyle,
Hizbullahıyla, Şii, Sünni ve
Hristiyanıyla- yan yana 
durmasıyla başarılmış.

Konferans halkların dayanışmasının güzel bir örneği oldu

Sivil hedeflere yapılan saldırılar yüzünden binden fazla sivilin yaşamı sona erdi



eçtiğimiz ay boyunca Latin

Amerika’da umut veren geliş-

melerpeşpeşegeldi.3Aralık’ta

Venezüella’da gerçekleşen seçimden

Hugo Chavez, halkın da beklediği gibi

zaferleçıktı.UlusalSeçimKurulu,yap-

tığıaçıklamada,HugoChavez’inülkenin

bütün eyaletlerinde seçimi kazandığını

veülkeçapındayüzde61,52düzeyinde

oyoranınaulaştığınıaçıkladı.Chavez’in

rakibiZuliaEyaletiValisiManuelRosa-

les’in oyları ise yüzde 38,12’de kaldı.

Seçimlerekatılımınyüksekolmasıdik-

katçekti.Venezüellameclisbaşkanıta-

rafından seçimlere kitlesel katılımın

gerçekleştiğiaçıklandı.

HugoChavez,6milyonseçmeninoyu-

nu alırken rakibi Manuel Rosales’e 2

milyondan fazlaoy farkattı.Chavez’in

tekrakibiolarakçıkanRosales,ABD’nin

başınıçektiğiuluslararasıdesteğerağ-

menseçimlerikaybetti.

Yenilgiyeuğrayanmuhalefetlideri,se-

çimgecesiyaptığıaçıklamada,hüküme-

tinmekanizmalarınakarşımücadeleet-

menin zorolduğunu veoy farkının as-

lında resmi sonuçlardan az olduğunu

söyledi. Seçim öncesinde hükümetin

çeşitli kesimler üzerinde baskı kurdu-

ğunu iddiaedenmuhalefetsözcüsüde

zafere itiraz etti. Öte yandan Chavez;

ülkenin diğer eyaletlerinde olduğu gibi

Rosales’in valisi olduğu petrol zengini

Zuliaeyaletindebiledahaçokoyalarak

rakibini evinde de mağlup etti. Cha-

vez’inzaferine İranbaştaolmaküzere

Suriye, Bolivya ve Arjantin gibi süreci

önemletakipedenülkelerindevletbaş-

kanlarındantebrikleryağdı.

Bo li var cı dev rim 
yo lu na de vam edi yor

ABD yönetimi, Chavez’in meşru ve

parlakzaferinikutlamazken,Venezüella

hükümetiyle karşılıklı çıkarlar temelin-

dedahafazlaişbirliğiyapmaniyetlerini

açıklamakzorundakaldı.Amerikan is-

tihbaratı da uyuşturucu ticaretinemü-

samahalı davranmakla eleştirdiği Cha-

vez’inİran,KoreDemokratikHalkCum-

huriyeti, Suriye ve Belarus’tan oluşan

ABD karşıtı koalisyonla yakın ilişkiler

geliştireceğinedikkatçekti.AvrupaKo-

misyonu ise sonuçları “demokrasi için

birzafer”olarakdeğerlendirdi.

Zaferini “21. yüzyıl sosyalizminin ve

antiemperyalizmin zaferi” olarak nite-

lendirenHugoChavez,muhalefetinar-

tıkkendisininmutlakzaferinikabulet-

mesi gerektiğini söyledi. Nisan 2002

ABD’ninveburjuvamuhalefetindestek-

lediği bir askeri darbeyle karşılaşan

Chavez, taraftarlarının sokağa dökül-

mesi sonucunda kısa sürede geri dön-

müştü.Chavez’intaraftarlarıonu,yok-

sullarınhaklarınısavunanilkVenezüel-

lalideriolarakgörüyorveilerigitmeye

kararlıolduklarınıgösteriyorlar.

Sevilen tarzıyla başkanlık sarayının

balkonundandestekleyenlerinişarkılar-

laselamlayanChavez,zaferiniSosyalist

KübaBaşkanıFidelCastro’yaadadığını

söyledi.YaptığıkonuşmadaChavez,ön-

celikliolarakpetrolpiyasalarınayeterli

miktardapetrolsüreceklerinivepiyasa-

larırahatlatacaklarınıbelirtti.Dünyanın

beşinci en büyük petrol üreticisi olan

Venezüella’daki siyasi belirsizliğin de

böylecetarihegömüldüğünüifadeeden

Chavez sözlerini “Çok yaşa sosyalist

devrim” diyerek bitirdi. Bu seçimlerle

birlikte sosyalizme geçiş döneminin

başladığını, bundan sonraki dönemin

Bolivarcıdevriminderinleştirilmesidö-

nemiolacağınıilanetti.

Ve ne zü el la dün ya halk la rı na
mo ral ve ce sa ret ve ri yor

Kuşkusuz, dünyada bir devrim süre-

cindenbahsedemeyiz.AncakVenezüel-

la’nınbaşınıçektiğisürecin,LatinAme-

rika’dahalktanyanayönetimleri işba-

şına getirerek sol rüzgârlar estirdiğini

teyitetmekgerekir.

Antiemperyalist,halkçıuygulamalarla

geniş halk kitlelerinin desteğini topla-

yanChavez’in,dünyadakiönemlidirenç

odaklarındanbirineöncülüketmekteol-

duğunu kolayca söyleyebiliriz. Nikara-

gua’dakibaşkanlıkseçimlerindeDaniel

Ortega’nın seçilmesinde de Chavez’in

desteğininvesolrüzgârınönemlietkisi

oldu. Venezüella ve Bolivya’dan sonra,

Nikaragua’daOrtega’nınveEkvador’da

Chavez’indostuolanRafaelCorrea’nın

seçilmesi, anti-emperyalist, halkçı da-

marıiyicegüçlendiriyor.Dahaılımlıbir

çizgiizleyenveemperyalistülkeveku-

rumlarladahauzlaşmacıbirilişkikuran

Şili, Brezilya ve Arjantin’deki sol/mer-

kez-solyönetimleridehesabakatarsak

Latin Amerika’da sol iktidar alanının

büyüdüğünüsöylemekmümkün.Benzer

şekildeOrtadoğu’da,IrakveLübnan’da

emperyalist saldırganlığın uğradığı ba-

şarısızlık,hemenardındansüreciiyide-

ğerlendirebilen Chavez’e zaferi, ezilen

halklaradadahaumutlubirşekildedi-

renmecesaretinigetirmiştir.

Hiç şüphe yok ki, antiemperyalist,

halkçıhareketlerinkapitalizmlehesap-

laşmalarındakatetmelerigerekenme-

safe hafife alınamayacak kadar uzun.

Ama açıkça bugün, Venezüella önder-

liğindeki Latin Amerika süreci dünya

halklarınamoralvecesaretaşılıyor.
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Anti-emperyalist, halkçı 
uygulamalarla geniş halk
kitlelerinin desteğini toplayan
Chavez’in, dünyadaki önemli
direnç odaklarından birine
öncülük etmekte olduğunu
kolayca söyleyebiliriz.
Nikaragua’daki başkanlık
seçimlerinde Daniel
Ortega’nın seçilmesinde de
Chavez’in desteğinin ve sol
rüzgârın önemli etkisi oldu.
Venezüella ve Bolivya’dan
sonra,  Nikaragua’da
Ortega’nın ve Ekvador’da
Chavez’in dostu olan Rafael
Correa’nın seçilmesi, 
antiemperyalist, halkçı
damarı iyice güçlendiriyor.

Yeniden Chavez!

VENEZUELLA HALKI İLERİ 
GİTMEKTE KARARLI
MEHMET ÇİFTÇİ

G

Chavez antiemperyalist cephenin simgesi durumunda

Zaferini “21. yüzyıl sosyalizminin ve anayasanın zaferi” olarak nitelendiren Hugo Chavez,
muhalefetin artık kendisinin mutlak zaferini kabul etmesi gerektiğini söyledi. Daha önce 
(Nisan 2002) ABD’nin ve burjuva muhalefetin desteklediği bir askeri darbeyle karşılaşan
Chavez, taraftarlarının sokağa dökülmesi sonucunda kısa sürede görevine dönmüştü. 
Chavez’in taraftarları onu, yoksulların haklarını savunan ilk Venezüella lideri olarak 
görüyorlar ve ileri gitmeye kararlı olduklarını gösteriyorlar. 
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merika’nın “arka bahçesi”nde

(Latin Amerika) sol dalganın

yükselişi devamediyor.Nikara-

gua’da 5 Kasım’da yapılan başkanlık

seçimini Sandinist Ulusal Kurtuluş

Cephesi’nin (FSLN) lideri, eski devlet

başkanıDanielOrtegakazandı.

1838’debağımsızlığınakavuşanNika-

ragua,tarihiboyuncaAmerikanasker-

leritarafındandefalarcaişgaledildive

siyasetibuülketarafındanyönlendiril-

di. Nikaragua’nın tarihi aynı zamanda

ABDemperyalizmineveyerli işbirlikçi

iktidarlara karşı göz alıcı direnişlerle

doludur. Amerikan askerlerine karşı

1927’den1933’ekadarbaşarılıbirge-

rillasavaşıverenvebutarihteöldürü-

lenAgustinoCesarSandino,Nikaragua

halkınınkalbindeefsanevibirliderola-

rakyeralmıştır.

Sandino’nunölümemriniverenGene-

ral Anastasio Somoza 1937’de devlet

başkanıseçilirkenaynızamanda42yıl

hüküm süren Somoza hanedanını da

kuruyordu.SomozaailesiABD’nin ya-

kın desteğiyle ülkeyi diktatörlükle yö-

netirkenNikaraguatopraklarınınbüyük

bölümünüelegeçirmiştiveresmiyada

gayri resmiher türlügelirdenpayalı-

yordu.

San di nist Dev rim

Somoza diktatörlüğüne ve Amerikalı

ağababalarınakarşıyoksulhalkıntem-

silcisi,adınıSandino’danalanveMark-

sizm’e dayanan Sandinist Ulusal Kur-

tuluşCephesi (FSLN)oldu.1961yılın-

dakurulanbuörgüt,zaferlerleveyenil-

gilerledolu,uzunsoluklubirmücadele

yürüttü.Sonunda,1979yılındaSandi-

nistler burjuva muhalefetin desteğini

dearkalarınaalarakSomozadiktatör-

lüğünesonverdiler.FSLNiktidarıhızla

Somoza ailesinin ve işbirlikçilerinin

mülklerineelkoyuphalkadağıttı, top-

rakreformunagirişti,başarılıbiroku-

ma yazma kampanyası gerçekleştirdi,

işçilerinveköylülerinyaşamkoşulları-

nı iyileştirmeyeyöneldi.Dışpolitikada

iseKübaveSovyetlerBirliği’yleiyiiliş-

kiler kurdu. Öte yandan Sandinist yö-

netim altında tüm siyasi partiler (So-

mozacılar dışında) faaliyetlerini sür-

dürdü. İfade ve örgütlenme özgürlüğü

korundu.

Ancak Orta Amerika’da Küba’nın

müttefikiMarksist bir iktidarın ortaya

çıkması Amerikan emperyalizmini ha-

reketegeçirdi.ABD,kısasüredeSandi-

nistlerleyollarınıayıranburjuvamuha-

lefetinidestekledi.Buyeterliolmayınca

komşuHonduras’taüslenenKontraları

(karşıdevrimciler) eğitti, silahlandırdı

vehertürlüyöntemledestekledi.Kont-

ralarınyoğunvevahşicesaldırıları,on

binlerce insanın ölümüne neden oldu,

devriminkazanımlarınıbaltaladı,halk-

ta can güvenliği kaygısı yaratıp devri-

meolangüveni sarstı.Bu sürecin so-

nunda 1990 yılında yapılan başkanlık

seçimini ABD’nin desteklediği Violetta

Chamorro kazandı. (O sırada devlet

başkanı, 1984’te yapılan seçimi kaza-

nanDanielOrtega’ydı.)

Sandinistler seçimin sonucunu kabul

etti. Dünyada ilk kez, silahlı mücade-

leyle ele geçirilen iktidar seçimle geri

veriliyordu. 16 yıl boyunca Nikara-

gua’yı burjuva partileri yönetti. Devri-

minkazanımlarıbüyükölçüdeortadan

kaldırıldı. Nikaragua yeniden ABD’nin

himayesinegirdiveneoliberalpolitika-

larakapılarınıaçtı.

2006 Kasım seçimine yaklaşırken

FSLN’nin adayı Ortega’nın seçileceği

azçokbelliolmuştu.BunakarşılıkABD

Ortega’nınseçilmesiniönlemekiçinçe-

şitli kanallardan baskı yapmaya, teh-

ditler savurmaya başladı. ABD büyü-

kelçisinin yanı sıra geçmişte Kontra

operasyonunuyönetenOliverNorthgi-

bi pek çok isim Nikaragua’ya gelerek

karşıkampanyayürüttü.Bunarağmen

Nikaragua halkı Ortega’yı devlet baş-

kanlığınaseçti.

Or te ga ay nı Or te ga mı?

KuşkusuzSandinistlerinyenidenikti-

daragelmesiAmerikanemperyalizmi-

nevurulanyenibirdarbedirveKüba-

Venezuela-Bolivyaekseninigüçlendire-

cektir. Castro ve Chavez’in coşkulu

kutlamaları da bu umudu yansıtıyor.

AmabugünküFSLN’nindevrimiyapan

FSLNolduğukuşkuludur.

Daniel Ortega, pembe rengin hâkim

olduğumedyatikbirseçimkampanyası

yürüttü.Yoksulluğakarşısavaşmasözü

verdiamaaynızamandaişçevrelerine

“ekonomidedramatik, radikaldeğişik-

likler yapmayı düşünmediği” yolunda

güvence de verdi. Prensa Latina’nın

haberine göre, seçimi kazanmasından

sonraOrtega'nınyaptığıilkişlerdenbi-

ri “tümsermaye kesimleriyle görüşüp

Sandinist hükümetin özel sektör, ser-

bestgirişimvepazarekonomisinedo-

kunmayacağıgarantisinivermek”oldu.

OrtegasonyıllardaKilise’yledeyakın

ilişkiler geliştirmeye özen gösterdi ve

Kilise’dekendisinitakdisettirdi.Muha-

fazakâr değerlerle uzlaşma arayışının

en çarpıcı örneği ise, seçimin hemen

öncesinde, kürtaj yasağının (tıbbi açı-

danrisklidurumlardadahil)FSLN’nin

oylarıylayasalaşmasıydı.

Öte yandan, son yıllarda FSLN’nin

devrimdönemiönderlerindenbirçoğu,

yönetimi devrimci ilkelerden sapmak,

bürokratlaşmakvesistemeyanaşmak-

lasuçlayarakayrıldıveSandinistYeni-

denİnşaHareketi’nikurdu.Bugrupse-

çimlerdeayrıbiradayçıkardıveyüzde

6oyaldı.

HerşeyerağmenOrtega’nınbaşkanlı-

ğaseçilmesi (enazındankısavadede)

LatinAmerika’dakisoldalgayıgüçlen-

direcektir. FSLN’nin Marksist ve dev-

rimci bir geleneğin mirasçısı olması,

Venezuela ve Küba’yla yakın ilişkileri,

buülkelerdengelecekekonomi, tıpve

eğitimalanındaki yardımlar daSandi-

nistiktidarıABDkarşıtıcepheyeyakın-

laştıracaktır.AmaOrtegayönetimine-

oliberalpolitikalarateslimolursa,onu

seçenyoksulemekçikitleleringözünde

sadecekendisinindeğil,solunsaygınlı-

ğınıdayıkımauğratabilir.

ABD’nin baskı ve tehditleri işe yaramadı

SANDİNİSTLER YİNE İKTİDARDA

SEMİH GÖKÇE

A

Kuşkusuz Sandinistlerin yeniden iktidara gelmesi Amerikan emperyalizmine vurulan yeni bir darbedir ve Küba-Venezuela-
Bolivya eksenini güçlendirecektir. Castro ve Chavez’in coşkulu kutlamaları da bu umudu yansıtıyor. Ama bugünkü FSLN’nin
devrimi yapan FSLN olduğu kuşkuludur.

Daniel Ortega yoksulluğa
karşı savaşma sözü verdi
ama aynı zamanda iş
çevrelerine “ekonomide
dramatik, radikal
değişiklikler yapmayı
düşünmediği” yolunda
güvence de verdi. Ortega
son yıllarda Kilise’yle de
yakın ilişkiler geliştirmeye
özen gösterdi ve Kilise’de
kendisini takdis ettirdi.
Muhafazakâr değerlerle
uzlaşma arayışının en
çarpıcı örneği ise, seçimin
hemen öncesinde, kürtaj
yasağının (tıbbi açıdan
riskli durumlar da dahil)
FSLN’nin oylarıyla
yasalaşmasıydı.
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on 15 yıldır kapitalizmin tüm
yerkürede at koşturma imkânı
yakalamasıyla birlikte sistemin

lideriABDiçindede“evrenselveebe-
di bir imparatorluk” kurma hayalleri
boy göstermişti. ABD siyasi ve ente-
lektüel eliti içinde pek çok kişi reel
sosyalizminyıkılışıylabirlikteABD’nin
tüm dünyada mutlak egemen olabile-
ceğini ve olması gerektiğini savundu.
Onlaragöre,ABDkendiçıkarlarınıgör-
düğüheryeremüdahaleediporayıis-
tediğigibidüzenleyebilirdi.Bunlarıya-
parkenmüttefiklereusulendanışılabi-
lirdi,amaonlarıiknaetmekiçinzaman
kaybetmeye gerek yoktu. Amerika’nın
politikalarınıkayıtsızşartsızbenimse-
yip destek olmayanlar düşman statü-
sündeydiler.ABDSoğukSavaşdenge-
lerinin ürünü olan uluslararası anlaş-
malarla kendisini bağlayamazdı. Bun-
laryenikoşullara(ABD’ninmutlakhâ-
kimiyeti) uygunolarakdeğiştirilmeliy-
di,vb.Bugörüşlerinenateşlibiçimde
veenuçnoktadasavunuculuğunuise,
yeni muhafazakârlar denilen küçük
amaetkilibirekipyapıyordu.

Soğuk Savaş döneminde Sovyetler
Birliği’nekarşıensertpolitikaları sa-
vunanbuekip,babaGeorgeBushdö-
neminde fazla etkili olamadı. Clin-
ton’unbaşkanlıkdönemindeyönetimin
dışpolitikasınaserteleştirileryaparak
sesleriniduyurdular.Amaasılgüçleri-
nioğulBushdönemindekazandılar.Bu
ekibeyakınduranDickCheneybaşkan

yardımcısıveDonaldRumsfeldsavun-
mabakanıolurken,ekibinhaseleman-
ları Paul Wolfowitz, Lewis “Scooter”
LibbyveDouglasFeithgibibirçokyeni
muhafazakârdakilitnoktalaragetiril-
di.Babasınagöredahacüretkârpoliti-
kalarbenimseyenoğulGeorgeW.Bush
buekibinönünüaçtı.
Yap rak dö kü mü: Irak et ki si

Yenimuhafazakârlarsonikiyıldırbir
yaprakdökümüyaşıyor.2005yılıiçin-
de bu ekibin üç önemli ismi (Wolfo-
witz,Libby,Faith)Bushyönetimindeki
görevlerindenayrılmakzorundakaldı-
lar.Enbüyükdarbe iseSavunmaBa-
kanıDonaldRumsfeld’inseçimyenilgi-
sininhemenardındanistifaetmekzo-
rundakalmasıydı.Rumsfeldherneka-
dar“saf”yenimuhafazakârolmasada
onlarınhamisiydivesıkıbirişbirlikleri
vardı(WolfowitzveFaithonunyardım-
cısıydılar).

Rumsfeld’itakibenbirbaşkakaleda-
ha düştü: ABD’nin Birleşmiş Millet-

ler’deki Büyükelçisi John Bolton.
“BM'nin sadece ABD çıkarlarına hiz-
met ettiğinde değeri var” sözlerinin
sahibi Bolton, Rumsfeld’in ayrılışının
hemenardındanistifaetti.

Aslında tüm bu yeni muhafaza-
kâr/şahin isimlerin teker tekergitme-
sininaltındakibaşlıcasebep,ABD’nin
Irak’taiçinedüştüğübataklıktır,yenil-
gidir. Irak’ın işgali, yeni muhafazakâr
birprojeydi.ABD’nintekbaşına(İngil-
teregibiyakınmüttefikleriylebirlikte)
dünyada istediğini yapabileceğini, as-
keri gücün bütün kapıları açacağını,
halklara kolayca boyun eğdirilebilece-
ğini düşünüyorlardı. Ama yanıldılar.
Irak’ın Sünni Arap halkı neredeyse
topyekûnbirdirenişgösterdi.Nüfusun
çoğunluğunuoluşturanŞiiAraplar ise
diktatör Saddam’ın devrilmesinden
memnunolsalarda,işgalcigüçlerinbir
an önce ülkelerini terk etmesini isti-
yorlar. Şiilerin önemli bir bölümü iş-
galcilere -geçici olmak kaydıyla- ta-
hammülederken,kendisilahlıgüçleri-
ni ve toplumsal örgütlenmesini hızla
güçlendirenveişgalcilerinderhalIrak’ı
terk etmesini savunan Sadr hareketi
güçkazanıyor.Şiilergiderekartanbi-
çimde Mukteda es Sadr’ın etrafında
toplanıyor. Amerika ve müttefikleri
140.000 askerle Irak’ı, hatta Bağdat’ı
bilekontroledemiyor.Direnişçigüçler
işgalcilere giderek daha fazla kayıp
verdiriyor. İşgal süresince öldürülen
Amerikan askeri sayısı 3.000’i geçti.
(Bu arada işgal sonrasında ölen Iraklı
sayısıiseyüzbinlerleifadeediliyor.)

ÖteyandanIrak’tabiriçsavaşbütün
hızıyladevamediyor.İşgalcilerinveİs-
rail’inkışkırtmaları,IrakElKaidesi’nin
provokasyoneylemlerininsonucuola-
rakSünniveŞiiIraklılarbirbirlerinikı-
rıyorlar.Bukıyımdahergünneredeyse
100kişiölüyor.

“Irakhalkınıözgürleştirmek,demok-
rasi ve insan hakları getirmek” iddi-
asıylabaşlatılanişgalIrak’ıbircanpa-
zarı haline getirmiş durumda. Ülke
hızla bölünmeye doğru gidiyor. Gerçi
butozdumanarasındaABDIrakpet-
rollerinin denetimini ele geçirmek ve
Ortadoğu’nun kontrolünü sağlamak

için askeri üsler oluşturmak gibi he-
deflerineulaşmışdurumda.Amagide-
rekartanaskerkayıpları,işgalinyarat-
tığıkaosortamıveiçsavaş,işgalinbü-
tün ileri sürülen gerekçelerini anlam-
sız kılıyor ve gerek Amerikan halkı
içindegereksedünyadaABDyönetimi-
ne karşı tepkilerin yükselmesine yol
açıyor.

Kong re se çim le ri: Bush ye nil di

ABD Kongre seçimleri işte böyle bir
ortamda,geçenKasımayıbaşındaya-
pıldı.Genelolarakdışpolitikayailgisiz
olanAmerikalıseçmenlerbukezoyla-
rını IrakyenilgisindendolayıBushyö-
netimini cezalandırmak için kullandı.
G.W.Bush’unpartisiCumhuriyetçiler
ağır bir yenilgiye uğradı. Demokrat
Parti1994’tenberi ilkkezABDKong-
resi’nin alt kanatları olan Temsilciler
MeclisiveSenato’daçoğunluğuelege-
çirdi.BuDemokratlarınbaşarısıdeğil,
Cumhuriyetçilerinbaşarısızlığınınürü-
nüydü.

Gerçekte bu seçim yenilgisi sadece
bilinenintescilioldu.OğulBushyöne-
timiuzunzamandırABDegemensını-
fının içinden şiddetle eleştiriliyordu.
Bushyönetimindeyaprakdökümüçok-
tanbaşlamıştı.Rumsfeld’inistifaetti-
rilmesiveBolton’ungörevdençekilme-

“İmparatorluk” hayalinin sonu

AMERİKA GERÇEKLERE ÇARPTI

İ. HALİT ELÇİ

S

Aslında tüm bu yeni muhafazakâr/şahin isimlerin teker teker gitmesinin altındaki başlıca sebep, ABD’nin Irak’ta içine
düştüğü bataklıktır, yenilgidir. Irak’ın işgali, yeni muhafazakâr bir projeydi. ABD’nin tek başına (İngiltere gibi yakın 
müttefikleriyle birlikte) dünyada istediğini yapabileceğini, askeri gücün bütün kapıları açacağını, halklara kolayca boyun
eğdirilebileceğini düşünüyorlardı. Ama yanıldılar.

Oğul Bush yönetimi uzun
zamandır ABD egemen
sınıfının içinden şiddetle
eleştiriliyordu. 
Bush yönetiminde yaprak
dökümü çoktan başlamıştı.
Tabii Rumsfeld’in istifa
ettirilmesi ve Bolton’un
görevden çekilmesi son 
noktayı koydu. Sorun
Irak’tan ibaret değildir.
Afganistan’ın işgalinde de
başarısızlık yaşanıyor. 
Ama yenilgi işte bu tekil
politikaların da ötesindedir.
Yenilen, Bush yönetiminde
somutlaşan ABD’nin
saldırgan dış politikasıdır, 
“imparatorluk” hayalleridir.



si son noktayı koydu. Sorun
Irak’tan ibaret değildir. Afganis-
tan’ınişgalindedebaşarısızlıkya-
şanıyor. İşgalle devrilen Taliban
güçleri bugün ülkenin büyük
bölümünü kontrol edecek kadar
yeniden güçlendi. Ama yenilgi bu
tekil politikaların da ötesindedir.
Yenilen,Bushyönetimindesomut-
laşanABD’ninsaldırgandışpoliti-
kasıdır, “imparatorluk” hayalleri-
dir.

Irak Ça lış ma Gru bu Ra po ru

CumhuriyetçiveDemokratPartili
üyelerden (5’er kişi) oluşan Irak
Çalışma Grubu çalışmalarına se-
çimlerden çok önce başlamıştı ve
Bush yönetiminin Irak politikasını
mahkûm edeceği çoktandır bilini-
yordu. Grup raporunu Aralık ayı-
nınbaşlarındaaçıkladı.

RaporIrak’tadurumunvahimve
kötüleşmekte olduğunu, çözümün
askeri yöntemlerle gerçekleşeme-
yeceğininaçığaçıktığını,siyasiuz-
laşmalar yoluyla çözüm aranması
gerektiğini belirtiyor. ABD’nin sa-
vaşçı birliklerinin 2008 başından
itibaren kontrollü biçimde çekil-
mesiniönerenrapor,İranveSuri-
ye (buaradaTürkiye)dahil,bölge
ülkelerinin çözüme yardımcı ol-
makiçinbirarayagelmesinisavu-
nuyor. Raporda, ABD yönetimi

içinde dile getirilen Irak’ın üç
özerkbölgeyeayrılması(fiilenbö-
lünmesi) fikrine karşı çıkılıyor ve
ülkenin bütünlüğünün korunması
gerektiği vurgulanıyor. Buna bağlı
olarak Kürdistan bölgesinin dev-
letleşme çabası (adı konmadan)
eleştiriliyorveKerkük’te2007so-
nunakadaryapılmasıgereken re-
ferandumun,tehlikelisonuçlarya-
ratacağı gerekçesiyle ertelenmesi
öneriliyor.RapordaTürkiye’yeiliş-
kinolarakda,Kürdistanbölgesin-
dekonumlananPKK’yekarşıhare-
kât planları yaptığı ve Kerkük’ün
Kürtlere verilmesine tepki göste-
receğibelirtiliyor;Türkiye’ninSün-
ni Müslüman bir ülke olarak
Irak’ta çözüme katkı sunabileceği
ifadeediliyor.

G. W. Bush, bu raporun dikkate
değerbirçalışmaolduğunusöyle-
mekleyetindi.Öteyandanİranve
Suriye’yle görüşmeye yanaşmaya-
cağını açıkladı ve ayrıca Irak’a
20–30 bin kişilik ek kuvvet gön-
derme planları üzerinde durduğu
dilegetiriliyor.Kaldıkiburaporda
belirtilen görüşler, oğul Bush’un
dışpolitikasınatabantabanazıttır.
Buna karşılık Bush, Rumsfeld’den
boşalanSavunmaBakanlığıkoltu-
ğunaIrakÇalışmaGrubu’nunüye-
siRobertGates’igetirerekyenilgi-
yi kabul ettiğini ve başkanlığının
son iki yılında “gerçekçi”lerle uz-
laşmaarayışınagireceğinigöster-
di.(RobertGates,CIAeskibaşkan-
larından ve baba Bush’un ekibin-
dendir.)

ABD dış po li ti ka sın da
yön de ği şik li ği

Amerikan egemen sınıfı 1990’lı
yıllardaSoğukSavaş’tan“zafer”le
çıkmanınsarhoşluğuylavedayan-
dığı muazzam askeri güçle tüm
dünyayailelebethâkimolma,dün-
ya çapında bir “imparatorluk”
oluşturmahayallerikurmayabaş-
lamıştı.Bufikrinteorisiniveöncü-
lüğünü yeni muhafazakârlar yapı-
yordu. Petrol ve silah tekellerinin
açık desteğini alan bu ekip, oğul
Bush yönetiminde Cumhuriyetçi
Parti içindeki fanatik dindarlar
(Evangelistler) ve saldırgan milli-
yetçilerle bir araya gelerek gücü-
nün doruğuna çıktı. ABD’nin dış
politikası,özellikle11Eylül saldı-
rısınıbahaneedereksaldırgan,tek
yanlı(gerekirsetekbaşına)müda-
haleleregirişmeyisavunan,askeri
yayılmacı bir çizgiye oturdu. İlk
hedef Afganistan, ikincisi Irak’tı.
Ama özellikle Irak halkının askeri

vesiyasidirenişibuülkeyiAmeri-
ka için bir bataklığa, ikinci Viet-
nam’a çevirdi. Öte yandan rakip
güçlerolarakÇin’indurdurulama-
yanyükselişi,Rusya’nıntoparlanı-
şı, Avrupa’nın ağır aksak da olsa
birleşmesürecindeolmasıABD’ye
gücünün sınırlarını göstermeye
başladı. Latin Amerika’da yükse-
lensoldalgavebaştaİslamâlemi
olmaküzereyoksulhalklarnezdin-
de kazandığı açık nefret de ABD
açısındanolumsuzgelişmelerdi.

Amerikansermayesiartıkbugi-
dişattan memnun değildir. Hiç
kuşkusuz kapitalist dünyanın li-
derliği, küresel egemenlik fikrin-
den vazgeçmediler ve vazgeçme-
yeceklerdir. Sorun, emperyalist
baskı ve sömürü sistemini sür-
dürebilmektir.ABDegemenelitleri
içindeki arayış, bunun daha “ger-
çekçi”yollarınıbulmaçabasıdır.
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Uzunca bir süredir dünya ekonomisinde denge-

sizliklervekırılganlıklarbekleniyor.Bubeklentinin

enönemlinedeniiseABDekonomisininizlediğise-

yir.BugünABD’deuzunyıllarhegemonikülkeolma

gücünedayanarak sürdürülendış açıklar oldukça

büyükrakamlaraulaşmışdurumda.ABDekonomi-

sindecariaçıkbüyümeyedevamediyor.2004yılın-

da668milyardolarolancariişlemleraçığı2005’te

20,4 oranında artarak 804,9 milyar dolar olarak

gerçekleşmişti.2006tahminlerinegörecariaçığın

869milyardolarolarakgerçekleşmesibekleniyor.

DiğeryandanABD’ninAfganistan,Irakgibiülke-

lereyöneliksaldırıları,yanisavaşadayalıegemen-

lik inşası kamuaçıklarınınartmasınayolaçarken

krediyedayalıborçlanaraksağlanan tüketimalış-

kanlıklarıbudışaçığındahadabüyümesineneden

oluyor. ABD ekonomisinde bir başka kırılganlık

noktasınıisekonutpiyasasıoluşturuyor.

ABD ekonomisi bu problemlerine karşı kendini

şimdilikayaktatutabiliyor.Bununnedenlerinianla-

makiçinABD-Çinilişkilerdendebahsetmekgere-

kiyor. Bugün ABD ekonomisindeki sorunların Çin

sayesindekrizedönüşmediğindensözediliyor.ABD

ekonomisinin verdiği dış ticaret açığına karşıÇin

ekonomisiticaretfazlasıveriyor.Çin’inticaretfaz-

lasını ise ABD’ye yaptığı ihracat oluşturuyor. Çin

dışticaretfazlasındanoluşanparasınıABDtahvil-

lerine yatırıyor. Birbirlerine karşı rekabet içinde

olanikigüçarasındakibukarşılıklıilişkibugünher

iki ülkenin de işine geliyor. Şöyle ki; Çin parasını

ABDtahvillerineyatırarakABD’ninsıcakparaihti-

yacını karşılamış oluyor, ABD ise düşük faizlerle

sermayeakımınıgerçekleştirmişoluyor.Çin’inbu

davranışın altında yatan neden ise bir taraftan

yen’in değerini korurken diğer taraftan da güçlü

dolaradayalıABD’denithalatınsürdürebilmesi.

Budengelerinbirgüntersinedönmesidurumun-

da ABD ekonomisi hızla çöküşe gidebilir, dünya

ekonomisini de peşinden sürükleyebilir. Ekono-

mistlersıksıkböylebirdurumdaenfazlaetkilen-

meyi Türkiye gibi dış açık fazlası veren ülkelerin

yaşayacağınadikkatçekiyor.Mayısayındayaşadı-

ğımızküçükçaplıkrizdeolduğugibi.

ABD
EKONOMİSİ

ZORDA

ABD’nin dış politikası,
özellikle 11 Eylül
saldırısını bahane ederek
saldırgan, tek yanlı
(gerekirse tek başına)
müdahalelere girişmeyi
savunan, askeri 
yayılmacı bir çizgiye 
oturdu. 
Ama özellikle Irak
halkının askeri ve siyasi
direnişi bu ülkeyi
Amerika için bir
bataklığa, ikinci
Vietnam’a çevirdi. 
Öte yandan rakip 
güçler olarak Çin’in 
durdurulamayan
yükselişi, Rusya’nın
toparlanışı, Avrupa’nın
ağır aksak da olsa
birleşme sürecinde
olması ABD’ye gücünün
sınırlarını göstermeye
başladı. 
Latin Amerika’da 
yükselen sol dalga ve
başta İslam âlemi olmak
üzere yoksul halklar
nezdinde kazandığı açık
nefret de ABD açısından
olumsuz gelişmelerdi. 
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şgal altındaki topraklarda tam

birbaşıboşortamvar.Biriçsa-

vaşınhazırlığıveprovasıyapılı-

yor.Başrollerdekanlabeslenenbirege-

men sınıf var. Değişik fraksiyonlardan

oluşanbusınıffakirveezilensınıfıkul-

lanarak siyasi ve askeri başarılar elde

etmeyi hedefliyor. Bu yüzden Filistinli

gençlerbirbirinekırdırılıyor.

“Birlik” kelimesi Filistinlilerin en çok

kullandıklarıkelimedir.Amadahaönce-

ki dönemlerde, yani FKÖ’nün en güçlü

veenhomojenolduğuzamanlardager-

çekleşmeyenbirlikikikutupvarken,bu

kaosortamındanasılgerçekleşir?

Bütün Filistinlilerin ABD emperyaliz-

mini ve Siyonist yönetimi tek düşman

kabul ettiği zamanlarda gerçekleşme-

mişolanbirlik,bugünFilistinlilerinbir

bölümü ABD’yi kurtarıcı olarak görü-

yorkennasılgerçekleşecek?

MaalesefCIA vebazıArap istihbarat

örgütleri Batı Şeria  ve Gazze’de sivil

toplumörgütleriadıaltındaonbinlerce

Filistinli genci örgütlemiştir. Onun için

birdenbire silahlı gruplar sanki yılların

can düşmanlarıymış gibi birbirlerine

karşıacımadansaldırdılar.Bunlarınbir

bölümü82savaşındansonrakisüreçte

beyin yıkamasına maruz kalanlar ve

Hamamatal-Şat’ta(Tunus)devrimcive

gerillaruhundanarındırılmışveyasatın

alınmışElFetihliderlerindenveşimdiki

Filistin yönetiminin başındakilerden

oluşuyordu.

Filistin devleti hayalini sunan Oslo

“Barış”anlaşması,birinciİntifadayıar-

kadan hançerleyen vakadır. Ama bu

planın gerçekleşmesine bazı ulusalcı,

antiemperyalistvesosyalist Arapül-

keleriengelteşkilediyordu.Bununiçin

sosyalistGüneyYemen’inKuzeyYemen

tarafından yutulmasına yardımcı olun-

du;Cezayir’dekigericiİslamcılariçsa-

vaşbaşlattılar;veenönemlisi1991’de

Irak emperyalist ve gerici güçler tara-

fındanyenilipkontrolaltınaalındı.Oslo

süreciböylecebaşladıveonabağlıola-

rakFilistinÖzerkYönetimikuruldu.

Filistin’de yapılan ilk seçimlere Oslo

anlaşmasınıkabuletmeyenörgütlerve

Hamaskatılmadı.TabiiElFetihtekba-

şınaFilistinyönetiminivemeclisieline

geçirdi.Yönetimlerialtındarüşvet,yol-

suzluk,yozlaşmavetoplumunahlakına

ve inancına uygun olmayan  her şey

yaygınlaştı.

İkinci İntifadadan sonra Oslo anlaş-

masına özelikle İsrail tarafından son

verilmesinin ardından,  daha önce se-

çimlerekatılmayanHalkCephesiveDe-

mokratikCepheileHamas,KahireUlu-

sal Anlaşması’na dayanarak (Oslo an-

laşmasına değil) seçimlere katılmaya

karar verdiler. Sonuçlar tam bir sürp-

rizdi.Hamasbilebukadaroyalacağını

tahminetmiyordu.Hamas’abilerekse-

çimlerkazandırıldı.BuşekildeHamas,

Oslo ve diğer anlaşmaların zeminine

çekilmekistendi.Böyleceİsrailyıllardır

FKÖ’nün yerine aradığı “demokratik”

alternatifi yaratmış olacaktı. (Hamas

seçimlerden9ayöncetektaraflıateş-

kes ilan etmiş ve siyonist yönetime

karşıhiçbireylemyapmamıştı.)

Bilindiği gibi Hamas İsrail’i tanımadı

vekurduğuhükümetABDveABdayat-

maları sonucunda dünya hükümetleri

tarafından tanınmadı. Arap ve Müslü-

manülkehükümetleribileİsrail’inbas-

kılarınedeniyleHamashükümetiylegö-

rüşmediler. Filistin seçimi demokratik

birseçimolmasınarağmen,Hamashü-

kümeti cezalandırıldı. Ekonomik yar-

dımlar kesildi. Filistin halkı yoksulluğa

mahkum edildi. Diğer yandan Hamas

kendi iktidarını güçlendirmeye yöneldi.

İçişleriBakanlığınabağlıyenibirbirim

kurulduve5binHamasmilitanıbubi-

rimealınıpsilahlandırıldı.

SonhaftalardaFilistindevletbaşkanı

veEl Fetih lideriMahmutAbbasFilis-

tin’de erken seçimlere gidilmesi için

çağrıyaptı.Ancakbumümkündeğil.El

Fetih dışındaki siyasi örgütler (Halk

Cephesi,DemokratikCephe, İslamiCi-

hatvb.)Hamasiktidarınakarşıolsalar

da,onundemokratikbirseçimleişba-

şınageldiğini,yenibirseçimegerekol-

madığını söyleyerek bu çağrıyı reddet-

tiler. Diğer yandan ABD ile iyi ilişkiler

içinde olan Mısır, Suudi Arabistan ve

Türkiye erken seçim yapılmasına karşı

çıktı.

BuaradaHamasileİsrailarasındaEy-

lül ayından  bu yana gizli görüşmeler

sürmektedir.BugörüşmelerdeMısırve

Türkiye arabuluculuk yaptı. Hatta ilk

görüşmenin Antalya’da yapıldığı ileri

sürülüyor.Hamasadınaİsraililegörüş-

meleribaşbakanbirinciyardımcısıAh-

metYunusyürüttü.

Bu görüşmeler bir deklarasyonla so-

nuçlandı.Amabudeklarasyonokadar

teslimiyetçi ki, Oslo anlaşmasının mi-

marı olan Başkan Mahmut Abbas bile

kabuletmedi.Görüşmelerde5yıllıkbir

ateşkes ilan edilmesi ve mültecilerin

dönüşhakkıüzerindemüzakereyebaş-

lanması konusunda anlaşmaya varıldı.

(Dönüşhakkıtartışılmazbirhaktır.Os-

lo anlaşmasında bile tartışma dışında

bırakılmıştı.)BunakarşılıkHamasBaş-

bakanı olan İsmailHaniyebirkaçArap

hükümetinden destek aldı. Sonuç ola-

rak Hamas tek başına Filistin halkını

temsil ederek Oslo anlaşmasını iptal

ediponunyerineİsrail’leyenibiranlaş-

ma imzalayacak. Bunu birkaç hafta

içindegöreceğiz.

Son haftalarda Filistin
devlet başkanı ve El Fetih

lideri Mahmut Abbas
Filistin’de erken seçimlere
gidilmesi için çağrı yaptı.
Ancak bu mümkün değil. 
El Fetih dışındaki siyasi
örgütler (Halk Cephesi,

Demokratik Cephe, İslami
Cihat vb.) Hamas iktidarına

karşı olsalar da, onun
demokratik bir seçimle iş
başına geldiğini, yeni bir
seçime gerek olmadığını

söyleyerek bu çağrıyı 
reddettiler. Diğer yandan 
ABD ile iyi ilişkiler içinde

olan Mısır, Suudi Arabistan
ve Türkiye erken seçim
yapılmasına karşı çıktı. 

Hamas İsrail ile anlaşıyor

FİLİSTİN: DEVRİMDEN ÇETELEŞMEYE

SELAM SULTAN*

İ

Hamas ile İsrail arasında Eylül ayından  bu yana gizli görüşmeler sürmektedir. Bu görüşmelerde Mısır ve Türkiye arabuluculuk
yaptı. Hatta ilk görüşmenin Antalya’da yapıldığı ileri sürülüyor. Bu görüşmeler bir deklarasyonla sonuçlandı. Ama bu 

deklarasyon o kadar teslimiyetçi ki, Oslo anlaşmasının mimarı olan Başkan Mahmut Abbas bile kabul etmedi. Görüşmelerde 
5 yıllık bir ateşkes ilan edilmesi ve mültecilerin dönüş hakkı üzerinde müzakereye başlanması konusunda anlaşmaya varıldı.

İsrail’in baskı ve şiddetiyle iç savaş tehlikesi elele!

* Türkiye’de yaşayan Filistinli gazeteci, 
Filistin Halkıyla Dayanışma Derneği yöneticisi



apitalizm, 1970’lerden beri de-

rinleşereksürenbunalımapara-

lel,YDD(YeniDünyaDüzeni)adı

altında kazanılmış haklara saldırmak-

taydı. Ne var ki Sovyet tarzı “sosya-

lizm”yadaonunvarlıkgücünüarkası-

na alan diğer “reel sosyalist” ülkeler

nedeniyle80’liyıllarınortalarınakadar

başarılıolamayacaktı.

Evet,YenibirDünyaDüzenivardıve

buradaki “yeni”lik kapitalizmin işgü-

cüyletoplumsalpazarlıktanvazgeçme-

si, hatta onun örgütlülüğüne ve kaza-

nılmış haklarına saldırmasından baş-

kasıdeğildi.

Yıllar sonra kapitalizm yeniden ka-

zandı. İlk kazanım “devleti küçültme

devrimi” adı altında yürütülen karşı-

devrimcikapitalistataktır.Bununlaka-

musalmetavehakbirikiminizenginle-

rinhizmetinevermeklekalmayıp,zen-

ginlerindahaazvergivermesisağlana-

caktı.İkincikazanım“reelsosyalizm”in

çöküşü oldu. Üçüncü kazanımsa,

1990’lardakiKörfezSavaşıolarakbili-

nen,Irak’ıngüneyineyapılansaldırıdır.

Rusya ve Çin’in desteğini alan ABD,

dünya iktisadi tarihini yeni bir açıdan

kurarak,kapitalizmincoğrafiderinliği-

nideğiştirmiştir.BöyleceÜçüncüDün-

ya ve gelişmemiş ülkelere karşı Rus-

ya’yıveÇin’ikapitalistkampakatmış-

tır.

Aynı dönemde, kapitalizmin genişle-

mesinehizmetedenfaktörler,yalnızca

onun üretici güçlerindeki gelişmeler

değildi.Üretilenmallardaki,örneğinbi-

lişim teknolojisindeki yenilikler yeni

pazar olanakları açsa da, asıl olarak,

SoğukSavaş’ınbitmesiylebaşlayanül-

keler coğrafyasındaki asimetrik geliş-

meleretkiliydi.

Ancakbutablodagörünentehlikeak-

törlerin belirsizleşmesi oldu. Serbest

piyasa ekonomisinin küresel boyutu,

devşirketlerinyadahegemonyacıdev-

letlerin,birandadünyanınheryanında

oluşan birikim ve gerilimlerin

denetleyemez hale düşmesine yol

açmıştı. Zıtlığı olmayan yeni dönem

olarakküreselgenişlemeevresindeka-

pitalizm, birçok irili ufaklı farklı dina-

miklerleyüzyüzegeldi.

İnternet ve küresel bankacılığın ola-

naklarıyla para hareketleri denetimsiz

bir şekilde borsa merkezlerini dolaş-

mayabaşladı.İslamsermayesivekayıt

dışı ekonominin ürettiği küresel tefeci

sermaye,buparacoğrafyasındafinans

kapitallekapışmayabaşladı.Kapitalist

yeni coğrafi alan pazarların yalnızca

yüz ölçümüyle sınırlı kalmadığı, ama;

iletişimaraçlarınınyarattığıolanaklar-

lahareketedenbucoğrafyada,biran-

dayapılananyadabirandakrizlerya-

ratanaktörlerdahageriülkelerolabili-

yordu.(HongkongveBrezilyagibi.)

Enerji üretimindeki arayışlar da kısa

dönemde yeterli yanıt vermediği gibi,

bu alanda İran istenmeyen yükselişini

sürdürebilir ve güçlerin dengesini de-

ğiştirebilirdi…

Ekonomik güçler arasında kıyasıya

birkapışmabaşlamıştı.BirhattaABD,

AB,Rusya,JaponyavenihayetÇin,di-

ğerhattabirikiminitopraklarındanpet-

rolün emilmesiyle oluşturan İslam ül-

kelerininbirkısmıvebunlarınoluştur-

duğuekonomik, siyasi veaskeripakt-

lar.

Busüreçiçindekrizdahadasarmala-

nıyor,dolarvekapitalizminmotorgücü

olmaiddiasındakiABDetkialanınıkay-

betmekleyüzyüzekalıyordu.

OysaABD veBatı kapitalizmi Soğuk

Savaşdönemlerindebutüristenmeyen

halkhareketleriyle,işçisınıfınıvetop-

lumsalmuhalefetibaskıaltınaalmakla

kalmayıpsömürüsüreçvealanlarında

istenmeyen gelişmeleri bertaraf ede-

bilmekteydi. Kapitalizmin daralan pa-

zarınarağmenirileşenbaşkacaserma-

yegruplarıvegüçmerkezleriilekendi

başınınçaresinebakamayantoplumsal

vehalkhareketlerinidenetleyecekyeni

birkonseptegereksinimvardı.

Alternatifsizkalankapitalizminkrizi-

niboşaltacakbugerilim“medeniyetler

çatışması”üzerinekurulabilirdi.Niha-

yet11Eylül’leötekiistenendarbeyi(!)

indirdi.PeşindenAfganistanveIrakiş-

gali… Ve dünya artık militarizm etra-

fındadönecektir.

Beklenensonuçalındı.Askeri harca-

malar 2005 yılında, 2004 yılına göre

yüzde 3,4 oranında artarak 1 trilyon

118milyardolaraulaştı(Uluslararası

BarışAraştırmalarıEnstitüsüyıllıkra-

poru.Stockholm).Burakamınyarısını

ABDteşkiletmektedir.ABD’ninekbüt-

çeteklifisenatosundangeçersebuülke

harcamasınıdahadaartıracak.

Dünyanın50’ye yakınbölgesinde ça-

tışmayadagerginlik var.Dünyahızla

silahlanıyor. Ortadoğu, yüzde 40 silah

alımıyladünyanınenbüyüksilahmüş-

terisi.SuudiArabistan,Mısır,Bahreyn,

Ürdün, Katar, Kuveyt, Lübnan, Endo-

nezya,Çin,KuzeyKore,Hindistan,Pa-

kistan, İran, Cezayir, Burundi, Cibuti,

Etiyopya, Fas, Ruanda, Arjantin ve

Meksika sürekli yeni silahlar alıyor.

Bunlarasayısızülkeeklenebilir.

SilahlanmaharcamasındaABDveİn-

giltere’nin peşinden gelen ilk 13 ülke;

Rusya,Fransa,Japonya,Almanya,İtal-

ya,Çin,S.Arabistan,Brezilya,Hindis-

tan, Türkiye, G. Kore, İsrail, İspan-

ya’dır.Bu15ülkedünyasilahpazarının

yüzde80’inioluşturuyor.

Dünyanınenbüyük100silahşirketin-

den38’iABD’dedir.Dünyasilahticare-

tininyüzde88’i,BirleşmişMilletlerGü-

venlik Konseyi’nin 5 daimi üyesi olan

ABD,Rusya,İngiltere,FransaveÇin’in

elindedir. Yani silahlanmanın merkezi

neredeyseBirleşmişMilletler’dirveso-

rununçözümündenuzaktır.HattaBir-

leşmişMilletlermilitarist kapitalizmin

trafikpolisliğiniyapmaktadır.

Görüldüğü gibi kapitalizmin yeni dö-

neminedamgasınıvuranmilitarizmdir.

21. yüzyılın ilk yarısınadamgasını vu-

racak olan damilitarist kapitalizm ile

sınıf eksenli toplumsal kalkışmalar

arasındaki mücadele olacağa benze-

mektedir.
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Kriz silah harcamalarıyla aşılmaya çalışılıyor

Silahlanma harcamaları hızla artıyor!

NEOLİBERALİZMDEN
MİLİTARİST KAPİTALİZME

METE GÖNÜLTAŞ

K

Dünya silah ticaretinin yüzde 88’i, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 5 daimi üyesi olan ABD, Rusya, İngiltere, Fransa
ve Çin’in elindedir. Dolayısıyla silahlanmanın merkezi neredeyse Birleşmiş Milletler’dir ve sorunun çözümünden uzaktır. Hatta
Birleşmiş Milletler militarist kapitalizmin trafik polisliğini yapmaktadır.

Evet Yeni bir dünya 
düzeni vardı ve buradaki
“yeni”lik kapitalizmin 
işgücüyle toplumsal
pazarlıktan vazgeçmesi,
hatta onun örgütlülüğüne
ve kazanılmış haklarına
saldırmasından başkası
değildi.
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OĞUZHAN KAYSERİLİOĞLU

addam’ın idamı Irak’ta bir dizi

süreceivmeverdi.Birbirinides-

tekleyenyadadışlayanbazıpo-

litikgelişmeler,öncesindendahagüçlü

biçimdedevredeler.

İdam,ABD’ninsinsiveçoktaraflıişgal

politikasının önemli öğelerinden biri

olan Şii-Sünni çatışmasını kışkırtacak

biçimdeuygulandı.

ElifazlasıylakirliolanABD,pisişiŞii

milislere yaptırdı. Şiiler içinde de,

ABD’ye karşı direnenSadr ekibi tercih

edildi.VeSadr,ABD’ninnedenkendisini

öneçıkardığınıpekdüşünmeden,baba-

sını işkenceli sorguyla öldüren Sad-

dam’dan intikam alma fırsatını kaçır-

madı. İntikamın çekiciliğinin direnişin

rasyonellerine/ihtiyaçlarına üstün gel-

diğianlaşılıyor.

Açıktırki,direnişinbelkideentutarlı

isimlerindenbiriolanSadryıpratıldıve

Sünnilerinözelhedefihalinedönüşmüş

oldu.Vedahagenişbiralanda,Sünnive

Şii direnişin ortaklaşması ihtimali bir

tarihseldönemiçinortadankalktı.İşga-

lin ilk döneminde ortak gösteri yapan-

lar,işgalcilerinadımadımyürüttüğübir

plansonucundabirbirlerindenuzaklaştı

veidamlabirliktekarşısaflaradüşmüş

oldular.

Bu bölünme, aynı zamanda Irak’ın

uluslaşmasürecinindesonaermesian-

lamına geliyor. Artık tek bir Irak ulus

devletinin varlığı neredeyse imkansız-

dır.Üçebölünmüş Irak, idamlabirkez

dahatescillendi.

DirenişinABD’yi zorlamasıyla inisiya-

tifi artan İran, idamla birlikte Irak’taki

etkisiningücünübüyüttü.İran’darejimi

kontrol eden teokratik şebeke, kendi

halkı tarafından sorgulandığı bir dö-

nemde nefes alma imkanını yakalamış

oldu. Irak’ın Basra merkezli güneyi ve

burada yaşayan Şiiler, İran devletinin

nüfuzalanı içinedoğruitiliyorlar.Dire-

nişle zorlanan ABD’nin bir yeni süreç

olarakdevreyesoktuğuİran’laflörttak-

tiğiuygulamayagirmişoldu.Saddam’ın

cesediİran’averilmişbirhediyeanlamı-

nadageliyor.

Irak’tagittikçegüçlenenŞii-Sünniça-

tışması, hızla yayılarak bölgeselleşme

vegiderekdeİslamdünyasınıbirbirine

düşmankamplarabölmepotansiyelita-

şıyor.İdam,opotansiyelidegüçlendir-

di.

Üçe bölünen Irak gerçeği ve güneyde

gittikçe artıp tüm Irak’a yayılma eğili-

minde olan İran nüfuz alanı, özellikle

TürkiyeCumhuriyeti açısından sonde-

rece riskli bir sürecin güç kazanması

anlamına geliyor. O noktada Sünni

AraplarlaveSünnivelaikolanKürtler-

leittifakarayışınagirmeyevebubiçim-

de İran karşıtı bir zemin oluşturup, o

zemindekendihegemonyasınıkurmaya

zorlanıyor. Bu ise, şimdiye kadar uzak

durduğuişgaleyleminebirbiçimdeda-

hil olmak ve daha genelinde Ortadoğu

bataklığınabütünüylegirmekanlamına

geliyor.Bölgedebirİran-Türkiyegerilim

eksenioluşuyor.

ZorlananABDtarafındankurbanedil-

meriskinigörenveIrak’ınbölünmesiy

le yalnızlaşacaklarını anlayanKürtler,

yeni ittifaklar ve dengeler kurma tela-

şındalar.BirKürt-Şii ittifakının ilkyok-

lamalarıyapılıyor.PKK’deise,ABDkar-

şıtıbirsöylemindahayoğunolarakkul-

lanılmayabaşlandığıgörülüyor.

Kolay başarı beklentisi boşa çıkan

ABDise,Saddam’ıasarakbenzerlerine

gözdağı verirken, idamı ortaçağı andı-

ranbirbiçimdelinceçevirerekveüste-

lik neredeyse naklen yayınlayarak, ka-

rarlılıkvevahşetgösterisiyapıyor.Elin-

dekitekkozolanşiddetle,kendikarşıt-

larını ikna edeceği beklentisi içinde.

ABD’ningirdiği süreçtenvazgeçmeöz-

gürlüğü yok ve ilerleyebilmek  için en

önemliavantajıdaelindebulundurduğu

yüksek askeri güç. Sonuç alamadıkça

şiddetin dozunu arttırıyor ve tıpkı iş-

kencehaneleri olduğugibi idamıdabir

vahşi gösteri olarak devreye sokuyor.

Dahada sıkışıncanükleer silahlar kul-

lanmaihtimaliyüksek.

Ancakbütünbugelişmeler,imparator-

lukyolunaçıkanABD’yitamtersiyöne

itengelişmeleredeyolveriyor.ABD’nin

küreselegemenliğininmeşruiyetininal-

tı oyuluyor. Şiddet kullanarak küresel

düzeyde soygun yapan bir suç örgütü-

şebekesi oldukları gerçeği ortaya çıkı-

yor ve altlarındaki zeminin çekilip bir

boşluğadoğruitilecekleribambaşkabir

küreselsürecinönüdeaçılıyor.

Irak bölünüyor

SADDAM SONRASI TUFAN

S

Ko lay ba şa rı bek len ti si  bo şa çı kan ABD ise, Sad dam’ı asa rak ben zer le ri ne göz da ğı ve rir ken, ida mı or ta ça ğı an dı ran bir bi çim de
lin ce çe vi re rek ve üs te lik ne re dey se nak len ya yın la ya rak, ka rar lı lık ve vah şet gös te ri si ya pı yor. Elin de ki tek koz olan şid det le,
ken di kar şıt la rı nı ik na ede ce ği bek len ti si için de. 

Müslümanların bayramının ilk günü idam edildi

Açık tır ki, di re ni şin bel ki
de en tu tar lı isim le rin den

bi ri olan Sadr yıp ra tıl dı ve
Sün ni le rin özel he de fi 

ha li ne dö nüş müş ol du.
Ve da ha ge niş bir alan da,

Sün ni ve Şii di re ni şin or tak -
laş ma sı ih ti ma li bir ta rih sel
dö nem için or ta dan kalk tı.

İş ga lin ilk 
dö ne min de or tak gös te ri

ya pan lar, iş gal ci le rin adım
adım yü rüt tü ğü bir plan 

so nu cun da bir bir le rin den
uzak laş tı ve idam la 

bir lik te kar şı saf la ra düş -
müş ol du lar.



evlet temsilcileri (Çalışma ve

SosyalGüvenlikBakanlığı,Devlet

İstatistikEnstitüsü,DevletPlan-

lamaTeşkilatı,Hazine),işverentemsil-

cileri (TİSK) ve işçi temsilcilerinden

(Türk-iş, Hak-İş) oluşan Asgari Ücret

Komisyonu yeni dönem asgari ücret

miktarını belirledi. Her dönem olduğu

gibinihaikararı,yenidönemiçinasga-

riücretmiktarını,devletvesermayeel

elevererekbelirledi.Hernekadarişçi-

ninadı,birkaçişçisendikasınınkomis-

yon içinde yer almasıyla geçiyor olsa

da, karar aşamasında söz ve yetki sa-

dece devlette ve sermayede oldu. Bu

durumdadaasgariücretişçialeyhine,

sermayeninlehineolacakbiçimdeşekil-

lenmişoldu.

Asgariücret2007'ninilkyarısında16

yaşındanbüyükleriçinnet403.03YTL,

ikincialtıayiçinisenet419.15YTLola-

rakbelirlendi.Buzamlaasgariücretaç-

lık sınırının altında kalmıştır. Sermaye

ve devleti, işçilere insanca yaşayabil-

meleriiçin,asgariihtiyaçlarınıkarşıla-

yabilmeleri için gerekli olan ücreti de

çok görmüştür. Yönetmeliklerinde yer

alan;  “Asgariücret :Birçalışmagünü

karşılığı ödenen, işçinin gıda, konut,

sağlık,ulaşımvekültürgibizorunluih-

tiyaçlarını günün fiyatları üzerinden

karşılamaya yetecek ücrettir” tanımla-

masıdaişçiyleadetadalgageçercesine

ortaya attıkları süslü-boyalı sözler ol-

maktan öte bir anlam kazanmamıştır.

Asgariücretkonusundadevlet-serma-

yeelbirliğiileyapılanbuşekillendirme-

ler,belirlemelerkarşısındabirengelol-

madığısürecedebuşekildedevamede-

cektir.IMFyetkilisinin“Türkiye’deasga-

ri ücret çok yüksek, düşürülmeli” yö-

nündekiaçıklamalarındansonraasgari

ücretidahadadüşürmek içinsermaye

büyükbiriştahlaBölgeselAsgariÜcret

uygulamasını savunmaya başladı. Bu

isteklerinihayatageçirip, işçileri kendi

arasındabölüprekabetettirmeyiamaç-

layanbuanlayışlasermaye,ücretveis-

tihdam politikaları üzerinde tam haki-

miyetsağlamayıhedeflemektedir.

Asgariücret,işçilerenormalbirçalış-

magünükarşılığıödenenveişçiningı-

da,konut,giyim,sağlık,ulaşımvekül-

tür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fi-

yatlarıüzerindenasgaridüzeydekarşı-

lamayayetecekücrettir.Görüldüğüüze-

re,asgariücrettanımlanırkenaileihti-

yaçlarınınkarşılanmasıdikkatealınma-

mıştır.Birbaşkadeyişle,işçininücretiy-

le yalnızca kendisini geçindirmekte ol-

duğuvarsayımınadayanılmıştır.

Görünenodur ki büyükdestekçisi

devletiyle birlikte sermaye, karşısında

birdireniş,birmücadelegörmeden,kö-

şeye sıkıştırılıp taviz vermeye zorlan-

madan, azami kâr hırsıyla işçi sınıfı

aleyhine nice saldırılarını büyüterek

sürdürecektir.Durgun,örgütsüz,müca-

deledenuzakbirişçisınıfı,sermayenin

saldırılarıiçiniştahınıdahadakabartır.

Helebirdeteslimiyetçi,uzlaşmacı‘işçi-

kamusendikalarının’varlığı,dolaylıola-

raksermayeninelinigüçlendiriyor.

Asgariücrethergeçenyıleriyerekda-

ha da kötüleşiyor. Yapılan çalışmalara

göre asgari ücret asgari geçim haddi

karşısındasonikisenedeyüzde14eri-

mişdurumda.

Günümüzde asgari ücret açlık sınırı

olaraktanımlanantutarınyüzde64'ünü,

yoksulluksınırıolaraktanımlanantuta-

rıniseancakyüzde20'sinikarşılayabil-

mektedir.Asgari ücret alanbir çalışan

ailesi,ancak19gündengelibeslenebil-

mekte,insanonurunungerektirdiğiya-

şamdüzeyini isesadece6güniçinya-

şayabilmektedir. Asgari ücretli 11 gün

aç,24günyoksuldurumdadır.

Sadece ILOvesosyaldevletkoşulları

perspektiflibirmücadeletarzı,anlayışı

belirlenirvebununlayetinilirseişçisını-

fının mücadele ufku daraltılmış, olası

kazanımlardaenbaşındankaybedilmiş

olunur.Asgariücretmücadelesini sını-

fın bütünlüklü mücadelesi içinde gör-

meli ve bu şekilde hareket edilmelidir.

İşçiler kendilerini ilgilendiren böylesi

yakıcı sorunlar karşısında devlet gü-

dümlüteslimiyetçisendikalanlayıştan-

sendika bürokratlarından, hükümetten

vesermayetemsilcilerindengelecekbir

olumlulukbeklentisiiçinegirmekyerine

mücadeleye atılmalıdır. Militan sınıf

mücadelesi büyütülerek yükseltilmeli-

dir.Aksi takdirdebilinmelidirkiasgari

ücrettespitindehiçbirzamantablode-

ğişmeyecektir.Asgariücretle ilgilibek-

lentiler, örgütlülük ve mücadeleyle bü-

tünleşmedenaslahayatageçemeyecek-

tir.

Türkiye’de işçilerin yaklaşık yüzde

80’inin muhatap olduğu asgari ücret

gerçekliği, işçi sendikalarının, işçilerin

sınıf bilinçli, direngen, istikrarlı karşı

duruşları, mücadeleleri gerçekleşmez-

se,bugünkühaliylevarlığınıdevametti-

recektir.İşçisınıfı,aleyhineseyredengi-

dişatı örgütlü mücadelesini büyüterek

lehineçevirebilir,çevirmelidir.Böylebir

durumdanedevletsermayeadınaileri

biradımatabilecek,nedeişçisendika-

ları,yöneticileridevletinvesermayenin

karşısındageriadımatabileceklerdir.

Zafer direnen, mücadelesini büyüten

işçisınıfınınolacaktır.
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Asgari ücret, işçilere normal 
bir çalışma günü karşılığı
ödenen ve işçinin gıda,

konut, giyim, sağlık, ulaşım
ve kültür gibi zorunlu
ihtiyaçlarını günün 

fiyatları üzerinden asgari
düzeyde karşılamaya 

yetecek ücrettir. Görüldüğü
üzere, asgari ücret
tanımlanırken aile

ihtiyaçlarının karşılanması
dikkate  alınmamıştır.

Bir başka deyişle, işçinin
ücretiyle yalnızca kendisini

geçindirmekte olduğu
varsayımına dayanılmıştır.

403.03 YTL 

SEFALET ÜCRETİ BELİRLENDİ

A. AKÇA

D

Türkiye’de işçilerin yaklaşık yüzde 80’inin muhatap olduğu asgari ücret gerçekliği, işçi sendikalarının, işçilerin sınıf bilinçli,
direngen, istikrarlı karşı duruşları, mücadeleleri gerçekleşmezse, bugünkü haliyle varlığını devam ettirecektir. İşçi sınıfı, 

aleyhine seyreden gidişatı örgütlü mücadelesini büyüterek lehine çevirebilir, çevirmelidir. Böyle bir durumda ne devlet sermaye
adına ileri bir adım atabilecek, ne de işçi sendikaları, yöneticileri devletin ve sermayenin karşısında geri adım atabileceklerdir.

Asgari ücret işçileri sefalete mahkûm ediyor

Yıllar Asgari Geçim  Asgari         Fark        Karşılama
Haddi (YTL)   Ücret(YTL) (YTL)     Oranı(%)

2000 Aralık 153,44 86,922 66,518     56,65%
2001 Aralık 255,46 122,19 133,27     47,83%
2002 Aralık 326,6 184,25 142,35     56,41%
2003 Aralık 396,99 226 170,99     56,93%
2004 Aralık 422,06 318,23 103,83     75,40%
2005 Aralık 508,19 350,15 158,04     68,90%
2006 Aralık 589 380,46 208,54     64,59%
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amuemekçileri14Ara-

lık’ta,  insanca yaşam

veçalışmakoşullar için

haziran ayı içinde başlayan

Toplu İş sözleşmesi Yapmak

İstiyoruztalepliişbırakmaey-

lemiyaptı.

Bu,KESKyönetiminin17–18

Haziran2006tarihindegerçek-

leşenDanışmaMeclisi’ndeaçı-

ğaçıkangörüşlerdoğrultusun-

da oluşturduğu dönemselmü-

cadeleprogramınınsonhalka-

sıydı. KESK yönetimi çalışma

programını üç aşamalı olarak

uygulayacağını ve her dönem-

de de yapacağı etkinlikleri ay-

rıntılıolarakaçıkladı.

Aralık ayı sonundan bu dö-

nemsel çalışma programına

baktığımızda,KESK’inenbasit

hedeflerine bile ulaşamadığı,

bu sürecin tam bir fiyaskoyla

sonuçlandığıgörülmektedir.

Planladıklarınınçoğunusade-

ce kâğıt üzerinde bırakan bir

yönetimden,ikiolasıtavırbek-

lenebilir. Birincisi, örgütü ve

üyeleriylebubaşarısızlığınne-

denleri üzerine bir tartışma

başlatmakveörgütselyenigö-

revlerinışığındabirmuhasebe

yapmak. Bu, zor olan yoldur.

Ancak, yönetimleri sınıfa hiz-

metyeriolarakgörenbiryöne-

timtarzının,sendikalanlayışın

örgütü ayağa kaldırmak için

bundan başka çıkar yolu da

yoktur.Tabiikibutartışma,ba-

şı sonu belli olmayan plansız-

programsız bir süreç olarak

düşünülmemelidir.

Şu be ler Ça lış ma dı 
Ey lem Ba şa rı sız Geç ti

Mücadeleninyapısalveaktüel

sorunları ile beraber, acil he-

deflerinindeoluşturulacağıbir

tartışmaolmalı.Tartışmakiçin

tartışmayapılmamalı,sendikal

dinamiklerin birbiriyle kayıkçı

dövüşüne zerrece prim ver-

ilmemelidir.

KESKgibi, sendikalbürokra-

sininhergeçengünyolkatet-

tiğibirörgütteiseyapılan,ya-

şanan fiyaskoyu şubelerin ça-

lışmamasına ve genel ortamın

olumsuzluklarına,sendikalkri-

zebağlamakolaycılığıdır.

Yukarıda anılan dönemsel

mücadele programında KESK

MYK’sı, yenibirdöneminbaş-

ladığını, “örgütü örgütlemek”

hedefiyle hareket edeceklerini

açıklamışlardı.Ancak14Aralık

eyleminin örgütlenmesi süre-

cindeyaşananlartamanlamıy-

laeski filmitekrartekrar izle-

mek olmuştur. KESK yönetimi

bueyleminörgütlenmesiniba-

şaramamıştır.

Örgütiçindebueylemin,ken-

disinedairbirheyecanyarata-

mamıştır. Gerekli materyalle-

rin hazırlanmasından, eylemin

kesin tarihini zamanında du-

yurmaya kadar, bir yığın basi-

retsizlik örneği göstermiştir.

Bunarağmen işbırakmaeyle-

mine Alaattin Dinçer’e göre

kırkbin,İsmailHakkıTombul’a

göre ise iki yüz elli bin kamu

emekçisi katılmıştır. Ulusalcı,

şovenist Kanal Türk televizyo-

nunagöre isebeşyüzbinkişi

bu eyleme katılmıştır. Alaattin

Dinçer,sadecerakamvermek-

leyetinmeyerek,basına,buey-

lemin bundan önceki iş bırak-

ma eylemlerinden daha zayıf

geçtiğiniaçıklamıştır.

KESK’e ba sınç yük le ni yor

Geçmiş eylemlerimizden

farklı olarak burjuva basın ve

özellikle ulusalcı medya, 14

Aralık eylemini, yayınlarında

bolca işlemişlerdir.Budurum,

kamu emekçilerinin üzerinde

önemledüşünmesigerekenbir

tehlikedir.Cumhuriyetgazetesi

utanmadan, eylemin laikliğe

sahip çıkmak için yapıldığını

manşetten ilân etmiştir. Ulu-

salcı-statükocu bu basınç, si-

yasal atmosferin ısınacağı

2007yılında,KESK’inüzerinde

fazlacahissedilecektir.TTBGe-

nelBaşkanıGencayGürsoy’un

sine-i millet tartışmalarını ve

erken seçimi olumlayan tavrı,

DİSK’in28Şubat’aaçıktanver-

diği destek, emekçilerin ve

halklarınçıkarlarıaçısındanbir

çıkmazsokağaişaretetmekte-

dir.

KESK’e 2007 yılında; şove-

nist,statükocupolitikhatveli-

beralçekişmesinindışındaka-

larak Kürtlerin ve emekçilerin

özgürlük,adaletvebarıştalep-

lerinin daha güçlü bir şekilde

dillendirme görevi düşüyor.

BugününTürkiyesi’ndevarolan

tek devrimci seçenek olan

emekçilerinvehalklarıneşitlik

ve adalet taleplerini sonuna

kadarsavunmakararlılığıgüç-

lü bir örgütü gerektiriyor. Bu-

nuniçiniseenbaştadönemsel

mücadele programında sıkça

bahsedilen “örgütü örgütle-

mek” kavramsallaştırmasın-

dan çok daha güçlü bir pers-

pektife ihtiyaç vardır. KESK’in

yeniden  yapılanmaya, kendi

temelleri üzerinde yeniden bir

kuruluşun enerjisiyle yapısal

sorunlarına çözümler üretme

iradesine ve dönemin politik

hattagereksinimivardır.

Dev rim ci ler KESK’e
sa hip çık ma lı

KESK’in bütününde yukarıda

anılaniradevebilincinenbaş-

taki taşıyıcıları olmaları gere-

ken devrimci, komünist kamu

emekçileri ise, parçalılığın da

vermişolduğuatalettenbiran

evveluzaklaşmalıdır.

Devrimcikamuemekçilerinin

KESK’te örgütlü düzeyde baş-

latacağı bir sendikal tartışma

veheyecan,sanıldığındandaha

büyüksonuçlardoğurmayage-

bedir.Israrlı,ilkeli,güçlübirsı-

nıfsendikacılığıhattıetrafında

bir araya gelmek; KESK’in,

kendi temelleriyle, tarihiyle

ilişkilenerek yeniden kamu

emekçileriningüçlüsesiolması

yolunda önemli bir adım

olacaktır.

Tartışmaktan kaçınmamalı

KESK, ÖRGÜTÜ ÖRGÜTLEDİ(!)
Geçmişden farklı olarak burjuva basın ve ulusalcı medya 14 Aralık eylemini yayınlarında bolca işlemişlerdir. Bu durum, kamu

emekçilerinin üzerinde önemle düşünmesi gereken bir tehlikedir. Cumhuriyet gazetesi utanmadan, eylemin laikliğe sahip
çıkmak için yapıldığını manşetten ilân etmiştir. Ulusalcı-statükocu bu basınç, siyasal atmosferin ısınacağı 2007 yılında KESK’in

üzerinde fazlaca hissedilecektir. Gencay Gürsoy’un sine-i millet tartışmaları ve erken seçimi olumlayan tavrı, DİSK’in 28
Şubat’a açıktan verdiği destek, emekçilerin ve halkların çıkarları açısından bir çıkmaz sokağa işaret etmektedir. 

B.AKPOLAT

K

Devrimci kamu
emekçilerinin KESK’te

örgütlü düzeyde
başlatacağı bir

sendikal tartışma ve
heyecan sanıldığından
daha büyük sonuçlar
doğurmaya gebedir.
Israrlı, ilkeli, güçlü

bir sınıf sendikacılığı
hattı etrafında bir

araya gelmek, KESK’in
kendi temelleriyle,

tarihiyle ilişkilenerek
yeniden kamu 

emekçilerinin güçlü
sesi olması yolunda

önemli bir adım 
olacaktır.
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zami kâr yasasına göre hareket

eden kapitalizm yeni sömürü ve

kâr alanları yaratmak için dünya

genelinde sosyal devleti tasfiye edip ka-

musal alanları piyasalaştırma planlarını

sistemlibirşekildehayatageçirdi,geçiri-

yor.Ülkemizdedesosyalgüvenlikvesağ-

lıksistemleributasfiyedennasibinialıyor.

HükümettarafındanIMF’yeverilen24Ka-

sım2005tarihliniyetmektubunda,sosyal

güvenlik idari reformuna ilişkin yasa ile

emeklilikyasasının2006yılı içindemec-

listegörüşülüpkabuledileceğisözüveril-

di.

AKPhükümeti iktidarageldiğindenberi

hemenhergünTVkanallarıvegazeteler-

de ülke olarak yoksulluğumuzun sebebi-

nin sosyal güvenlik kurumlarınınaçıkları

olduğu, sağlık sistemimizin işlemediği,

yapılacakreformlaherkesinsağlıkgüven-

cesini kazanacağı yalanının propaganda-

sınıyapıyor.Yanibureformlarıkamuya-

rarıiçinyaptıklarınısöylüyorlar.Oysafa-

ize46milyarYTL,eğitime16milyarYTL,

sağlığa7milyarYTLayırdıkları2006büt-

çesini kendilerinin yaptıklarını unutuyor-

lar.

SSGSS emek çi le re ne ge ti ri yor?

SosyalSigortalarveGenelSağlıkSigor-

tası (SGSSS) yasasınınemekçiler içinne

getirdiğinebirbakalım:

•Kadıniçin58,erkekiçin60olanemek-

lilikyaşıherikicinsiçin65yaşayükselti-

lecek.

•7000günolanprimödemegünü9000

güneyükseltilecek.

• Bugün emekli olan emekli sandığı

mensubu maşının %75’ini, Bağ-kur ve

SSK mensupları %65’ini emekli maaşı

olarak alırken, her üç kurumda da bu

oran%50’yedüşürülecek.

• Halen herhangi bir sosyal güvencesi

olan bir emekçinin anne, baba ve bekar

kız çocukları sosyal güvence kapsamın-

daykenanne,babave18yaşındanbüyük

kızçocuklarıkapsamdançıkarılacak.Yani

bunların kapsam içine girebilmeleri için

ayrıayrıprimödemelerigerekiyor.

•Aylıkgeliri126,7YTLdenyüksekolan

herkesten64-43YTLoranındasağlıkver-

gisialınacak.Buvergiyiödemeyenlerhiç-

birsağlıkhizmetindenyararlanamayacak.

•Temelteminatpaketi(TTP)getirilecek.

Her yıl maliyetlerine göre hastalıklar sı-

nıflandırılacak,maliyetiyüksekolanhas-

talıklar paket dışına çıkarılacak. Paket

kapsamı dışındaki bir hastalığa yakala-

nanlar ya önceden o hastalık için ek bir

özelsigortayaptırmışolacak,yadacep-

tenödeyecek,yoksatedaviedilmeyecek.

• Sağlık ocakları yok edilerek 1. basa-

maksağlıkhizmetleriözelleştirilecek,ai-

le hekimliği  modeline geçilecek, başta

bağışıklamaolmaküzere,diğerkoruyucu

sağlık hizmetleri yok edilecek (iki yıldır

Düzcedepilotuygulamasıyapılanailehe-

kimliğibuyıl10ildedahabaşlatıldı).

• Muayene, tahlil, röntgen, ortez, pro-

tez, yatak ve ilaç giderlerinde değişen

oranlardakatkıpayıödenecek.Birörnek

verelimtetkikleriçinkanundageçenkatkı

payı oranı%3-6 arası olmasına rağmen,

hükümet Ekim ayı içinde BT için 80 Ku-

ruş,MRiçin75Kuruşödeyeceğinibildir-

di.Oysabu tetkiklerinpiyasa fiyatı 200-

300 YTL arasında değişiyor. Yani hasta

GSSkapsamındaolmasınarağmenbirBT

veyaMR içinenaz200YTLödemekzo-

rundakalacak.

DahabirçokhakkayıplarıiçerenSSGSS

yasasınakarşımeslekörgütleri,KESKve

işçiörgütlerininyürüttüklerimücadelenin

deetkisiyleCumhurbaşkanıveCHPtara-

fındanaçılandavalardaAnayasaMahke-

mesi15Aralık2006günükararınıverdi.

Henüz gerekçeli karar açıklanmamakla

birliktebaşkanvekiliHaşimKılıçyasanın

çalışanlar açısından bir çok maddesinin

iptal edildiğini ve aynı anda yürütmenin

durdurulduğunu açıkladı. Buna göre

SGSSS yasasının emeklilik yaşının, prim

ödeme gün sayısının yükseltilmesinden,

emeklilik maaşlarının düşürülmesine,

malüllükveyaşlılıkaylıklarınınhesaplan-

masınakadarolanesasadairbirdizihük-

mü kamu çalışanları açısından ortadan

kalktı. Ancak SSK ve Bağ-Kur mensubu

emekçileriçinolduğugibikaldı.

Ege men le rin böl-yö net tak ti ği

Bukararlabirliktesosyalgüvenliktetek

çatı-tek norm sağlamak gerekçesiyle çı-

karılan SSGSS yasası hükümsüz kalmış-

tır. Çünkü baştan tek çatı, tek norm ge-

rekçesiiptalolmuştur.Hükümetinyapma-

sıgereken,SSGSSyasasınıntümdeniptal

edildiğini kamuoyuna bildirmektir. Oysa

hükümet,yasanınyürürlüğegirişiertelen-

sede2007yılı içerisinde ileribirtarihte

uygulamayakonacağınıilanetti.

Sürecidoğruokursak,70milyonemek-

çininhakgaspıanlamınagelenSSGSSya-

sası uygulamaya konulduğunda doğacak

toplumsal tepkilerden ve dirençten çeki-

nenburjuvazienbüyüksilahıolanböl-yö-

netsilahınıdevreyesokmuştur.Emekçile-

rimemurlarvediğerleriolarakikiyeböl-

müş,son3-4yıllıksüreçteSSGSSyasası-

nakarşıseslerinibirazdahaçokyüksel-

ten kamu emekçilerini güya kollayarak

birleşik mücadele cephesini parçalamayı

hedeflemiştir.Yasanınçokkısabirzaman

içindekamuemekçileriiçindeolduğugi-

biuygulanacağıkesindir.

DolayısıylabütünemekçileriSSGSSya-

sasınakarşıbirleşikmücadeleyedavetet-

mekvemücadeleyisürekliyükseltmekten

başkabirseçenekyoktur.

Sosyal güvenlik ve sağlık hizmetleri tasfiye ediliyor!

SSGSS’YE KARŞI ORTAK MÜCADELE
FİKRET YEŞİL

A
70 milyon emekçinin 
hak gaspı anlamına
gelen SSGSS yasası
uygulamaya
konulduğunda doğacak
toplumsal tepkilerden 
ve dirençten çekinen
burjuvazi en büyük silahı
olan böl-yönet silahını 
devreye sokmuştur.
Emekçileri memurlar 
ve diğerleri olarak ikiye
bölmüş, son 3-4 yıllık
süreçte SSGSS yasasına
karşı seslerini biraz 
daha çok yükselten
kamu emekçilerini 
güya kollayarak birleşik
mücadele cephesini
parçalamayı
hedeflemiştir. Yasanın
çok kısa bir zaman
içinde kamu emekçileri
için de olduğu gibi 
uygulanacağı kesindir.

AKP hükümeti iktidara
geldiğinden beri hemen her
gün TV kanalları ve 
gazetelerde ülke olarak 
yoksulluğumuzun sebebinin
sosyal güvenlik kurumlarının
açıkları olduğu, sağlık 
sistemimizin işlemediği,
yapılacak reformla herkesin
sağlık güvencesini
kazanacağı yalanının 
propagandasını yapıyor. 
Yani bu reformları kamu
yararı için yaptıklarını 
söylüyorlar. Oysa faize 46 
milyar YTL, eğitime 16 milyar
YTL, sağlığa 7 milyar YTL
ayırdıkları 2006 bütçesini
kendilerinin yaptıklarını
unutuyorlar.

Emekçiler, memurlar ve diğerleri diye bölünüyor
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merikan film endüstrisinden ba-

ğımsızbiryönetmenolarakfilm-

lerindeerkekegemensistemeda-

iryaptığıeleştirilerleizleyicisinisarsan

Almodovar,sonfilmiDönüş(Volver)ile

kendisinibirkezdahakanıtladı.Filmin-

deişlediğikadındayanışmasıtemasının

şimdiyekadarsinematarihindehiçol-

madığı kadar gerçekçi bir biçimde ele

alındığısöylenebilir.“Kadındayanışma-

sı”nınne“menem”birşeyolduğunuan-

lamakiçinizlenmesigerekenfilmlerden

Dönüş.

Almodovar: faşist bir ülkede
sinemacı olmaya çalışmak

Pedro Almodovar 1949 İspanya do-

ğumlu bir yönetmen.  Gençliği tamda

faşistFrancorejiminindiktatörlüğüal-

tındaki İspanya’da geçmiş. İlk ve orta

öğrenimini ise baskıcı bir Katolik oku-

lunda tamamlamış.Bu ikiönemli olay,

hayatındakipekçokşeyietkilediğigibi

sinemasınıdaetkilemişAlmodovar’ın.

Onsekizyaşındafilmçekmehayaliyle

ailesindenveyaşadığıküçükkasabadan

cebindebeşkuruşuolmadanayrılanAl-

modovar hayallerini gerçekleştirmenin

zannettiği kadar kolay olamayacağını

kısa bir süre sonra anlamış. Öncelikle

gitmek istediği sinema okulu diktatör

Francoyönetimi tarafındankapatılmış.

Sonrasında ise faşist bir rejimle idare

edilenbir ülkede istediği filmleri çekip

gösterimekoyamayacağıiçinuzunyıllar

sinemadanuzaksayılabilecekbirhayat

sürdürmek zorunda kalmış. Bu süre

içinde(12yılboyunca)hayatınıbirtele-

fonşirketindememurlukyaparakidame

ettirmeyeçalışmış.

Ye ral tı ve ba ğım sız Av ru pa
si ne ma sı nın öz gün bir ör ne ği

Almodovarsineması,“yeraltısinema-

sı”ınınözgünörneklerindenbiriolarak

değerlendirilebilir. 1975’ten sonra fa-

şist Franco yönetiminin devrilmesiyle

birliktehayatındasinemayadaha fazla

yer verme şansı yakalayan yönetmen,

ilkuzunmetrajlıfilminiise1980’deiz-

leyicisiylebuluşturur.Yönetmeninfilm-

leri,faşistFrancosonrasıdöneminöz-

gürlük anlayışını ve enerjisini yansıtır,

izleyicisinisarsar.

Yok sa yı lan la rın hi kâ ye le ri

Sistemkarşıtı bir yönetmenAlmodo-

var. Eşcinsel yönelimi nedeniyle top-

lumsaldüzeniçindedışlananbirkimli-

ğesahip.Bundanötürüolsagerekken-

dinehasbirüsluplaerkekegementop-

lumsalyapınıneleştirisinihiçsakınma-

danyapabiliyor.Doğrusandığımızyan-

lışları veya yanlış sandığımızdoğruları

yeniden sorgulatabiliyor inceden ince-

ye. Ataerkil düzenin yarattığı/dayattığı

erkekliğinvekadınlığın-toplumsalcin-

siyetrollerimizin-eleştirisiniyapıyoren

aklagelmedikşekliyle.Yinekendiyaşa-

dıklarındanyolaçıkarakKilise’yiveeril

devletiyerdenyerevuruyor.

Almodovar, filmlerindeşimdiyekadar

hep sistemin dışladıklarının veya gör-

mek istemediklerinin hikâyesini anlat-

mış bir yönetmen. Uyuşturucu satıcısı

rahibeler,tecavüzcübabalar,erkekege-

men sistemde var olma savaşı veren

eşcinseller, travestiler, transseksüeller,

fahişeler ve tabii ki kadınlar Almodo-

var’ın filmlerinde hikâyelerini anlattığı

insanlar.Kısacasıtoplumsalyapıiçinde

üretilmişolanahlaksızahlakanlayışını

yüzlerimizeçarpıyor.

Dönüş

BirkadınfilmiDönüş.Üçkuşakkadı-

nınhikâyesianlatılıyorbufilmde.Üçku-

şaktankadının farklızamandilimlerin-

de yaşamalarına rağmen yaşadıkları

benzer acılarının, sevinçlerinin, hayal

kırıklıklarının ve -kullanmak istemedi-

ğimbirkelimeolmasınarağmenyinede

kullanmaktan kaçamadığım- ortak

“yazgı”larının hikâyesi. Patriyarkanın

kadınlarınetrafındaördüğüduvarın,ya-

şattığıçıkmazlarınhikâyesibu.Amayi-

nedetümbunlararağmenbirumutsuz-

lukhissivermiyorfilmbizlere.

Filmiizlememtamda“25KasımKa-

dına Yönelik Şiddete Karşı Dayanışma

Günü”etkinliklerininertesinedenkgel-

di. Bu etkinlikler süresince yaşadığım

yoğun bir “kıstırılmışlık” duygusuydu.

Aklımda her zamankinden daha yoğun

biçimdepatriyarkanınnasılherandave

alanda bizleri baskıladığı ve bununla

nasıl mücadele edebileceğimiz sorusu

vardı.Elbetbusoruyacevaplardanbiri-

sinin de kadın dayanışması olduğunu

biliyordumamayinede…Tamdaböy-

lesibiranınsonrasındaböylesibirfilmi

izlemekbanagüçverdi.

Enseste,kadınayönelikşiddete,teca-

vüze,evişleriveişyeriarasındakendi-

sinebaşkabiralanbırakılmamışkentli

kadına,anne-kızilişkisinedairpekçok

kadınsal sorunu ele alıyor film. Ve bu

filmdeaslındaerkeklerdençokkadınlar

var. Güçlü kadınlar. Kadın dayanışma-

sıylagüçlerininfarkınavarmışkadınlar.

Bufilmdebirbirleriningiyimlerinialaycı

gözlerlesüzen,birbiriarkasındandedi-

koduyapan,başkalarınınzayıflığıveso-

runlarına sevinen kadınlar yerine her

şartta birbirlerini yargılamadan ve an-

lamayaçalışarakbiraradaolabilenbu

kadınlarbaşkabirdünyanınmümkünlü

ünümüjdeliyorbizlere.

Pepi,Luci,BomveDiğerSıradanKızlar(1980)

TutkuLabirenti(Laberintodepasiones,1982)

KaranlıkAlışkanlıklar(Entretinieblas,1983)

BunuHakEdecekNeYaptım?(1984)

Matador(1986)

ArzununKanunu(Laleydeldeseo,1987)

SinirKrizininEşiğindekiKadınlar(1988)

BağlaBeni(¡Átame!1990)

YüksekTopuklar(Taconeslejanos,1991)

Kika(1993)

SırrımınÇiçeği(Laflordemisecrett,1995)

ÇıplakTen(Carnetrémula,1997)

AnnemHakkındakiHerŞey(1999)

KonuşOnunla(Hableconella,2002)

KötüEğitim(Lamalaeducación,2004)

Dönüş(Volver,2006)

Kadınların ortak “yazgı”larının hikâyesi

DÖNEBİLECEK KADAR GÜÇLÜ OLAN
KADINLAR VE ALMODOVAR

MERVE ÇAĞRIŞLI 

A

Bu filmde aslında erkeklerden çok kadınlar var. Güçlü kadınlar. Kadın dayanışmasıyla güçlerinin farkına varmış kadınlar.
Bu filmde birbirlerinin giyimlerini alaycı gözlerle süzen, birbiri arkasından dedikodu yapan, başkalarının zayıflığı ve sorunlarına
sevinen kadınlar yerine her şartta birbirlerini yargılamadan ve anlamaya çalışarak bir arada olabilen bu kadınlar başka bir
dünyanın mümkünlüğünü müjdeliyor bizlere.

ALMODOVAR
FİLMLERİ



An ka ra 25 Ka sım

Ankara’da“25KasımKadına

YönelikŞiddeteKarşıDayanış-

ma”etkinliklericoşkuluveka-

tılımın yüksek olduğu eylem-

lerlegerçekleştirildi.Kasımayı

boyunca birbirini takip eden

haftalarda birkaç farklı eylem

düzenlendi.Geçensenedüzen-

lenen8Martetkinlikleri süre-

cinde hissedilen bazı eksiklik-

lerinüstesindengelmekveAn-

kara’dakikadınhareketi-

ni daha güçlü

bir inisiyatif haline getirebil-

mekiçinbuseneAnkaraKadın

Platformuoluşturuldu.Sol,fe-

minist ve travesti-transseksü-

elörgütlerininyanısırabağım-

sızkadınlarındaiçindebulun-

duğuAnkaraKadınPlatformu,

ilk eylemliliğini 25 Kasım için

ortaya koydu. Geçen yıllardan

farklı olarak travestilerin de

örgütlü bir şekilde 25 Kasım

eylemlerine destek vermesi

Ankara’daki kadın hareketini

dahadailerletti.

25Kasımkapsamındadüzen-

lenen etkinliklerin ilki devlet

şiddetinekarşıyapılmışbirey-

lemdi.Farklıörgütlenmelerden

vederneklerdenkadınlarınka-

tıldığı bu eylem Sincan F Tipi

önünde yapıldı. Jandarma ve

jandarmanın provokasyonuna

gelen köylülerin engelle-

melerine rağ-

menbasınaçıklamasıokun-

du ve eylem gerçekleştirildi.

Kadına yönelik şiddetin hikâ-

yeleştirilip oyunhaline getiril-

diğietkinlikisekapalısalonet-

kinliği olarak gerçekleşti. 22

Kasım akşamı Petrol–İş salo-

nunda gerçekleştirilen etkinli-

ğeilgibüyüktü.Devletşiddeti,

aileiçişiddet,tecavüz,ensest,

psikolojik şiddet ve tra-

vestilere yönelik uy-

gulanan şiddet

hikâyelerinin

yanısırako-

nu ile ilgili

s i n e v i z -

yon gös-

terisi de

yapıldı.

25 Ka-

sım Cu-

m a r t e s i

günü ise yü-

rüyüş gerçek-

leştirildi. Saat

13.30’da Sakarya’da

toplanan yüzlerce kadın polis

engelinerağmenyürümek için

direndi. Polisle uzun süre bo-

yuncadevamedenanlaşmala-

rın sonucunda İnsan Hakları

Anıtı önüne yüründü ve basın

açıklamasıokundu.

NAMUSUMU 
KAYBETTİM 

BULMAYACAĞIM,
KİMSENİN NAMUSU

OLMAYACAĞIM

Ha tay’da 25 Ka sım

Düzenlenen çeşitli etkinlik-

lerleHatay’dakadınlarhepbir

ağızdan “Kadına Yönelik Şid-

dete Son” dedi. Hatay Kadın

Platformu tarafından 25 Ka-

sım’daUlusAlanı’ndagerçek-

leştirilen basın açıklamasında

“militarizme,devletşiddetine,

aile içi şiddete,namusadıal-

tındaişlenencinayetlere,taci-

ze, tecavüze, cinsiyetçiliğe,

emeğimizin sömürülmesine,

cinselkimliklerekarşıayrımcı-

lığa, zorla ev-

l e n d i r i l -

meye, kısacası

kadınayönelik,fiziksel,cinsel,

psikolojik, ekonomik şiddete

karşı mücadele etmenin yolu-

nun yan yana gelerek, kadın

dayanışmasını yükseltmekten

geçtiğini bildiğimizi ve müca-

delemize devam ettiğimizi bir

kezdahahaykırıyoruz”sözleri-

neyerverildi.

BirdiğeretkinlikAmar-

giKadınAkademisi tara-

fından “Kadın Psikolojisi

ve İntihar” konulu dü-

zenlenen paneldi.

Psikiyatr Dr. Mer-

yemAyYamanve

Ferda Harnuboğ-

lu’nunkonuşmacı

olarak yer aldığı

panele kadınlar

yoğunilgigösterdi.

AR DEĞİLİZ, ZAR
DEĞİLİZ, MAL

DEĞİLİZ

İzmir’de 25 Ka sım

İzmir’de bu yıl kadınlar “Ar

Değiliz, Zar Değiliz Mal Deği-

liz” sloganıyla kadına yönelik

şiddete hayır dediler. İzmir

şiddetekarşıkadınplatformu’

imzalı pankartın açıldığı eyle-

me kadınlar rengarenk balon-

lar, mor bayraklar ve ‘Sokağa

EylemeÖzgürleşmeye,Susma

HaykırDayağaHayır,Kimsenin

Namusu Olmayaca-

ğız, Halkın Öz-

gürlüğüKadınınÖz-

gürleşmesindenGeçer,JinŞer

Naxwazın-KadınlarSavaşİs-

temiyor, Töre Cinayetlerine

Son’ yazılı dövizlerle katıldı.

Eylembasınaçıklamasınınar-

dından balonların patlatılma-

sıylasonbuldu.

Buyıl25kasımkadınayöne-

likşiddetehayırgünününSığı-

naklar Kurultayı'na denk gel-

mesi de güne ayrı bir anlam

kattı.

YAŞASIN KADIN
DAYANIŞMASI

İstanbul’da 25 Ka sım
Kadın Platformu’nun organi-

ze ettiği “Kadına Yönelik Şid-

dete Karşı Uluslararası Daya-

nışma ve Mücadele Günü” et-

kinlikleri kapsamında, İstan-

bul’da 25 Kasım Cumartesi

günü, saat 18.00’de, Taksim

Tramvay durağında toplanıldı.

Ardından Galatasaray Lisesi

önüne pankartlar eşliğinde,

sloganlar atarak yürüyen ka-

dınlar, kadına yönelik şiddetin

son bulmasını istediler. Gala-

tasaray’dayapılanbasınaçık-

lamasının ardından kadınlar,

alkışlar ve düdük sesleri eşli-

ğindedağıldılar.

Dünya genelinde, “Her 3 ka-

dından biri, dövülüyor, cinsel

ilişkiye zorlanıyor ya da taciz

ediliyor”,“15–40yaşarasıbir-

çok kadınlar, toplumsal cinsi-

yet kökenli şiddet nedeniyle

ölüyoryadayaralanıyor”,“Ka-

dın cinayet kurbanlarının yüz-

de70’ierkekpartnerleri tara-

fındanöldürülüyor”.Tümbun-

larkadınayönelikşiddetingö-

rünenyüzündensadecebirkaç

örnek…
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Gelsin baba, gelsin koca, gelsin devlet; inadına isyan, inadına özgürlük

ŞİDDETİNİZLE
BARIŞMAYACAĞIZ
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u sayıdaki yazı, bir an-
lamda, etnolojinin (kö-
kensel/ırksal bakışın)

gerekspekülasyonvemanipü-
lasyon,gereksededemagojisi-
nekarşıdayazıldığıiçin,köken
kelimesitırnakiçinealmıştır.

Günümüzü iyi anlamak ve
devrimcimücadeleperspektifi-
nekatkısunmakiçin,Aleviliğin
tarihüreticigücüiçindekiyeri-
ne, tarihsel olarak, diyalektik
sosyolojinin tarihsel maddeci
metoduyladeğinecektir.

DarwinveMorgan’danbuya-
na,günümüzekadardaaksibi-
limsel olarak ispatlanamayan
klasik bilimin tezine göre, in-
sanlık, nesli tükenmiş insansı
maymun“Hominidae”familya-
sınınortakatalılığınabağlıtek
cinstir. Bugüne gelen farklılık-
larise,(renk,dil,inanç,kültür,
ırk,din,millet,sınıfvb)birge-
netik kökenden değil, Paleotik
Çağ,öncesiveNeolitikÇağ’da
içindeyaşanancoğrafyaüretici
gücünün etkisi ve buna karşı
verilen yaşama ve ürememü-
cadelesi ile sınıflı toplumların
tarihselliğiiçerisindeoluşmuş-
tur.Yanidoğuma,annebabaya
bağlıdeğildir.

Ortakatalılık,tektanrılıdinle-
rin ilk dönemlerindeki teolojik
bakışaçısıyladakabulgörerek,
Âdem ile Lilith mitolojisinde
tasvir edilmiştir. Kaldı ki Hz.
İbrahim’le başlayan tektanrılı
dinler, şunun şurasında dört
binyıllıktır.Helemezhepselay-
rımcılıklar -İslamdinini kaste-
diyorum- bin üç yüz yıldır an-
cakvardır.Biz,insanlığınortak
geçmişindensözederken,8-10
milyonyıllık-bazısavlaragöre
35 milyon yıllık- bir süreçten
sözetmekteyiz.Busüreciniçe-
risinde“Pongidae”ortakatalı-
lığından koparak evrimleşen
insan atalılığı ise, Neolitik
Çağ’ınbaşında(aşağıbarbarlı-

ğın) tek bir cins (Hominidae)
olaraksentezleşmiştir.

Neolitik Çağ’ın bu anahanlık
dönemini,-20ile30binyılara-
sı sürdüğü kabul görmektedir
vezamanımızdan50binyılge-
riyedoğrudur-insanlık,değişik
coğrafyavetarihdilimindeya-
şamıştır.Anahanlıkdönemi,ol-
ması gerektiği gibi, soyağacı-
nın anaya bağlı olarak devam
ettiği,nebattoplayıcılığıveav-
cılığınbasityenidenüretimbi-
çimindekikolektivizmidir.

Budönemin,ateşinkeşfinden
sonra, yeryüzüne ekvator ku-
şağındankuzeyevedoğuyaol-
maküzere iki kolla yayılan in-
san atasının, öncelikle, tekto-
nik (yerküre hareketliliği; ba-
tıp-çıkmalar/dağılıp-birleşme-
ler) hareketlilikte nispeten is-
tikrarlıAsyaveAfrikakıtaları-
na ulaştığında, evrimini ta-
mamlayarak tek insan cinsine
sıçraması ile başladığı kabul
edilmektedir.

Yine bu dönem (Anahanlık),
insanın,bütünyeryüzüneyayıl-
masından sonra, -aşağılık
kompleksiyle içine çökmüş fa-
şizmin,PantürkistOrtaAsyalı-
lık demagojisini bir yanabıra-
kırsak-Türklerindebileşeniol-
duğu bütün insanlığın, tarihin
belli bir kesitinde yaşamış ol-
duğubirdilimdir.Örneğin:Mo-
ğollar,Slavlar,Araplar,Farslar,
Kürtler, Aborjinler, İskoçlar,
Anzaklar, Kızılderililer, Maya-
lar,Aztekler ve hatta ne yazık
ki Alman faşistleri “Nasyonel
Sosyalistlerin”atalarıCermen-
ler,VikinglerveAfrika’nınyerli
halklarıgibi.

İnsanın, coğrafya üretici gü-
cüne dolaysızca bağlı olduğu;
ama yerleşik düzene geçerek
coğrafyayı özelleştirmediği bu
dönemde, “yurt” kavramı da
yoktur.Kendisigibicanlısaydı-
ğıtoprağınbirparçasıdır.Yarın

için bile artık ürünü olmayan,
tükettiği kadarla sınırlı olan
mülkiyetsizkolektifüretime,eli
iş tutan her can katılmak zo-
rundadır. Başka türlü yaşama
olasılığı yoktur. Bu yüzden de,
hiçbir kategori/ayrımcılık yok-
tur. Her can eşit ve özgürdür.
Eşit ve özgür canlar arasında
dövüşmekiçinbirsebepteyok-
turvebarışhâkimözdür.İnsan

doğayla ancakbaş edebilmek-
tedir. Ve kadın, gerek yaşam
için gerekli olan üretimde ve
gerekse de üreyimde erkekten
belirleyicidir.

Dolayısıylabudönem,1-Eko-
nomide: a)Kadına bağlı doğal
iş bölümünün belirleyici oldu-
ğu;buyüzdenanahanlıkolarak
adlandırılan,b)Komünkardeş-
liğinin (canların) kolektivizmi
içerisinde,eliiştutanherkesin

üretime katıldığı ve tükettiği
kadarürettiği,hiçbirayrımcılı-
ğınvekategorininolmadığı;bu
yüzden barış dönemi olarak
adlandırılan2-İnsanın:a)Ken-
disinin de bir parçası olduğu
doğayı, canlı bir bütün olarak
algıladığı;buyüzdendoğaüze-
rindeherhangibirtahakkümün
olmadığı, b)Yasaklarla (tabu-
larla)yaşamdaveruhtaparça-
lanarakyarılmadığı;buyüzden
yaşamdamateryalist,ruhtadi-
yalektik olarak davranıp/dü-
şündüğübirdönemdir.

İşteanahanlığınbugöçebein-
sanlığı, binlerce yıllık yaşam
yürüyüşünde, Anadolu coğraf-
yasınada,builkelsosyalistge-
lenek/göreneğin kolektif aksi-
yonuilegelmiştir.Dahasonra-
ları Alevi adını alan/adlandırı-
lan bu toplum biçimi, bu yüz-
den: Anadolu imecesini oluş-
turmuş, kadının eşitliğini ve
öncülüğünüdevamettirmişve
komünü arasındaki barışı ko-
rumuştur. Materyalist diyalek-
tik yaşam ve düşünüşünden
dolayı bilimi/aydınlanmayı
önemseyerekbunudedelikku-
rumuylabirmüddetdevamet-
tirmiş,ilkelsosyalisttoplumun
güzelsanatanlayışındabütün-
lüklüşiir,müzikvedansüçüzü-
nüdeAnadolu’yataşımıştır.

Şüphesiz ki budeğindiklerim
birtarihselliğebağlıvegörece-
lidir.Bugelenek/görenek,Ana-
dolu’dayerleşikdüzenegeçene
kadar içinden geçtiği coğrafya
üreticigücüvetoplumbiçimle-
rindenetkilenerekvegücüora-
nında etkileyerek değişmiş ve
yeniden şekillenmiştir. Ne var
kiAnadoluAleviliğide,hertop-
lum gibi yerleşik düzene (me-
deniyet denen sınıflı toplum
pisliğine bulaştıkça) girip çö-
züldükçe, yukarıda değindiğim
özüneyabancılaşmıştır.

Ancak bu özü, kolektif aksi-

yon gücünü (tarihsel devrimci
gücü),Alevitoplumuiçerisinde
hücreler halinde yaşatanlar,
Şia’nın tefeci-bezirgân iktidar-
lara karşı devrimci mücadele-
sinden de etkilenerek, Anado-
lu’dadaSelçuklu,Osmanlıyoz-
laşmasına karşı büyük kitleler
halindedirenerekdevamettir-
mişlerdir. Cumhuriyet döne-
minde ise bu geleneği, TC’nin
“laiklik” aldatmacasından bi-
linçle kurtulan Alevi aydın
gençliği ancak sürdürebilmiş-
tir.Günümüzdebugeleneksa-
dece“laiklik”aldatmacasından
kurtularak değil, bilimsel sos-
yalizmin tarih bilinci ve teşki-
latlılığıilesentezleşerek,doğa-
nınveinsanlığınmaddivema-
nevi, sınıflı toplumlardan kur-
tuluşunu hedeflemekle ancak
anlamkazanabilirvesorunlara
karşıbirçözümgücüolabilir.

Gelecek sayıda Şamanizm’le
Türk atalılığı “orijinine”
(kökenine) de değinerek,
Anadolu Aleviliğine ve Şia ile
ilişki/çelişkilerine kaldığımız
yerdendevamedeceğiz.

Laiklik aldatmacasından kurtulmak

ALEVİLİĞİN “KÖKENSEL”
(TARİHSEL) ŞEKİLLENİŞİ

MÜSLÜM ERDOĞAN

B

Gü nü müz de ise sadece“la ik lik” al dat ma ca sın dan kur tu la rak de ğil, bi lim sel sos ya liz min ta rih bi lin ci ve teş ki lat lı lı ğı ile 
sen tez le şe rek, do ğa nın ve in san lı ğın mad di ve ma ne vi, sı nıf lı top lum lar dan kur tu lu şu nu he def le mek le an cak an lam ka za na bi lir 
ve so run la ra kar şı bir çö züm gü cü ola bi lir.

Ortak atalılık, 
tektanrılı dinlerin 
ilk dönemlerindeki
teolojik bakış açısıyla
da kabul görerek,
Âdem ile Lilith 
mitolojisinde tasvir
edilmiştir. Kaldı ki 
Hz. İbrahim’le
başlayan tektanrılı
dinler, şunun
şurasında dört bin
yıllıktır. 
Hele hele mezhepsel
ayrımcılıklar bin üç
yüz yıldır ancak
vardır. 
Biz, insanlığın ortak
geçmişinden söz
ederken, 8-10 milyon
yıllık -bazı savlara
göre 35 milyon yıllık-
bir süreçten söz
etmekteyiz.



ütünşehirleraynıorandavehız-
da gelişmez. Kapitalizm, ülke-
mizdemetropollerdeeskiüretim

biçimlerini parçalayıp yerine yenisini
geçirirken taşrada bu süreç çok daha
özgünbiçimdegelişmiştir.
Ülkemizde ilk çıkışını devlet sayesinde
gerçekleştirmiş finans kapital bugün
metropollerde egemendir. Ve yabancı
sermayeyle bağlarını iyiden iyiye güç-
lendirmiştir. Metropollerin gerisinde,
taşrada ise kapitalizm, farklı bir seyir
izlemiştir.Tefecibezirganözelliklertaş-
radakiüretimilişkileriiçindehalaetki-
sini sürdürmektedir. Ama bugün geli-
nen noktada bu tefeci bezirganlardan
Anadolu burjuvazisi denilen taşradaki
kapitalizmin sözcüleri oluşmuştur. Şu
antaşradadakapitalistüretimilişkileri
egemendir.Ülker,Kombassan,Yimpaş,
Zorlu,ArıkanHolding,Antep’teSANKO
Holding vb. sermaye grupları taşraları
egemenliğialtınaalmıştır.

Taş ra üni ver si te le ri ve ka pi ta lizm

Taşradaki bu şekillenişe bağlı olarak
oradakiüniversitelerdebundannasibi-
nialmıştır.Kapitalizmöğrenciyimüşte-
ri,üniversiteyi iseşirketgördüğünden,
azımsanmayacak öğrenci sayısına sa-
hip taşraüniversitelerinede yoğunbi-
çimde girmiştir. Taşra üniversitelerin-
deki öğrenci sayılarını düşündüğümüz-
de, ortaya çıkan sonuçlara düzen cep-
hesindenbakanlarıniştahıaçılıyor.Öğ-
rencigözüylebakıldığında,kapitalizmin
buralara girmesi, artan harç paraları,
yemek fiyatları, öğrenci belgesinin,
transkript alımının paralı hale gelmesi
vb.gibisorunlarlaboğuşmakanlamına
gelir. Yani, bu yönelim sonucunda öğ-
rencinineğitimhakkıelindenalınmakta,
“paranyoksagit”denmektir.
Devlet taşra üniversitelerine “özel
önem” vermektedir. Doğabilecek her-
hangibirmuhalefetiçintedbiralınmış,
zaten taşra özgüllüğünden doğan geri
kalmışlıkbirdesivilfaşistgüçlerinbes-
lenmesiyledahabaskıcıkoşullarıdayat-
maktadır.Jandarmavepolisindebas-
kısıyla,usluusluoturan,sadecedersle-
rinegiripçıkan,dünyadanhaberiolma-
yan bir öğrenci gençlik yaratılmak is-
tenmektedir.
Baskınınyanındasosyalvekültürelaçı-
dan imkansızlıklar taşra üniversitesi
öğrencilerininelinikolunubağlamakta,

sınırlı özgürlüklerini bile gerçekleştir-
mesiniengellemektedir.Örneklersek21
bin123öğrencininbulunduğuMaraş’ta
sadecebir tanesinemavardır.Gençlik
bunlarlayetinmez.Çünkügençlikdevi-
nimhalindedir,atılgandırveyeniyiarar.
Arayışhalindekigençlik,içindeyaşadığı
bu dar çeperi biraz daha genişletmek
içinelindengeleniyaparveortamıken-
dinden tarafa doğru belirlemeye çaba-
lar.Şimdilerdeöğrencikentidiyeadlan-
dırılan Eskişehir’de durum böyle ol-
muştur.

Taş ra nın öz gür lük 
ara yı şıy la bu luş mak

Gençliktaşradabiryandasosyalvekül-
türel beklentiye girerken diğer yanda
politikbirarayışiçindedir.Devletinbas-
kısı ya da kapitalizmin üniversitedeki
icraatlarınakarşıdagençliğinözgürlük
isteği vepolitik arayışı söz konusudur.
İşteburadabizdevrimcileregörevdüş-
mektedir.Özgürlükarayışındakigençlik
içindayanışma,dostlukvemücadeley-
le, derneklerde kurulacak atölyelerle
düzen karşısında alternatif olabilmeli-
yiz.Sosyalvekültürelimkansızlıklarıbu
derneklerdeaşmanın yollarını aramalı,
bunugenişöğrencikesimleriyleyapma-
lıyız.Taşradakiderneklerbuaçıdanda
önemkazanmaktadır.
Tabiikiburada,taşradakigençlikörgüt-
lenmesininnasılolmasıgerektiğitartış-
masını başlatmamız gerekiyor.Aslında
buyazıbuanlamdadabir“başlangıç”
yazısıolacak.

Taş ra ka rak te ri mi zi dö nüş tür mek

Taşradageriyanlarçoktur.Bunlarade-
ğindik. Sivil faşizm, devletin baskısı,
sosyalkültürelyoksunlukgibi…Burada
taşranın geri yanlarını düşünmeden
olumluyanlarınayönelmeliyiz. “Şu im-
kanlarasahibim,toplumsalgerçeklikde
şu,öyleyseyapabileceğimşuduryerine,

imkanları şöyle zorlayabilirim, kapasi-
teminşuöğelerinidönüştürerekkendi-
miaşabilirim”(1)diyerekhareketetme-
liyiz. Örnek olarak faşist ablukayı ele
alalım.Taşradafaşistablukaçokgüçlü-
dür ve kırmak zordur. Faşist ablukayı
kırmadüşüncesinibiranbileaklından
çıkarmadan, ‘kendiminasılörgütlerim,
nekadardahaçokmeşrulukkazanabi-
lirimdefaşistlerikuşatırımvesondar-
beyinezamanvururum’şeklindehesap
yapmalıyız. Hesapsızca bu ablukaya
karşısaldırıyageçersek,sadecekendi-
mizi yiğitçe feda etmiş oluruz. Bunun
dadeğerivardıramasonuçsuzkalır.İl-
laakıllıolacağız,hesapyapacağızdiye
bir kaide yok. Yeri geldiğinde eylemde
desonunakadargideceğiz.Mevcutdu-
rumu tahlil etmeli ama onu nereden
aşarımnoktasında kendimize dönmeli,
kendimizidönüştürmeliyiz.

Ör güt lü, ka rar lı ve so rum lu du ruş

Taşranınenönemliyanıise,arkadaşlık
bağlarının buralarda sıkı olmasıdır.
Olumlu olarak, komün yaşamının en
paylaşımcıöğeleriburadakarşımızaçı-
kar. Yumurta ve makarna etrafında
dostluklarpekişir.Kitleselolarakyemek
yeme,eğlenme,hüzün,sohbetburalar-
dakienönemlinoktadır.Yoldaşlıkenüst
düzeydedir.
Ancakbuyaşantıörgütlenmeaçısından
bir takımzaafları dabarındırmaktadır.
Bireyler kaybolmakta, bireysel inisiya-
tifleraçığaçıkmamaktadır.Görevlerkit-
leye maledilmekte ve dolayısıyla neyi,
kiminyapacağıaçıkbiçimdesaptanma-
maktadır.Buradabireyselinisiyatiflerin
kaybolmasıyla, inisiyatifi de dışardan
bekleme gibi bir zaaf ortaya çıkar ve
hiçbir şey yapamadan öylece kalakalı-
rız.Buortaklaşaortamınzaafları için-
de,öğrencileraçısındanenönemligün
olan6Kasımbileanlamınıyitirebilir.
Sorumluluklarbireylerepaylaştırılmalı-

dır.Yoksabelirsizlikoluşur.Buradabiz-
lerkendiliğindenlikyerine,bilinçli,yön-
temselduruşunışığınıparlatmamızge-
rekir.Enkaranlıkanlarımızdabuışıkbi-
zeyolumuzugösterecektir.
Kararlarla yürümeliyiz, arkadaşlıklarla
değil. Düzenli toplantının sekmez me-
kaniğinihissetmeliyiz.Görevler,tıkırtı-
kırişleyenbirsaatgibiyürütülebilmeli.
Duyguların, sezgilerin yerine bilinç ha-
kimolmalı.Bilincinsoğukluğunuhisset-
meliyiz ama neticede biz insanız da...
Duygularınsıcaklığınıbilincimizolduğu
süreceeniyibizhissederiz.Birdeşunu
unutmamak gerekiyor sanırım: Bizler
duygularımızla hareket ettiğimizde,
“zatenkararvermişiz,mücadeledeso-
nunakadargideriz”gibisadebirirade
beyanıyla yetinemeyeceğimiz açıktır.

Taşranınyürekliinsanlarıbirkerekarar
vermişler, ve sürdürecekler, ancak
yüreklilik,sisteminsüreklideğişenhal-
leriyle baş edemez. Yenilgiye uğradığı-
mızda tüm gücümüzü kaybedebiliriz.
Çevremizdeki insanları bizim gibi gö-
rürsekonlarınkaramsarlığakapılması-
nanedenolabiliriz.
Buradaanlatmayaçalıştıklarımaslında
birkaç gözleme dayanıyor. Bu zaaflar,
eksiklikler,hepsibirbirinebağlıolsada
hepsi başlı başına birer sorundur. Öz-
gürlükçügençlikiçinkuruluşaşamasın-
da tüm bunları yapmak kolay olmaya-
caktır,ancakbunlarıhedefleyerek,tek-
rar tekrar tartışarak yolumuzu
açacağız.Hepimizekolaygelsin...

(1) Oğuzhan Kayserilioğlu, Örgütlenme Metodu,

ToplumsalÖzgürlük,sayı12
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Gençliğin özgürlük arayışında

B

Gençlik taşrada bir yanda sosyal ve kültürel beklentiye girerken diğer yanda devletin baskısı ya da kapitalizmin üniversitedeki
icraatlarına karşı da özgürlük isteği ve politik arayışı söz konusudur. Burada işte biz devrimcilere görev düşmektedir. 

EMRAH ARIKUŞU

TAŞRADA ÜNİVERSİTELİ OLMAK

“Şu imkanlara sahibim,
toplumsal gerçeklik de şu,
öyleyse yapabileceğim
şudur yerine, imkanları
şöyle zorlayabilirim, 
kapasitemin şu öğelerini
dönüştürerek kendimi
aşabilirim” diyerek 
hareket etmeliyiz.
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stanbul Büyükşehir Be-

lediyeMeclisi“tiyatroyu

yaygınlaştırmak” ama-

cıylaŞehir Tiyatroları’nın bilet

fiyatlarındaindirimyaptı.

Tiyatroseverler, 1 Aralık 2006

tarihinden 1 Şubat 2007

tarihine kadar, oyunları 1

YTL’yeizleyebilecekler.

Eğtimden sağlığa kadar her

şeyi hızla özelleştiren bir ikti-

darın belediyesinin bilet fiyat-

larını 1 YTL’ye indirmesi hiç

kuşkusuzki,birseçimyatırımı,

popülizm olarak adlandırılma-

lıdır. AKP iktidarı daha önce

yaptığı gibi, seçim döneminde

yoksul semtlerde erzak dağıt-

ma popülizmini, yoksul insan-

lara sanat dağıtarak sürdür-

mektedir.Bizbupopülizminsi-

yasi nedenlerini zaten biliyo-

ruz.Ancakbu“halkiçin”popü-

lizmikarşısında,netesadüftür

ki, özel tiyatroların ağız birliği

yapmışçasına haykırışlarının,

yücesanatsaldeğerler içinol-

duğunusöyleyebilirmiyiz?

Bu nedenle Şehir Tiyatroları

biletlerininyüzde80’lerevaran

fiyat indirimine gelen tepkiler

indirimin kendisinden daha

önemlivedikkatçekicidir.

Ti yat ro yu ucuz la tı yor lar

Uluslararası Tiyatro Eleştir-

menleri Birliği adına açıklama

yapanÜstünAntmen,“Tiyatro-

ların kaliteli seyircisi yok ola-

cak. Tinerciler, berduşlar iki

saatliğinesıcakbirmekânbu-

lacak”diyerekŞehirTiyatrola-

rı’nıucuzpopülizmlesuçladı.

Özel Tiyatro Birlikleri, TİYAP,

ÖTD, Tiyatro Eleştirmenleri

Birliği’ninyanısıraözeltiyatro

sahipleri, Şehir Tiyatroları’nın

bukararını“Haksızrekabetya-

ratıyor ve tiyatroyu ucuzlatı-

yor”gerekçesiyleprotestoetti.

GencayGürün,“Simitfiyatına

tiyatro yapmak hem sanatın

kıymetini düşürüyor, hem de

özeltiyatrolaraçokbüyükdar-

beindiriyor”dedi.

Bilet indirimi “Tiyatro gibi

önemli bir sanatsal faaliyeti

ucuzlatmak”olarakaçıklanıyor.

Bubiletlerkaçasatılırsasergi-

lenen eser daha değerli ola-

cak? “Zaten pahalı bir iş olan

sanat eserinin satın alınması

da pahalı olursa ancak değeri

korunur”deniyor.Duyulankay-

gıisetiyatrolarınkaliteliseyir-

cisinin kaybedilmesi kaygısı

olarakaçıklanıyor.Buradaka-

liteli kavramı satın alma gücü

yüksek olan seyirci, izleyici ya

daokuyucudemekdeğilmias-

lında.

Eğer özel bir tiyatro kendi

eserinin içeriğine,sahneyeko-

yuşundaki estetiğe ve oyuncu-

larına güveniyorsa böyle bir

kaygı duyması gereksiz değil

midir? Özel tiyatro sahipleri

seyirci kitlesi olarak belli bir

gelirdüzeyivebeğeniseviyesi

olan insanları hedeflemiyor

mu? Aslında “kaliteli/satın al-

magücüyüksek”insanlaraser-

gilenmiyormubuoyunlar.

Bu insanların oyuncu, yönet-

menyadaoyunyazarıolduğu-

nu bilmeseniz, bu tartışmayı,

aynıürünüdahaucuzasatma-

yakalkanbirkapitalistilebuna

karşıçıkandiğerkapitalistlerin

aralarında sürdürdükleri ağız

dalaşıolarakgörebilirsiniz.

De ğer li sa nat = 
pa ra lı şöh ret

Özel tiyatroların yüksek fikir

sahibisözcülerinebakarsak,şu

anda Şehir Tiyatroları’nın kol-

tuklarınıdolduran insanlarka-

litesizler, çünkü sanatı nere-

deysebedavayasatınalıyorlar.

Sanatın kapitalizm çağında

nasıl geliştiğini anlayabilmek

için, yine sanatın toplumsal

üretimvedeğişimsistemiiçin-

deki yerine bakmak gerekir.

Kapitalizm, meta üretimini

toplumdaki her şeyi içine ala-

cak şekilde genişletmiştir; bü-

tünürünleryadaürünlerinço-

ğu, meta haline gelmiştir. Sa-

natsal üretim de, acımasızca

meta üretimi alanına girmiştir

artık.  Kapitalist sistemde sa-

natçı tarafındanyaratılaneser

satışaçıkmışbirmeta,sanatçı

da meta üreticisidir.  Sanatçı-

nınürünütümöbürişlerdeol-

duğu gibi, aynı ölçülerle yani

artı değer üretme yeteneğiyle

ölçülür.

Modern kapitalist dünyada

sanatsalüretimindurumu;sa-

natın kapitalist meta üretimi

yasalarınadaha sıkı bağlı olu-

şunda kendini belli eder. Res-

samların, edebiyatçıların, hey-

keltıraşların, sinemacıların ya-

pıtlarının satışı reklam ve pa-

zarlama endüstrisi olmadan

neredeyse imkansızdır.  “De-

ğerlisanat,”kapitalizmindeğer

yasalarına göbekten bağlan-

mıştır. Burjuvazinin sanattaki

beğeni anlayışı, “paralı şöh-

ret”letanımlanır.

Kapitalist toplumda geniş

halkkitleleriylebuluşabilensa-

natçının özgürlüğü, ikiyüzlüce

gizlenmişpiyasakoşullarınası-

kı sıkıya bağlılıktan başka bir

şeydeğildir;bubağlılıksanat-

çınınkendi isteğidışında,ken-

disinerağmenolsabile.İştebu

nedenle, sanatsal yaratım sü-

recininmetaüretimisistemin-

denkurtulmasışarttır.Tambu

noktada,sanatçılarıncesaretle

sormaları gereken bir soru

vardır.Sanatçı,buikiyüzlülük-

ten kendisini nasıl arındıracak

ve kendi tarihsel duruşunu

nasılbelirleyecektir?

Ucuz tiyatro 

BU OYUNUN KİLOSU
KAÇA?

HİKMET SARIOĞLU

İ

Kapitalist toplumda geniş halk kitleleriyle buluşabilen sanatçının özgürlüğü, ikiyüzlüce gizlenmiş piyasa koşullarına sıkı sıkıya
bağlılıktan başka bir şey değildir; bu bağlılık sanatçının kendi isteği dışında, kendisine rağmen olsa bile.

Boş salonların sesizliği son buluyor mu?

Tiyatro dediğin nedir ki, iki kalas bir heves...

“Simit fiyatına 
tiyatro yapmak 
hem sanatın 
kıymetini 
düşürüyor, 
hem de özel
tiyatrolara çok 
büyük darbe 
indiriyor” !!!

“Değerli sanat” 
kapitalizmin değer
yasalarına göbekten
bağlanmıştır.
Burjuvazinin
sanattaki beğeni
anlayışı 
“paralı şöhret”le
tanımlanır. 
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Latife Tekin son romanı Mu inar’ı
aralıkayındaçıkardı.Diğerroman-
larında olduğu gibi otobiyografik
öğelerinağırlıktaolduğueserdeTe-
kin, önceki romanlarına nazaran
çok daha aydınlık bir eser ortaya
çıkarmış.Eserdekurguvezaman
kavramıyinebilinenezberlerindı-
şında.Eserininbirkadınmanifes-
tosu olduğu söylenen Latife Tekin
yeni romanı için "Devlet, sonuçta
erkeklerin devleti. Meclisteki in-
sanlarınanneleriylebirmecliskur-
sak, ben-
ce Türki-
ye daha
iyiyöneti-
lir.Kadın-
lara ken-
di güçle-
rini his-
settirmek
i s t e r i m
bu kitap-
la,"diyor.

23-24Aralık2006tarihinde,Diyarba-
kır’da Bağlar Belediyesinin salonun-
da,MezopotamyaKültürMerkezi’nin
(MKM) düzenlediği uluslararası Kürt
Müzik konferansı yapıldı. Bu konfe-
rans,bir  ilkolmasınedeniyle tarihe
geçecek.
Geçmişten günümüze, günümüzden
geleceğebelgisiyleyapılankonferans-
taİngilizce,Kırmanci,Sorani,Türkçe
dillerindededüzenlibirsimultaneçe-
viri yapılıdı. Sanatçılar, yapımcılar,
müzik sektörünün isimleri, yazarlar,
gazeteciler, hukukçular, akademis-
yenler, iki tamgünboyunca hararetli
tartışmalar yaptılar. Kafkaslardan,
İran, Irak, Suriye ve Türkiye’den yüz
elliyeyakındelegeninkatıldığıkonfe-
rans olanaklar çerçevesinde katılımı
dar tutulsa daKürtmüziği konusun-
da,dahayüzlercesanatçımızınoldu-
ğugerçeğiunutulmadı.Ayrıcaherke-
seulaşma,konferanssonuçlarınıbil-
gilendirme, daha da kapsayıcı olma
gerekliliğivurgulandı.

George Orwell'in ünlü
romanı 1984, sinema-
dan sonra operaya da
uyarlandı. Dünya prö-
miyerigeçenhaftaso-
nu Londra'da, Kraliyet
Operası'nda yapılan
1984 operasının Ame-
rikalı bestecisi ve or-
kestra şefi Lorin Ma-
azel(75),eserdeanla-
tılankaranlıkvebaskı-
cıdünyanın,5yılönce-
sine göre artık daha
güncel hale geldiğini
söyledi.
1984 operası üzerine
2000'de çalışmaya
başladığını belirten
Maazel, siyasi bir ti-
yatro yapmak isteme-

diğini belirterek, “Bu
temalarçokgüncelha-
le geldiler, ama bizim
amacımızkesinliklebu
değildi”dedi.
Eserdehelikopterses-
leri kullanılması, suç-
luların tulum giymesi
ve Büyük Birader'in
Amerikan/İngiliz aksa-
nıyla konuşması, sah-
neye konulan eserde,
günümüze gönderme-
lerde bulunulmasının
örneklerini oluştursa
da operada, romana
büyükorandabağlıka-
lındı.
Eserüzerinde2000'de,
dolayısıyla 11 Eylül
saldırılarından önce
çalışmaya başladıkla-
rını söyleyen operanın
Kanadalı yönetmeni
RobertLepage iseOr-
well'ineseriningüncel-
liğindenhiçbirşeykay-
betmediğinibelirtti.

Seyr-i Mesel Tiyatrosu yeni yılın

ilkgünlerindeyenidenperdelerini

açıyor. 2 ocak 2007 tarihinde

“Me se la ne ka dar Ozaq”adlıoyunu

ileyeniyılabaşlangıçyapangrup,

3 Ocak’ta yeni oyunları Xewn û
Xe yal ilesahneyeçıktı.

Yeni dönemde Kürtçe’nin Zazaca

lehçesiyle Now ke Wer te de Ezu
Ha!.. adlı Stand-Up gösterisiyle

Tekin Ağacık, 14 Ocak saat

17:00’de sahne alacak. Ardından

Aydın Orak’ın oynadığı Tiyatro

Avesta’nın “Roj ni vîs ka Dî ne kî”(Bir
De li nin Gün ce si)adlıoyunuise,21

Ocak Pazar günü saat 17:00’de

Seyr-i Mesel Tiyatro Salonu’nda

gösterilecek. Ocak ayı boyunca

her Pazar, 17:00’de Seyr-i Mesel

T i y a t r o -

s u ’ n d a

Kürtçe ti-

yatro iz-

lenebilir.

Orwell-1984 Kürt Müzik
Konferansı

Seyr-i MeselMuinar

SANAT HABERLERİ

dele çağrısıdır. Özel anlamı ise; 30
Mart1995’teHatay’ınSamandağilçe-
sinde devletin kontra güçleri tarafın-
dan katledilen, ömrünü halkların kar-
deşliğiiçinmücadeleylegeçirenonurlu
birdevrimciolanMehmetLatifeciYol-
daş’a ithafen yapılmış olmasıdır. Şar-
kınınbaşındaokuduğumuzşiirLatifeci
Yoldaşşahsında,ömrünüezilenhalklar
ve işçisınıfınaverendevrimciler için-
dir. Bu şiir ve şarkı, Nidal’in sanatçı
kimliğinin yanı sıra politik duruşunun
daifadesidir.

So ru: Grup Ni dal’in et nik mü zik ca -
mi ası için de di ğer le rin den far kı ne
ola cak?

En önemli farklılığı, doğal olarak,
Arapça müzik yapmasıdır. Bundan
sonradaağırlıklıolarakArapçaderle-
meler,bestelerveçeşitliArapsanatçı-
lara ait şarkıların yorumlanması şek-
lindeçalışmalarınısürdürecektir.

Etnikmüzikyapandiğersanatçıların
birçoğundan ayrılan başka bir nokta
da,biröncekisorudaaçıkladığımızpo-
litik duruşudur. Çıktığı konserlerde,
şarkılarında verdiğimesajlarla, içinde
olduğumuzsüreçteOrtadoğu’dayaşa-
nankatliamlaraveemperyalisttalana
karşımücadelesiylebirsaftayeralma-
sıdır.Sonzamanlardakültürlerbuluş-
ması adı altında emperyalist güçlerce

organizeedilensahtekardeşlikbuluş-
malarının karşısında (ki geçen yılHa-
tay’da yapılan etkinlikte bölgenin ana
unsuruolanNusayrikültürününtemsil
edilmemesibunuaçıkçagöstermekte-
dir)tümetnikunsurlarınbarışvekar-
deşlik temelinde bin yıllardır sürdür-
dükleri ortak yaşam geleneğini savu-
nan ve bu birlikteliği emperyalizme
karşı bir güç oluşturacak perspektifle
zenginleştirmek, Nidal’in duruşunu
sergiler.

So ru: Ken di ni zi ta nı tır mı sı nız?

Grup beş kişiden oluşuyor. Neriman
BolatveBelginAyrancısolovokal;Ta-
rık Can cura, bağlama, vokal; Özcan
Kul ud, vokal; Umut Gökçe klasik ve

akustik gitar ile çalışmalarımızı sür-
dürmekteyiz.

So ru: Al büm de “Bu nay ya ti” ad lı par -
çada, ta ma men o böl ge nin mü zik for -
mu na, enst rü man la rı na sa dık ka lın -
mış, “As fur” ad lı par ça da ise Ba tı
form la rı na ya kın dü zen len miş. Bu -
nun özel bir se be bi var mı?

Müzik yaptığımız coğrafya Anadolu
olunca,farklıkültürlerinbirarayagel-
mesikaçınılmazoluyor.Ağırlıklıolarak
DoğukültürününbaskınolduğuAnado-
lu’da, Batı’nın da ciddi bir etkisi var.
Bizimmüzikalanlamdabellibirkalıbı-
mızyok.Yaptığımızmüzikgereğiotan-
tiköğeleresonunakadarbağlıkalma-
ya çalışıyoruz. Biliyoruz ki; Arapça

söylenen bir ağıt, ninni ve masaldaki

duyguyueniyişekildeyansıtacakolan,

otantiköğelerebağlılıkolacaktır.

Bunun yanında batı formlarını da -

herşarkıdaolmamaklabirlikte-müzi-

kalaltyapısıuygunolanşarkılardakul-

lanmaktan kaçınmıyoruz. Orijinalliği,

otantikliği bozacakdüzenlemeler yap-

mamayaçalışıyoruz.“Asfur”şarkısıda

anlattığı öykü itibariyle tümüyleOrta-

doğucoğrafyasınaaittir.Kezaalbümle

ilgiliyapılaneleştirilerdebuuyumuya-

kaladığımızifadeediliyor.Buanlamda

gelecekeleştirilerbizimiçinönemli.

Son ola rak söy le mek is te di ği niz 
bir şey var mı?

Son olarak, her zaman söylediğimiz

gibi, farklılıklarımız zenginliklerimizdir

diyoruz.Farklılıklarımızıbirerzenginlik

unsuruhalinegetirebilirsek,baştaTür-

kiye’de ve Ortadoğu’da olmak üzere

halklarıbirbirinedüşürmeyeçalışanla-

rakarşıgüçlübirhalkbirliğiniyakala-

yabiliriz.Açığaçıkacakzenginlik,ortak

zemindegerçekbirbarışortamınısağ-

layacağıgibiyepyenibirkültüryapısını

daaçığaçıkaracaktır.Çokgüzelbirsöz

vardır;İnsanlarındillerininvekültürle-

rininrengifarklıolsada,gözyaşlarının,

acılarının,sevinçlerinin,umutlarınınve

mücadelelerininrengiaynıdır.Bu,hiç-

birzamanunutulmamalıdır.

32. SAYFANIN DEVAMI
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oru: Tür ki ye’de 90’lı yıl lar dan
baş la ya rak 2000’li yıl lar da tüm
halk lar, ana dil le rin de tür kü le -

ri ni da ha ra hat dil len dir me ye baş la -
dı lar. El bet te bu, bir an da ol ma dı.
Çok zor lu bir sü reç ti ve bu yol da
emek ve ren in san lar be del öde di ler.
Grup Ni dal’in bu sü reç te ki ro lün den
bah se der mi si niz?

İlk olarak belirtilmesi gereken nokta,

yerelkültürlerinbusüreçlebirandaor-

taya çıkmadığıdır. Bilindiği gibi, yerel

olarakyaşayanotantikdeğerler,Türkiye

devletininsahipolduğutekdil,tekkül-

türcüüniteryapıaltındabaskıaltınaalı-

nıyordu.Halklarazorlaempozeedilme-

yeçalışılantekkültürmodeliasimilas-

yonsürecinideberaberindegetirmiştir.

Kültüreldeğerlerunutuluyor,kullanılan

etnik dil aynılaştırılmaya çalışılıyordu.

Binlerce yıldır yaşamsal varoluşunu

kendi etnik temelinde kurmuş halklar,

busüreciböylekabuledemezdi.Etme-

di de. 90’lı yıllarda başlayan; aslında,

yenidendiriltmemücadelesiydi.Yerelin

ulusalalanataşınmakaygısıylaunutul-

maya, unutturulmaya karşı bir başkal-

dırıydı.SürecinbaşlamasındaKürtöz-

gürlük hareketinin çok büyük bir payı

vardır.İlkçıkışdaKürtmüzisyenlerden

olmuştur. Beklendiği gibi baskılar da

eksik olmadı. Kürtçe şarkı söyleyenler

gözaltınaalınıyor,sanatçılarınkasetleri

yasak listesine dahil ediliyordu.Baskı-

lara rağmen cin şişeden çıkmıştı bir

kere. Türkiye’de yaşayan diğer halklar

dabenzerçalışmalaryapmayabaşladı.

1994’te başlayanNidal’inArapça ça-

lışmalarıdabusürecedenkgelir.Yine

aynı şekilde, Kazım Koyuncu, Zugaşi

Berepe ileLazcaşarkıları rocksaundu

ilesöylemeyebaşladı.Türkiye’deyaşa-

yan diğer halklar, Ermeniler, Gürcüler,

Çerkezler, Romanlar kendi kültürlerini

ulusal düzeyde dillendirmeye başladı-

lar.DünyahalklarınınmüziklerideTür-

kiye’yegirerekyayılmayabaşladı.Süreç

buşekildegünümüzekadardevametti.

Nidal bu süreçte, Türkiye’de yaşayan

Araplarınsesiolarakasimilasyonakar-

şıduruşuylasürecigeliştirenbirroloy-

nadı. Dediğin gibi bu bir anda olmadı.

KürtsanatçılarınıngördüğübaskıyıNi-

dal de Hatay’da yaşadı. Konserlerden

sonra gözaltına alınmalar, yasaklama-

larbizim içindeeksikdeğildi. Yaptığı-

mızderlemeçalışmalarla,unutulanbir-

çok değeri yeniden canlandırdık. Al-

bümdeyeralanMeryemAğıdı,oyıllar-

daHatay’da yasaklıydı. Bu nedenle bu

şarkınınsöylendiğidüğünlerbilebasılı-

yordu. Nidal, böyle bir süreçte, Arap

halkının sesi olarak Hatay’dan Türkiye

halklarınasesvermeyeçalıştı.

So ru: Ana dil le rin de söy len dik le rin de
hep si önem li içe rik ve an la tı ma sa hip
tür kü ler dev let po li ti ka sı çer çe ve sin de
an lam sız söz ler ya zı la rak Türk çe pop
pi ya sa sın da pa zar lan dı. Ağıt lar da in -
san lar gö bek at tı lar. Son dö nem de ar -
tık bu tür kü le re ger çek iti bar la rı ia de
edil me ye baş lan dı. El bet te bu nun se -
be bi yi ne bu yol da ça ba har ca yan sa -
nat emek çi le ri ol du. Si zin al bü mü nüz -
de yer alan bu tür kü ler den ve içer dik -
le ri an lam lar dan bah se der mi si niz?

Albümdeyeralacakparçalarıbelirler-

ken dikkat ettiğimiz birkaç önemli hu-

sus vardı. Birincisi, Türkiye’de Arap

müziğineilişkinyaygınönyargılarıorta-

dankaldırmaktı.Arapmüziğidendiğin-

de insanların aklınamezdeke tarzı or-

yantalmüzikvearabeskmüzikgeliyor-

du. Tabii ki bu tarzlar tamamen Arap

müziğinden uzak değildi, fakat bunlar

dezenformasyonauğratılmış tarzlardır.

Arapmüziğininbuolmadığını;ağıtları-

nın,acılarınınvesevinçlerinindilegeti-

rilişözgünlüğünüyansıtmakgerekliydi.

Diğer bir husus da, senin belirttiğin

noktaoldu.60’lıve70’liyıllardabirçok

sanatçı,belirttiğinyöntemlerleşarkılar

söylediler. Üstüne üstlük müziklerin

kaynaklarınıbelirtmedenkendibestele-

riymişgibilanseettiler.Bunlarınçoğu-

nunkaynağıdaArapmüziğiydi.Budu-

rum maalesef hâlâ devam etmektedir.

EskibirşarkıolanErkinKoray’ın“Şaş-

kın”adlıparçasıve70’lerdeFecriEbci-

oğlu’nun söylediği (günümüzde Deniz

Seki yine aynı şekilde yorumluyor)

“BöyleGelmişBöyleGider”isimlişarkı-

larverilebilecekörneklerdir.Buikişar-

kıorijinalsözleriylebizim“Asfur”isimli

albümümüzdeyeralmaktadır.“GalAyn

Bünayyati (Gözümün Kızları)” isimli

şarkı“Şaşkın”adenkgelir.Şarkıbirba-

baveonikikızınaolansevgisinianlat-

maktadır.Diğerşarkı“BintElŞelabiy-

ya (YiğitKız)” “BöyleGelmişBöyleGi-

der” şarkısına denk gelir. Bu şarkı da,

Arapbirsevgilininağzındansöylenmiş

biraşkhikâyesini içerir.Bunundışında

“Meryem”isimliağıdıdabelirtmekge-

rekiyor. Bu şarkı uzun yıllardır başta

Hataybölgesiolmaküzerebirçokyerde

oyunhavasışeklindebilinir.“Meryem,”

birağıttır.MeryemisimlikızınOsmanlı

dönemindeaskerlertarafındankaçırıla-

raköncetecavüzedilipsonradaöldü-

rülmesini anlatır. Nişanlısı tarafından

yakılanbirağıttır“Meryem”.Bizdebu-

nauygunolarak,ağıtformundaalbüme

koyduk.Ağıtiçinde,bestesibizeaitolan

birdeuzunhavaokuduk.

So ru: Al büm de yer alan “Ni dal” ad lı
par ça, din ler ken in sa nı hem bur kan
hem de bi le yen bir ya pı ya sa hip. Bu
par ça nın ya pı lış sü re ci ni an la tır mı sı -
nız?

Nidal’inanlamımücadeledir.Albümde

sözvemüziğibizeaitolantekparçadır.

Grubunçalışmalarınabaşladığıdönem-

dekipolitikortamveamaçlarıdoğrultu-

sunda belirlenmişti “Nidal.” İnsanları

mücadeleyeçağırıyordu.Baskılara,asi-

milasyona,sömürüyekarşıezilenhalk-

ların yanındasafınıbelirlemişolanNi-

dal,mücadelesinibuzemindesürdürü-

yor.“Nidal”parçası95’teyapıldı.Şarkı-

nınhemgenelhemdeözelbiranlamı

vardır. Genel anlamı, yukarıda belirtti-

ğimgibi,ezilenlerdenyanaolanmüca-

Her dil bir renktir

ARAP HALKININ SESİ NİDAL

BAHAR ÇELİK

S

Her zaman söylediğimiz gibi, farklılıklarımız zenginliklerimizdir. Farklılıklarımızı birer zenginlik unsuru haline getirebilirsek,
Türkiye’de ve Ortadoğu’da olmak üzere halkları birbirine düşürmeye çalışanlara karşı güçlü bir halk birliğini yakalayabiliriz. 
Açığa çıkacak zenginlik, ortak zeminde gerçek bir barış ortamını sağlayacağı gibi yepyeni bir kültür yapısını da açığa 
çıkaracaktır. Çok güzel bir söz vardır; İnsanların dillerinin ve kültürlerinin rengi farklı olsa da, gözyaşlarının, acılarının, 
sevinçlerinin, umutlarının ve mücadelelerinin rengi aynıdır.

Arap halkının sesi Nidal, Türkiye halklarına sesleniyor DEVAMI 31. SAYFADA


