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yerkürede at koşturma imkânı
yakalamasıyla birlikte sistemin
lideriABDiçindede“evrenselve
ebedi bir imparatorluk” kurma
hayalleriboygöstermişti.
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yaptı.
30. SAYFA Hikmet Sarıoğlu

KİTLE EYLEMLERİYLE
ATEŞKESTE BARIŞA

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.
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ZİRVEDE ÇATLAMA
Cumhurbaşkanlığı seçiminin yapılacağı Nisanayıyaklaştıkçarejimgüçleriarasındakiiç
gerilimyükseliyor.
Ecevit'incenazetörenindeilkkitleseldenemesi yapılmıştı. Günler geçiyor, Ordu yanlısı
güçleringerilimiyükselterekAKP'yikuşatma
taktiği,KıbrısveKürtsorunundakihergelişmeyikullanarak,üniversitelerdefaşistsaldırılarlaveensondaMenemenolaylarınınyıldönümündeartanlaikhassasiyetkışkırtılarak
süreklileştiriliyor. Faşizan zeminde oluşturulanbirulusalcıkitlebasıncıHükümetedayatılıyor. Anlaşılıyor ki, Nisan'a dek artan şiddetteprovokasyonlarlakarşılaşacağız.
BirKemalistcepheoluşturuluyorvebucephegerilimiyükseltenhamlelerlealangenişleterek karşı cepheyi geri çekilmeye zorluyor.
MerkeziGenelkurmayolanbucephede,CHP
veMHPsivilgüçleriorganizeediyor.AtatürkçüderneklerveTuncayÖzkangibimacerape-

TAŞRADA ÜNİVERSİTELİ... DİRENİŞ EKTİK BÜTÜN ...

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
veyenipalazlananAnadolusermayesininetrafında kümelenen menfaat şebekeleri de,
sinsi, sessiz ve derinden çalışarak güç alanı
oluşturup, Ordu'nun baskılarına karşı tepkili
birtoplumsaldirencikendicephelerininarkasınayığıyorlar.
Suandakidurumagöre,AKPiçindenbirmilletvekilininseçilmeolasılığıyüksek.Ancak,o
kanadınesashedefiolanErdoğan’ınseçilmesiiçinhenüzyeterlitoplumsalmeşruiyetyaratılamadı. Ordu cephesi de, meclisteki AKP
çoğunluğunarağmenalışılageldiğiüzereeski
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Gazetemizin17.sayısınınsonhazırlıklarıyapılırkenyeni
gelişmeler oldu. Bunlardan en önemlisi Irak eski devlet
başkanıSaddamHüseyin’inidamedilmesiydi.
SaddamHüseyinkuşkusuzkendihalkınayaptığıbaskıve
katliamlardandolayısuçluydu.AncakAmerikavemüttefiklerinin işgal yönetimi altında oluşturulan göstermelik,
hukukdışıbirmahkemetarafındanölümemahkumedilip,
alelaceleidamedilmesidebirokadarsuçtur.Saddam’ın
Halepçekatliamındandolayıyargılanmadanortadankaldırılması,birzamanlarenyakındestekçisiolanAmerikave
Avrupaülkelerininişbirliğisuçlarınıörtbasetmeyiamaçlıyordu.
Miladi takvimle yeni yıla girerken Taksim meydanında
kadınlarayapılantacizleringörüntüleriiseinsanlıkadına
utançvericiydi.Günlükyaşamıniçindehergün,heryerde
süreklitekrarlananbuolaylar,bukezevlerdekitelevizyonlarakadargelebildi.Butacizvahşeti,sadeceTaksimmeydanındabuişiyapanlarındeğil,“okadınlarınosaatteoradaneişivardı”diyerektacizimeşrulaştırançevremizdeki
milyonlarcaerkeğindeortakolduğu,erkekegemenkültürünyarattığıbirkolektifsuçtur.
Bu iç karartıcı olaylara karşılık dünyada ve Türkiye’de
umutvericigelişmelerdeoluyor.
Latin Amerika’da son aylarda yapılan seçimlerde Chavez’in açık farkla yeniden devlet başkanlığına seçilmesi,
Ekvator’da solcu aday Rafael Correa’nın, Nikaragua’da
SandinistDanielOrtega’nınbaşkanşeçilmeleribukıtadakisoldalganınyükselişinisürdürdüğüneişaretediyor.LatinAmerika’dakibuantiemperyalistvehalkçıiktidarların
yaygınlaşıpgüçlenmesidedünyadaveTürkiye’deemekçilerinveezilenlerinmücadeleazminiyükseltiyor.Busayıda
NikaraguaveVenezüella’dakigelişmeleribireryazıyladeğerlendiriyoruz.
Sonaylarınönemlibirgelişmeside,geçenEkimayında

PKK’ninateşkesilanetmesiveKürthareketininsonyıllardagelişenşovenistdalgayakarşıTürkemekçilerinesorunun demokratik yollarla çözümü için bir kez daha elini
uzatmasıydı.DTPMYKüyesiŞamilAltan,kendisiyleyaptığımızsöyleşide,öncelikleTürkiyelisosyalistvedemokrat
güçlerlebirliktebirplatformoluşturmaçalışmalarınıyürüttüklerini söyledi. Gazetemizin son hazırlıkları yapılırken,TÖP,DTP,EP,SDP,EHP(vegözlemciESP)tarafından
Barış-Demokrasi-Özgürlük Platformu’nun kurulması için
çağrıyapıldı.
FTipicezaevlerindedevrimcilereyönelikağırtecritkoşullarınınkaldırılmasıiçinÖlümOrucunabaşlayanAvukat
Behiç Aşçı’nın eylemi 300’lü günlere yaklaşıyor. Aşçı’nın
eylemidemokratikkamuoyunundikkatiniFTipicezaevlerineçevirmesineyolaçarken,hükümetidebakanlarınağzından açıklamalar yapmaya zorladı. Ancak iktidar hâlâ
çözümiçinadımatmamaktadireniyor.BehiçAşçı’nıneyleminiselamlıyoruz.
Son aylarda Türkiye’nin burjuva partilerinin gündemini
cumhurbaşkanlığıseçimietrafındadönenkayıkçıkavgası
işgaletti,ediyor.Amaişçilerin,yoksulköylülerin,gençlerin, kadınların yaşamını doğrudan etkileyen çeşitli gelişmeler de oldu. Halk düşmanı, İMF’ci 2007 bütçesi Meclis’tengeçti;asgariücretbirkezdaha“sefaletücreti”olarakbelirlendi;tümçalışanlarımezardaemekliliğe,ölüme,
sefalete mahkum eden SSGSS yasasının yürürlüğe girişi
AnayasaMahkemesi’ninbazımaddeleriiptaletmesiyleertelendi,amabudaemekçilerinmücadelesininbölünmesi
tehlikesini yarattı. Bu sayımızda bunları ve diğer önemli
gelişmelerielealıyoruz.
Dünyadaki ve Türkiye’deki iç karartıcı olaylara karşılık,
insanlığınözgürleşmeyeolanönlenemeztutkusunainançla ve bu yöndeki umut verici gelişmelere güvenle yolumuzadevamediyoruz.
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AKP NEDEN GERİCİDİR?

Sosyalist sol ile ulusal solun bakışı farklı

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.

T

B. AKPOLAT

ürkiye’desiyasalatmosfer,cumhurbaşkanlığıseçimiyaklaştıkça
dahadaısınıyor.İkiseçiminyaşanacağı2007yılındaburjuvasiyasetininkanatlarıarasındakikayıkçıdövüşünün her geçen gün daha da kızışacağı
görülüyor.
BuortamiçindeulusalsolAKP’yekarşı yönelttiği eleştirilerin dozunu cumhurbaşkanlığıseçimleriyaklaştıkçaarttırıyor. CHP liderinin ağzından AKP’ye
karşıcumhuriyetisavunmakoalisyonunun kurulması gerektiği ifade edilerek
MHP’yleseçimsonrasıişbirliklerineyeşilışıkyakılıyor.MHPlideriDevletBahçeliMHPkongresindeyaptığıkonuşmadanötürüDenizBaykaltarafındanövülüyor.
AKP’yi gerici bir parti olarak ilan etmede sanki ulusal sol ile sosyalist sol
aynıtaraftayeralıyormuşgibigözüküyor. At iziyle it izinin birbirine karıştığı
günümüz Türkiye siyasetinde herkes
sanki AKP’ye aynı gerekçelerle karşıymışgibibiryanılsamayaratılıyor.Görünenikazıyıpaltındakigerçeğeulaşmaya
çalıştığımızda ise, ulusal sol ile sosyalist solun derin ayrılıklarının ideolojik
arkaplanıbugericiliksuçlamasındabir
kezdahakendiniortayakoyuyor.

AKP büyük sermayeye
güvence verdi
AKP hükümetinin ilk icraatlarından
biriolarak“vergibarışı”adıaltındabüyük sermayenin vergilerinin silinmesine,ulusalsolsadeceKemalUnakıtan’ın
da borçları siliniyor diye karşı çıkıyordu.BusıradaAnadolusermayesinedayananAKP,TÜSİAD’a,tekelciburjuvaziye güvence verip, ilk diyetini ödüyormuş,ulusalsolunneumurunda!

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.

Çalışmayaşamınıişçileraçısındanyüz
elli yıl geriye götüren, esnek çalışmayı
yasal güvenceye kavuşturarak yeni bir
türköleliğidayatan4857sayılıİşYasası ile ilgili tartışmalara ulusal sol çok
“ciddi”argümanlarlakatıldı.Ulusalsola
göreİşYasası’nınenbüyüktehlikesitatilgünlerininCumartesivePazarolarak

belirtilmemiş olmasıydı. CHP’nin mecliste uzun uzun kavgasını verdiği tek
meselebuoldu.CHP’ninbuyönelimide
bu saldırı yasasının yeterince anlaşılamamasınavemeclistenkolaycageçişineyardımcıoldu.
AKP bir anlamda siyasal İslamın 28
Şubat’ta devletin çelik çekirdeğinden
yediği tokadın ürünüdür. Ama bundan
daönemlisi1980’liyıllarboyuncabüyüyen,irileşenveTürkiye’desermayedüzeniyle iyice iç içe geçen Anadolu sermayesinin siyasi temsilcisidir. Anadolu
sermayesi, Türkiye’nin taşrasında
(Özellikle Konya, Denizli, Kayseri, Çorum,Gaziantepvb.)inanılmazoranlarda bir işçi sömürüsü imkanı yakalayarakpalazlananbirbüyüksermayegrubudur.Taşradayıllaryılıtefecibezirgan
kimlikleriyle esnafın, köylünün kanını
emmişlerdir.

Tefeci bezirganlıktan
Anadolu sermayesine
1980’lerdensonraisebukesim,Anadolu işçisinin kanını her zamankinden
dahayüksekdüzeydeemmeninmeyvesiolarakenirileriniTÜSİAD’akatmanın,
finans kapital katına yükselmenin ve
böylece daha büyük büyüme oranları
yakalamanınhesaplarınıyapmaktalar.
İktidarlarının ilk gününden itibaren
Meclis’i adeta bir yasa fabrikasına dönüştürenAKPiktidarı2006yılındafabrikasınıüçvardiyayaçıkarttı.SosyalSigortalarveGenelSağlıkSigortasıYasası’nı çıkartacakları sözünü Davos top-

lantılarındakodamanküreselsermayeyeveonunuşaklarınaverenAKP,emekçilerintümitirazlarınarağmenbuyasayı Meclis’ten geçirdi. Bu yasa AKP’nin
işçisınıfınındünyaçapındaverdiğimücadelelerle elde ettiği hiçbir kazanıma,
sosyaldevletinkırıntılarınabiletahammüledemediğininaçıkbirgöstergesiydi.
Kamu emekçileriyle yapılan toplu görüşmelerdeAKP,emekçilerebirsefalet
zammı önerdi. Bu görüşmelerin ardından hazırlanan 2007 bütçesi ise yatırımları, kamu hizmetlerini içermeyen
birsavaşverantbütçesiydi.47milyar
YTLcivarındayerliveyabancısermayeye iç ve dış borç faizinin ödeneceği
2007bütçesihalkınsefaletinindahada
artması sonucunu doğurmaktan başka
bir anlam taşımıyor. Asgari ücreti 20
YTL artıran hükümet, görünen o ki ekmekvermediğihalkabolboltürbantartışmalarıverecek.
AKPHükümeti,İMF’ye2006yılınınsonundagönderdiğiniyetmektubundakamu emekçilerinin maaşlarının bütçede
belirleneceğini ilan etmiş bulunmaktadır. Bu durum da kamu emekçilerinin
uzunca bir zamandır toplu görüşmelerinbirkurgudanibaretolduğunusöyleminihaklıçıkarmıştır.
EvetAKPgericibirpartidir.AmaTürkiye’deki oligarşik/totaliter statükonun
savunucusu,kapıkuluulusalsoluniddia
ettiğigibicumhuriyetinlaikkarakterini
aşındırmasından dolayı değil, emekçi
düşmanıkarakterindendolayıgericidir.
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ZİRVEDE ÇATLAMA
ALP AYDIN

birgeneralicumhurbaşkanıyapabilecek
düzeydebirtoplumsalmeşruiyettoplayamadı. Hilmi Özkök'ün ismi ortalarda
gezinse de, henüz ne ciddi bir ağırlık
oluşturabildi,nedeOrduaçısındanyeterlidoyumusağlayabilir.

Bu telaş niye?

Peki,paylaşılamayanne,yadataraflar
neyinpeşindeler?
Öyleya,Türkiye’ninbütüntoplumsalsiyasal odakları, Nisan yaklaştıkça artan oranda cumhurbaşkanlığına kimin
seçileceğiüzerineyaşanansaflaşmanın
etrafına diziliyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasal sisteminde Cumhurbaşkanlığıkurumuöylebirkonumayerleştirilmiştirki,MeclisveHükümetüzerinde özel bir denetim mekanizmasının
başında durmaktadır. Kendisi ve etrafındadizilmişAnayasaMahkemesi,Danıştay,YargıtayveYÖKgibibirdizimerkezidevletörgütüilesürekliişleyenve
anayasal destek verilmiş denetim süreçlerinikontrolünealarak,tambirvesayet kurumu oluşturmaktadır. TC'nin
tepesineyerleştirilmiştir.
Açıkçagörülüyorki,okonumuelege-

çirengüçodağıTCiçindekigelişmelerdebelirleyiciolacaktır.
TC'ninkurucusuOrduvedevletiçindekiuzantıları,cumhurbaşkanlığınısürekliellerindetutarakkurucuinisiyatiflerinesüreklilikkazandırdılar.Onlaragöre
"Bu memleketin bir sahibi vardır" ve o
daOrdu'dur."Buhalkcahildir,vesayete
ihtiyacı vardır" ve vasi de Ordu’dur…vb.
Epeyderinlereinentarihselköklerede
sahipolanOrdumerkezlitoplumsal-siyasalyaşamıniktidargüçleri,kendilerine olağanüstü ayrıcalıklar sağlayan
egemen konumlarını günümüzde de
sürdürmekistiyorlar.
Özellikle 12 Eylül sonrası sivrilen ve
günümüzdeulaştığınoktadaenirilerifinanskapitaliniçinegirenvehattaküresel devrelerle ilişkilenen ve çoğunlukla
İslamisöylemlehemkendilerinimotive
edenhemdetoplumsalmeşrulukyaratanAnadolusermayesiise,devletinkucağında büyüyen TÜSİAD sermayesine
görekendineönaçmakiçindahayırtıcı
ve saldırgan bir geçmişe sahip olduğu
için,siyasalalanayerleştirdiğiAKParacılığıyla atak bir politika uyguluyor. Ni-

“ORDU DARBE YAPACAK” MI?
Peki,merkezindeolduğuvekaymağı-

nı yediği 80 yıllık siyasal rejimin riske

girmesine Ordu seyirci mi kalacak?

Merkezi-lider ya da "memleketin sahi-

bi"rolütartışılmayavemeşruiyetkay-

betmeye başladığına göre, bir askeri

darbeyledurumaelkoyarakverakiple-

rini "zor"la ikna edip geriye püskürte-

rekegemenzümrekonumunusürdürebilirmi?

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
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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
12Eylülsonrasıyasadığıyapısaldönüşüm,osüreçiçingerekligücüsağlamış
olsada,Ordu'nuntoplumsalvesiyasal
alan içindeki etki alanını daralttı ve
egemenzümrerolününmeşruiyetinide
oldukçaazalttı.Dervişkararlarısonrasındayaşadığımızşimdikisüreçise,28
Şubattarzıbir"yumuşak-postmodern"
darbenin dahi kolayca yapılamayacağı
birortamyaratıyor.
Birbiriardısırayaşanandönüşümsüreçleri,sermayedevrelerininbirikimini
veküreseldevrelerlekaynaşmasınıdahagüçlü,yoğunvekarmaşıkbirzeminetaşıdı.Öteyandan,1980'ekadarsadece 2–3 büyük şehirde üslenen yerli
finans-kapital, Anadolu'da oluşan sermaye devreleriyle eklemlenerek coğrafyayadahaderindennüfuzetmeimkânınıyakaladı.
Artık sermaye, 1930'lu yıllarda Ordu
tarafından elinden tutulup hassasça
korunarakbüyütüldüğü"zayıf"ve"güçsüz"konumundadeğil.Veşimdiki"güç-

KAPAK YAZISININ DEVAMI

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

ve bir biçimde başarılı olsa güzel de,
madalyonunötetarafındaidamsehpası,hapishaneyadasporyaparkenanidenölüvermegibihiçdeçekiciolmayan
ihtimallersırıtıyor.

Erdoğan neden ikircikli?

Türkiye’deadettendir,cumhurbaşkanları emekli askerlerden seçilir. Sivil
cumhurbaşkanlarıBayar-kieskibirittihatçı-komitacı olarak yarı asker sayılabilir-veÖzal,bucüretlerininbedelini
ağırbicimdeödedilervesonrakiheveslilerideiknaediciörnekleroldular.Demirelise,ancak"kraldançokkralcı"olduğuveOrdu'nunemirlerinibirebiruyguladığı için yaşlılığını doğal biçimde
yaşayabiliyor.
İşte, Meclis'teki çoğunluğuna dayanarak rahatça seçilebilecekken şimdi Erdoğan’ıderinderindüşündürende,Türkiye’ninbuçıplakgerçeğidir.Yoksulbir
aileden gelerek oldukça yüklü bir dünyalık yapan ve geçtiğimiz günlerde dedelik zevkini de tadan Erdoğan, doğal
olarakbuncaçabadansonrahayatıntadınıçıkarıpfelektengünçalmakistiyor.
Misyon adamı olarak davranıp seçilse
lü"sermaye,"antika"kimlikliegemenliğindeısraredenOrdu'ya,sisteminegemenliğininkendisineaitolduğuveonun
koruyuculukla yetinmesi yönünde uyarıdabulunuyor.

Artık sermaye, 1930'lu
yıllarda Ordu tarafından
elinden tutulup hassasça
korunarak büyütüldüğü
"zayıf" ve "güçsüz"
konumunda değil.
Ve şimdiki "güçlü" sermaye,
"antika" kimlikli
egemenliğinde ısrar eden
Ordu'ya, sistemin
egemenliğinin kendisine
ait olduğu ve onun
koruyuculukla yetinmesi
yönünde uyarıda bulunuyor.

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.

lü toplumsal-siyasi dirençle karşılaşa-

cakveyüksekihtimalle"liderlik"konu-

mundanküreselveyerelsermayetara-

fından"burnusürtülerek"indirilecektir.

Peki, askeri darbe artık olmaz mı?

Olabilir.Amaodarbelerdoğrudankü-

reselveyerelsermayedevrelerinindenetimindeveOrdu'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 gücünün ve savaş yete-

neğindekiyüksekliğinfarkındadırvebu

kapasitesiniyangınyerinedönenbölge-

de bir pazarlık aracı olarak kullanıyor.

Ve küresel ve yerel sermayeye, bölge-

deki mevcut istikrarsız ortamda yatı-

rımlarınıngüvencesiolarakkendiaskeriyeteneğininöneminihatırlatıyor.Ser-

mayenin rasyonellerine uyum sağlama

yeteneğinin yüksek olduğunun ve Sad-

damvarihesapdışıhareketlerdenkaçı-

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

nacağının güvencesini vermeye çalışı-

yor. Ama şayet sözünde durursa,

"karar

verici-lider"

konumundan

çıkarak doğrudan sermaye tarafından

belirlenen politik-askeri süreçlerin

"yürütücü-koruyucusu" zeminine düşmüşolmayacakmıdır?
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AKP-FETHULLAH CEPHESİ
DEMOKRAT VE MANEVİYATÇI MI?

Hemen cevaplayalım: Osmanlı artığı antikadespotikegemenliğinisürdürmeyeçabalayanordu ne kadar modernse, kadınları köleleştiren,
toplumsal yaşamı gerici bir karanlığa iten, her
türden emperyalist plana uşaklığa gönüllü olan,
Kürthalkınayönelikbaskılarısürdürenvebaşta
Ftiplerindekizulümolmaküzerehalkakarşıher
türdensaldırıyıfiilenyürütenAKP-FethullahHocacephesideokadardemokrattır.
Öte yandan, Erdoğan’ın en yakınındaki Zapsu
gibilerininbilinenABDajanlığı,FethullahHocave
etrafındaki menfaat şebekesinin gizlemeden
açıkçayürüttükleriABDuşaklıkları,bucephenin
vatanavehalkanasılbaktığınıngöstergesidir.
Söylediklerinin tam tersine, bu cephedekilerin
tek derdi dünya malı ve yaşamıdır. Üç kuruşluk
birkazançveyasıradanbirmevki-imtiyazuğruna satmayacakları değerleri yoktur. Tıpkı rakibi
Orducu cephe gibi AKP-Fethullah Hoca cephesininde,sermayeninbüyüyüpgelişmesiiçinyapılması gerekenleri yapmakta ve dolayısıyla halkı
yoksullaştırmakta en ufak bir tereddüdü dahi
yokturvesonuçtapaylarınabirşeylerdüşeceğini
bildikleriiçinyüksekkararlılığasahiptirler.
TıpkıkendilerindenöncekiDSP-MHP-ANAPhükümeti gibi -ki esas olarak Orducu cephenin
kontrolündeydiler-, bunlar da neo-liberalizmin
bütüntedbirleriniuygulamaktatereddütgöstermiyorlar.Türkiye’ninbütçesivedolayısıylabütün
maddizenginliğitümüyle"dışborçödemeleri"is-

MİT’İN HAMLESİ

Gazetemizbaskıyagirerken,müsteşarEmre
Tanertarafındanyapılanaçıklama,Nisan'adoğru
gittikçenetleşendevletiçindekigerilimvesaflaşmanınşiddetinivedüzeyiniherkesegöstermiş
oldu.Kıbrıs'taGenelkurmay’arağmenyıkılmasınakararverilenköprüde,MİT'inaçıklamasına
paralelbirpratiktutumolaraksivrildi.
Taner'inaçıklaması,nesöylediğininötesinde
üstüneyerleştiğizeminaçısındanönemliydive
açıkçaGenelkurmay'ayapılanbiruyarıniteliğini
taşıyordu.
MİT'egöre,T.C.küreselgelişmeleriyeterince
hassasvedoğruanalizedemiyorveyeniküresel
dalgalarınzorlamasıylaönümüzdekidönemdesilinipgitmeyeyazgılıbazıulusdevletlerinarasına
katılmariskiylekarşıkarşıya.
Eh,Tanerhiçdehaksızsayılmaz.Aslında,İmralı'daTaner'legörüştüğüherkesçebilinenbir"
sır"olanÖcalandasürekliaynıuyarılarıyapmıyormu?
T.C.'dehükümetlerhiçbirzamaniktidarsahibi
olamadıklarınavedevletintemelpolitikalarını
Ordubelirlediğinegöre,müsteşarınsankiortaya
konuşuyormuşgibibirüslupkullanmasınarağmengerçekhedefininegemenlerarasındakiOrdumerkezliiktidarkliğiolduğuaçıkdeğilmidir?
Evet,MİTveOrdu'nunbirsürediraynıeksende
olmadıklarıtahminedilebilecekbirdurumduda,
bununaçıkçaifadeedilmesiaradakiçalarfarkınıngittikçebüyüdüğünüvemakasıniyiceaçıldığınıgöstermişoldu.
Kürtsorunu,Kıbrıs'takigelişmelerveIrak'ta
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TÜSİAD’IN
KEYFİ YERİNDE

GeçenlerdeKoçgrubunaait
Arçelik yetkilileri açıkladı:
1977’den bugüne şirketlerininçapı7500katartmış.12
Eylüldarbesiningerçekanlamı daha güzel anlatılamazdı.
Ayni süreçte emekçilerin daha yoksullaştığı ve büyüyen
Arçelik’in, tamamen Arçelik
emekçilerinin yarattıkları
ama kendilerine yabancılaşmışbirkamusaldeğerolduğu
unutulmamalıdır. Koç ailesi
bu kamusal değere el koymaktadır.
Geçen yıl Güler hanım gururla açıkladı ki, 2002–2005
yılları arasında Akbank'ın
merkezinde olduğu Sabancı
Holding kendi değerini katlamış.Bunehızvebunegözü
dönmüşlüktür? Holdingin
önümüzdeki 5 yılda kendini
birkezdahakatlamaplanıda
geçenlerde açıklandı. Sakıp
bey öldükten sonra holdingden kısmen ayrılan küçük
beylerdenAlibeyde,kurduğu
Pegasushavayollarıiçin850
milyon dolarlık yeni uçak siolanlarhakkında,MİTveOrdu'nunfarklınüans- parişi verdiğini ve büyümeye
lardadurduğuveartanbölgeselgerginliğinihti- rakipkimişirketlerisatınalarak devam edeceklerini açıkyacıolancevaplarınoçalarfarklılığınıoldukça
ladı. Hemen arkasından Sun
büyüttüğüanlaşılıyor.
Express’in Pegasus'a satılaKıbrıs'ta,Genelkurmay’ınveaynıklikiçindeki
ca
ğısöylentisiyayıldı.2-3yılSezer'inaçıkçakarşıçıkmasınarağmen,ErdoğanHükümeti'ninonayıilesimgeselbirköprüyü dabunehızAlibey?VesimyıkmakararıalanK.K.T.C.devletbaşkanıTalat'ın di soralım, merak ettik de,
acabaSabancıHoldingvePegereklicesaretialdığı"çatlak"daböyleceaçığa
gasus emekçilerinin ücretleri
cıkmışoluyor.
Aslınabakılırsa,birmüddettirDışişleriBakanlı- vesosyalhaklarınealemde?
Vedaha"kötüniyetli"birsoru
ğı’nınkimibürokratlarındandaaynı"çatlak"
üzerindenyayılanaçıklamalargelmiyormuydu? daha... Sizler o kamusal deVenihayetinde,şimdiöyleanlaşılıyorki,"derin ğerlerisizinmisanıyorsunuz
ve dünya hep böyle gidecek
devlet"inçekirdekkadrolarındanolanveson
dönemlerdepartibaşkanıgiysisiylegezinen
vehepsizmigüleceksinizsaAğar'daTaner'leparalelkonuşmamışmıydı?
nıyorsunuz?
Öylebirmanzaraortayaçıkıyorki,egemen
Koç gurubu ise, hepsinden
blokiçindeOrdukliğiyalnızlaştırılıyorvehatta
keyifli. Son özelleştirme dalkuşatmayaalınıyor.
gasındakaptıklarıTüpraspırEvet,birmüddettirgazetemizinsayfalarında
lantasını hazmetmekle meşişaretettiğimizABDmerkezli"renklidevrim",
gullerveekonominincandaTürkiyetoprağınauyumsağlayarakyolalıyor.
marınıtutmanınkeyfiniçıkaBakalımOrdu'nunkarşıhamlesineolacak?
racakları günlerin pek yakında geleceğini biliyorlar. Yapı
Kredi operasyonuyla bankacılıktaki açığını kapatan Koç
Holding, neredeyse 90 bini
aşan emekçinin yarattığı değerlereortağıolduğuküresel
sermayegüçleriylebirlikteel
koymanıntadınıçıkarıyor.
Türkiye finans kapitali tari-

mitakılarakyürütülenemperyalistsoygunaaktarılıyor.MerkezBankasıbütünüyleIMF’ninkontrolünebırakıldı."Özelleştirme"adıverilençapulculukta, ülkenin bütün kamu zenginlikleri küresel
veyerlisermayedevrelerineaktarılıyorvearsızca yürütülen bu soygunun aracılığını yaptıkları
için hepsinin mal varlıkları defalarca katlanıyor.
Kırlardan sermayeye değer aktarımı için alınan
bilinçli kararlarla, milyonlarca köylü yüzyıllardır
yasadıklarıdoğalmekânlarındankopuyorvegeldiklerişehirlerdeonlarıissizlikveyoksullukbekliyor.İşçilerin,kamuemekçilerininveemeklilerin
bütün sosyal hakları tasfiye ediliyor ve ücretler
süreklitırpanlanıyor...vb.Müslümanokuyucularımızasoralım:ZerrekadarAllahkorkusuolanbu
soygunuyaparmı?
Neymiş, "ihracat artıyor"muş... O artanın kazancıbiravuçparababasınınsahibiolduğusermayedevrelerineaktarılmıyormu?Veüstelikihracattançokdahafazlasıylaithalatartıp,küresel
sermayeyebağımlılıkgittikçederinleşmiyormu?
Veyine,oihracatınenbüyükbölümünügerçekleştirenşirketleryineküreselsermayeninyadoğrudankendileriyadaortakolduklarışirketlerdeğilmidirvebunlarkazandıklarını"kârtransferi"
yoluylakendimerkezülkelerinesürekliaktarmıyorlar mı? Pazarlanan Anadolu emekçilerinin
ucuz işgücüdür ve yarattıkları değerler de AKP
aracılığıylatümüylesermayedevrelerineaktarılmaktadır.
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hininengüçlüvemutlugünlerini yaşıyor. Ceplerine girenin artmasının ötesinde, iki
büyük yapısal dönüşüm sermayenin konumlanışını oldukça güçlendiren bir yeni
zeminioluşturdu.İlki,küresel
devrelerle daha yoğun bir

Türkiye finans kapitali
tarihinin en güçlü ve
mutlu günlerini yaşıyor. Ceplerine girenin
artmasının ötesinde,
iki büyük yapısal
dönüşüm sermayenin
konumlanışını oldukça
güçlendiren bir yeni
zemini oluşturdu.
ilişkilenmenin sağlanmış olmasıdır.Gerekortaklıklarkurarakvegereksebölgeselyayılımını arttırarak, geçmişte
henüzoldukçayüzeydekalan
konumlanışına stratejik bir
derinlikkazandırdı.
İlkine bakışımlı olarak akan
başkabirdönüşümsürecide,
sermayenin Anadolu'yu daha
derinden kapsaması biçiminde yaşanıyor ve bu sürecin
sonundabütüntoplumsalhayatsermayedevrelerininihtiyaçlarınagöreyenidenbiçimleniyor.GeçmişteAnadolu'yla
ilişkisini oradaki tarihsel güç
olan tefeci-bezirgânlıkla ittifak kurarak sağlayan finans
kapitalsimdioluşansermaye
devreleriyle eklemlenerek
kendi rasyonalitesine daha
uygunbirkonumlanışıörgütleme sureci içinde. Bu süreç
onu egemenlik alanını daha
derinden kapsamasını ve hızını ve birikimini daha güçlü
bicimdeyapmasınısağlıyor.
İşte, gittikçe artan gücü finans kapitale ülkedeki gelişmeleredahaderindenvesoğukkanlı biçimde yaklaşma
imkânınıveriyor.Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de, öyle
anlaşılıyor ki, bütün gürültüden sonra son sözü TÜSİAD
söyleyecek ve simdi çok
gürültü çıkaranlar da buna
uymakzorundakalacaklar.
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KİTLE EYLEMLERİYLE
ATEŞKESTEN BARIŞA!

Demokratik Toplum Partisi MYK üyesi ŞAMİL ALTAN:

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.

T

Söyleşiyi yapan: İ. HALİT ELÇİ

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, benim“II.Türkuluslaşması”yada“ulusal

restorasyon”dediğimbirsüreçtengeçiyor.I.uluslaşmasüreciKurtuluşSavaşı
ve sonrasında Osmanlılıktan Türkiye
Cumhuriyeti’ne geçilirken, Kürtler ve
Çerkeslerle yapılan ittifak zemininde
esasolarakRumlaraveErmenilerekarşıgeliştirildi.İhtilalinevlatlarınıyediğinedairbirdeyimvardır.Aslındaihtilal
müttefikleriniyer.Anadoluburjuvaihtilalinin temel iç müttefikleri Kürtler ve
Çerkeslerdi. İlk zamanlarda Kürt ve
Kürdistanmebuslarından,milletvekillerindenbahsedilirken,Atatürk’ünbirçok
konuşmasında Kürtlerin asli bir unsur
olduğu,hattaotonomiyekadarvaracak
haklarının olduğundan söz edilirken,
birdenbire 1924’ten sonra hızlı bir dönüşle,tekmillet,tekdevlet,tekbayrak
çerçevesiiçerisindebirTürkuluslaşmasınagidildi.Bunakarşıtepkiolarakisyanlarortayaçıktıvebuisyanlarakarşı
gittikçederinleşenbirKürtasimilasyo-

nu, inkar ve imha politikasıyla bugüne
kadar gelindi. Fakat Kürt halkının
1980’lerde gelişen mücadelesinin modernatılımıyladengelerdeğişti.Bugüne
kadar,neredeyse25yıldır,egemengüçlerdevletingelenekselpolitikasınıizleyerek,Kürtlerinulusaltaleplerinibastırabiliriz ve asimilasyon süreçlerini devam ettirip derinleştirebiliriz diye çok
uğraşmasına rağmen, dost ta düşman
daKürtözgürlükhareketininzorla,şid-

detyoluylabastırılıpgeriyepüskürtülemeyeceğini anlamış durumda. Bu gerçeklik,yaniKürthalkınınvarlığıveulusal haklarını aramadaki ısrarı reddedilemezvepüskürtülemezdurumagelince, “Türk ulusu” bu kez Kürtlere göre
yeniden tanımlanmaya girişildi. “Çılgın
Türkler”in ve benzerlerinin bu kadar
çok “alıcı” bulmasının ve benzeri ideolojik bombardımanın altını dolduran
eğilimbudur.

T.Ö.: Son yıllarda yükselen şovenist dalgayı nasıl değerlendiriyorsunuz?

Ş.A.: 1984’ten sonra 90’lara kadar,
aslındasavaşınenyükseldiğidönemlerdebileTürkhalkıileKürthalkıarasında ciddi bir etnik karşı karşıya gelme,
çatışma potansiyeli pek görülmedi.
Uzunsüre,binyıldırbirlikteyaşamışol-

manıngetirdiğiavantajlar,kültürelalışveriş, özellikle İslamiyetin kültürel bir
ortak arka plan olmasından kaynaklanangelenekselbirdengevardıikihalkın
arasında.TabiiKürtlerkenditaleplerini
ilerisürmediğisürecedezatenherhangibirsıcakçelişkininortayaçıkmaması
doğaldı. Ama bugün dikkat ediyoruz,
PKK 1992-93’ten beri 4 kez ateşkes
yapmasına rağmen ve 1999’da genel
stratejisindeönemlibirdeğişiklikyapa-

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.

rakayrıdevletyerinebirlikteyaşamave
üniterbirdevletaltındademokratikbir
cumhuriyet oluşturma çabasına girmiş
olmasınarağmen,ciddibirmakasaçılmasıoldusondönemlerdeTürkhalkıylaKürthalkıyadaKürtmücadelesiarasında.Irkçılinçgirişimlerinekadarvaran bir şövenist rüzgar estiriliyor bugün. Hiç kuşku yok, resmi dehlizlerde,

bilinçliolarakgeliştirilenbirpolitikadır
bu. Bence şimdi devlet, dağlardaki gerillamücadelesiniorduylavesilahlabitiremeyeceğini anlayınca, bizzat savaşı
götürenTürkorduyetkililerinindaaçtığıperspektifle,Kürtlerekarşımücadeleyisivilhalkınüzerineyıkma,sivillere
yükleme politikasına dönüştürdü işi.
Ben bunu şöyle yorumluyorum: Savaş

yanlısı merkezler Cudi-Kandil hattında
yürütülensilahlısavaştıkanınca,çareyi
bir çeşit “hatt-ı müdafaa yoktur sath-ı
müdafaa vardır” tarzında bütün ülke
çapında sivil savaşı yaygınlaştırmakta
arıyorlar.Yani,Kürthalkınıntaleplerini
biriçsavaştehdialtındabastırmataktiğidir uyguladıkları. Bu tabii çok ciddi
birtehlikeyaratıyor.Şovenizmderinleşti, yaygınlaştı. Bir Türk-Kürt çatışması
potansiyeliönemliderecedearttı.

T.Ö.: Bu süreçte PKK tarafından ateşkes
ilan edildi. Ateşkes kararına nasıl gelindi?

Ş.A.:Kısacaözetlediğimbugelişmeler
DTPyiböylebirçağrıyayöneltiyorduzaten. Bu arada bildiğiniz gibi uzun zamandır demokratik çevreler, aydınlar,
yazarlar, sanatçılar bu tehlikeli gidişin
durdurulabilmesivekürtsorununademokratikyollarlaçözümbulunabilmesi
için silahların susması talebinde bulunuyordu. Bu talepleri de dikkate alan
partimizDTP,11Eylül’deateşkesçağrısında bulundu. Abdullah Öcalan’ın da
onaylamasıylaPKK1Ekim’denitibaren
geçerliolmaküzereateşkeskararıaldı.
YanlızanlaşıldığıgibiPKKateşkesigüçlerini güneye çekmek veya silahlarını
gömmektarzında,bazıaydınkesimlerin
önerdiği tarzda değil; güçlerini savunmadurumundatutup,devletinkendisine saldırmadığı koşullarda silahlı aktivitelerini dondurma olarak tanımladı.
Böyle de oldu. Çatışmalar ve ölümler
çokazaldı.Devletoperasyonyapmadığı
sürece,anladığımızkadarıylabirsorun
çıkmıyor. Kürt halkı mücadelesini bu
süre içinde demokratik ve barışçı yön-
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temlerleyürütecektir.Dolayısıylahükümetin bu anlamda, sorunun çözümüne
yönelik adımlar atması için önemli bir
olanakyaratıldı.Bahanelerortadankaldırıldı.Birdiyalogortamıoluşabilirmi,
buortamdainsanlarvetaraflarbirbirini dinleyebilir mi ve Kürtlerin talepleri
masaya getirilebilir mi diye açılan bir
parantezdirbu.Ateşkes,hattaikitaraflı
olsa bile henüz barış anlama gelemez.
ÇünkübarışKürtleraçısındansontahlildebiradalet,demokrasi,özgürlükve
eşitlik meselesidir. Bütün sorun bunların tartışılabileceği ve Kürtlerin kendi
gelecekleri için karar verebileceği bir
demokratikortamındoğmasıdır.

T.Ö.: Devletin ateşkese
yanıtı ne oldu?

Ş.A.:Beklenildiğigibidevlethenüzbunaolumlubircevapvermişdeğil.Ateşkestensonraoperasyonlardahadaarttı.Gerillaölümleriçoğaldı.Buaradaaskerölümleridikkatçekecekkadarazaldı.Buateşkesenasılriayetettiğinigösteriyor PKK’nin. Burada devletten bir
şey  beklemek mümkün görünmüyor.
NeticedeTürkiye’dedevlet,Osmanlıartığı antikalığı ve cumhuriyetin kurgulanışniteliğigereği,ordununsiyasihayattaçokağıregemenliğineolanakveren
bir yapıda. Hükümetler zaman zaman
kendidayandıklarısınıflaraçısından,sınıfsal çıkarlar açısından belli reformcu
adımlaratmayaçalışsabile,Türkiye’dekibürokratik-oligarşikyapıbununönüne engeller çıkartıyor. Savaşın sürmesindepolitikçıkarlarıolanveiktidaryapılanması içindeki gücünü ancak böyle
devam ettiren devletin içindeki silahlı
güçler sorunun çözülmesini istemiyorlar.AKPhükümetiiseciddiolarakbasiretsizvekorkakdavranıyor.AvrupaBirliğizorlamalarıbelli.Okonudabellibir
çıkmaziçinegirmişdurumda.Seçimler
var,seçimsürecindebirateşkesşuandakiiktidarındaişinegelir,fakatbusüreci daha demokratik açılımlara dayanarakgeliştirmekyerinetamamendevletpolitikalarıylaçakışanbirşekildegeçiştirmeyeçalışıyor.

T.Ö.: Ateşkes sürecinden demokratik çözümü zorlamak için yararlanmak
mümkün değil mi? Sol ve demokratik
güçler konuya nasıl yaklaşıyor?

Ş.A.:Solçevrelervedemokrasigüçleri
bazı çabalar göstermekle beraber, şu
ana kadar silahların susmasından doğanboşluğudemokratikkitlehareketleriyle,kitleyedayalımücadeleyöntemleri ile doldurabilmiş değil. Şu anda ana
hedefimiz,buateşkessürecibozulursa
geçmiştençokdahaşiddetleortayaçıkabilecekçatışmaortamınındoğmasını
engellemek için, demokrasi mücadelesiniönünekoyantümgüçlerinbiraraya
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gelerekbuboşluğudoldurmasınısağlamakolmalıdır.
Dahaönceateşkestalepedenvesorunun demokratik yoldan çözümünü benimseyen aydın, sanatçı, akademisyen
300’den fazla arkadaşımız bir barış
deklarasyonu yayınladılar. Bu çok
önemlibirgelişmedir.Çokdeğerbiçtik
buçabaya.13-14Ocak’tabirbarışkonferansı yapacak yine aydınlar. Buradan

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.

kalıcı bir barış organizasyonu çıkabilir.
Buçabalarçokolumluamayetersizdir.
Bizdevletivesiyasetçilerieğertabandangelişecekbirkitlehareketiyle,yüzbinlerle, milyonlara varacak bir kitle
hareketiyle zorlayamazsak buralardan
sonuç alabileceğimizi zannetmiyorum.
Önümüzdekitemelgörevbu.Bunubaşarabilirsek,ateşkesinbirdiyalogsüre-

cine,dolayısıylaKürtsorunununtartışılabileceği, Kürtlerin taleplerini ortaya
koyabileceği ve Türk halkının da bunu
kavrayabileceğibirsürecedönüşmesini
sağlayabiliriz..Esasolaraksorunşuanda Kürtler değildir. Kürtler, Kürt halkı
ortak bir çalışmaya, ortak mücadeleye
hazırdır. Ama yükseltilen şovenist dalganınetkisialtındakiTürkhalkına,Türk
yoksullarına anlatmamız lazım gerçekleri. Bugün büyük medyanın gazete ve
TV kanalları gerçekleri tamamen tersyüz etmenin araçları durumundadırlar.
Halklarımızı kafadan silahsızlandırmanın bütün olanakları ellerinde. Buna
karşıbizimolanaklarımızaz.Ciddiyerel
örgütlenmelere giderek gerekirse mahalle mahalle, kahve kahve, kapı kapı
dolaşıpinsanlarımızagerçekleriaçıklamamızlazım.

T.Ö.: Bu yönde DTP’nin demokratik ve
sol güçleri bir araya getirme
girişimi var, değil mi?

Ş.A.:Partininresmikararıolarak,Türkiye’deuzunvadedebirdemokrasicephesine ulaşabilecek, bir güçbirliğinin
oluşturulması çabası içindeyiz. Bu konuda sol siyasi partilerle, demokratik
kitle örgütleriyle, hatta Türkiye’de demokrasidençıkarıolanİslamiçevrelerle, aydınlarla, yazarlarla, sanatçılarla
temaslardabulunuyoruz.Önemliadımlarattık.Önümüzdekidönemdebirbarışvedemokrasiplatformuoluşturmak
için çaba gösteriyoruz. Böylece daha
öncekiateşkessüreçlerindeolduğugibi
devletinateşkesiboşaçıkartmaçabalarınakarşıbirbentoluşturabiliriz.
Türkiye’de demokrasinin gelişmesini
isteyen büyük bir kesim bulunuyor. Bu
kesimleönümüzdekisüreçtebirgüçbirliğioluşturmaşansıvar.Kürthareketi,
oturduğusınıfsalzemin(yoksulköylüler
ve emekçiler) ve özgürlükçü dünya görüşü nedeniyle, tabii ki müttefiklerini
önceliklesolda,demokratikgüçlerarasındaarıyor.Soldavarolanataletvenicelikselbirikiminzayıflığıkuşkusuznegatifbirfaktör.Örgütlerparçalıdurumdadır. İşçi sınıfının durumu belli, dağınıkvemoralsizdir.Bunarağmenumutsuz değiliz ve sanıyorum kısa bir süre
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içerisindedahasomut,asgaribirprogrametrafındabirleşipbirBarışDemokrasi ve Özgürlük Platformu oluşturabileceğiz.

T.Ö.: Kürt sorununa ilişkin Mehmet
Ağar’ın bir çıkışı oldu. Bunu nasıl
görüyorsunuz?

Ş.A.: Mehmet Ağar’ı herkes tanıyor.
Benceşöylebirdeğerlendirmeyapılabilir: Cumhuriyetin kur uluşundan beri
KürtmeselesietrafındaveTürkuluslaşması dediğimiz olayın etrafında oluşmuş bir ideolojik yapı, bir politik yapı
var.Kürtlerinkendilerinibukadargüçlü
dayatması, imhanın ve inkarın imkansızlığıTürkiye’decumhuriyetinideolojik
yapılanmasının yeniden tartışılmasını
getirdi. Yani klasik deyimiyle bu geleneksel cumhuriyet elbisesinin dikişleri
atmaya başladı. Ateşkesten bir şekilde
olumlu bahseden ABD, AB, Türkiye’de
sermayenin bir kesimi ve bunu olumlu
karşıladığıherhalindenbelliolanörneğin Mehmet Ağar, Kürt halkının mücadelesini imha edemediysek, inkar edemediysek sistemin içine nasıl entegre
edebiliriz, nasıl çözeriz diye bakıyor
olaya.Buyenibirideolojikkabuldür.Yenibirideolojikçerçeveoluşturmayaçalışılıyor.M.Ağar’ınkimliğihesabakatılırsabugelişmeegemenblokiçerisinde
bir yarılma sayılabilir. Bu çatlağı nasıl
değerlendireceğimiz, bizim ne kadar
güç toplayabileceğimize ne kadar doğru, halkçı organizasyonları güçlendirebildiğimize, attığımız adımlara bağlı.
Onun için burada bir yanılsamaya olanak tanımamak lazım. Onların başka
hesaplarıolabilir.ÖrneğinşuandaKürt
illerinde İslamcıların ciddi çalışmaları
var.AKP’ninayrıcabaşkakesimlerüzerinden yürüttüğü çalışmalar var. Kürt
halkınıÖzgürlükHareketininetkisinden
kurtarmanın yollarını arıyorlar. Bunu
şiddet yoluyla başaramadılar, daha reformcugörünenbirtarzdayapmaçabasınagirdilerdiyeyorumluyorumbenbu
gelişmeleri.
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Geçiş sorunu üzerine

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

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.

K

BARAN ANIL

apitalizmindoğuşundanberisa-

yimleriyle ve dersleriyle oluşmaya de-

üreten sistemik çelişkilerinden

listiktidarlakarşılıklıolarakbirbirlerini

tidarın bu ülkeler finans kapitalleri ile

vamederken,uluslararasılaşankapita-

uluslararası finans kapitalin birlikte

biri, uzun kapitalizm zincirindeki zayıf

dokuyorlardı.

ğubirkarşıdevrimyanıtıydı.

sömürge ülkeler ve tam anlamıyla sö-

ikinciyarısınadoğru,sınıflarmücadele-

da görüldüğü gibi, tamamen özgül ta-

kapitalist anayurtların çevre ve yarı

demokrasininyanındadevrimlerveko-

yasal zoruyla kapitalist iktidar yapıla-

kapitalizm zincirinden dönem dönem

me karşı geliştirdiği bir refleks olarak

hip olduğu ve kendisini sürekli

halkalarçelişkisidir.20.yüzyılboyunca

mürge olarak adlandıramayacağımız

çevre ülkeleri, “zayıf halkalar” olarak

koptular,koparıldılaramauzuntarihsel

süreçlerinardındanbuzincirebaşkabir

bağlamdayenideneklemlendiler.

20.yüzyıldakikopuşlarıntarihinebak-

Kapitalist anayurtlarda 20. yüzyılın

sinin üzerinde şekillenen burjuva özlü

puş zorlamalarına karşı iktidarın, ölüfaşizmler de tarih sahnesine çıktı. Çok

geçmeden faşizm, merkez ülkelerden

başlayarakonuneteklerindekiyarıçev-

re ve çevre ülkelerdeki iktidarların yüz

tığımızda,önceliklebukopuşlarınulus-

yüzekaldığıdepremcilsarsıntılarakar-

rürüz.İkinciolarak,kapitalizmingeçti-

ve hegemonya repertuarı burjuva özlü

devletcoğrafyasındatemellendiğinigö-

şı da belirdi ve kapitalizmin egemenlik

ğimizyüzyıldaderinleştirdiğikendinden

demokrasisinin yanında faşizmle zen-

bir yanıyla kapitalistleşme, öte yanıyla

Merkez ülkelerde gelişen/geliştirilen

öncekiüretimbiçimlerinitasfiyesüreci

ginleştirildi.

ulusallaşma ve onun itme gücüyle sö-

veburjuvaiktidarınaiçselolduğuorta-

rineyolaçıyordu.Üçüncübirboyutola-

sosyalizmşemsiyesialtınagirmeyenve

danitibarenşekillenmeyebaşlayanem-

halkalarıkonumundabulunanneredey-

mürgelerin de kopuş sürecine girmelerak, bu kopuşlarda, 20. yüzyılın başın-

peryalizm-sosyalizmikikutupludünya-

sı kopuşun iç dinamikleriyle karşılıklı

etkileşiyordu.Bunlarlabağlantılıolarak

sömürgeler ve ulusallaşma süreci bir

ya çıkan faşizm, 20. yüzyıl boyunca,

emperyalizmin birinci dereceden zayıf
setümçevreveyarıçevreülkelerdeka-

pitalist iktidarın ölümden önceki son

dayanma ve direnme hattını kurdu.

1950’lerden sonra Latin Amerika’da

anlamda“geri”ülkelerdekizayıfkapita-

görülenfaşizmdalgası,yineörneğinAv-

kolaysökünetmesineolanakyaratıyor-

kiz’de uzun on yıllar, Yunanistan’da ise

tek tek ülkelerde kendi tarihsel dene-

tidarbiçimiolarakfaşizm,kapitalistik-

lizm ve iktidarlarına karşı devrimlerin

du. Son olarak kapitalist iktidar yapısı

rupa kıtasında İspanya’da ve Porte-

onyılayakınbirzamankapitalizminik-

üretipgeliştirdiğiveuygulamayakoydu-

Faşizmler, İkinci Paylaşım Savaşı’nda

rihselkoşullaraltında,sosyalizmindün-

rıyla birlikte temizlenebildiler. Ama
1950’lerden sonraki dünya ölçeğinde

SoğukSavaş,ülkevebölgeselölçekler-

deisecehennemibirsıcaksavaşorta-

mındaortayaçıkanfaşizmler,kapitalist

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-

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.

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 faşizmler 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-

miileöncelerisosyalizmegeçişhedef-

lenirken, devrim dalgasının geri çekil-

iktidarın çözülmesi sürecinde bambaş-

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-

mesinin ardından, geriye, terbiye edil-

mişburjuvaözlübirdemokrasikalmış-

tır. Ülke içindeki mücadelenin doruğa

çıktığı Yunanistan’da ise (Politeknik di-

renişini hatırlayalım), kapitalist iktida-

rın faşizm biçiminin tüm kalıntıları te-

mizlenirken,sınıfınveezilenlerinburju-

vademokrasisiiçindekikazanımlarıen

ileridüzeyeyükseltilmiştir.Sömürgeçe-

dekisiyasalsahneyiburjuvakılıklı“de-

lişkisiherüçülkedede,elbettekapita-

dakifarklılıklar,kapitalistiktidarın,her

bunalımı yaratan faktörlerden biri ol-

mokrasilere” kontrollü bırakışı arasın-

ikisi de kendi biçimi olmak üzere “de-

Karanfil Devrimi sosyalizmi hedefliyordu

“Demokrasi”denfaşizmeveyafaşizm-

mokrasi”vefaşizmarasındabiresnek-

likkazanmayabaşladığınıdagösterdi.

listiktidarlarıniçselbirçelişkisiolarak

muştur. Ama ülke içindeki sınıflar mü-

cadelesiolmaksızın,bunlartekbaşları-

nabuülkelerdekifaşizmlerin,işçisınıfı-
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nın ve ezilenlerin ileri düzeyde kaza-

nımlarıyla başka bir dengede burjuva

demokrasilerine dönüşümlerine yol

açamazlardı. Sömürge çelişkisi burada

çimselzayıfbirdemokrasiyegeçilmek-

tedir. Semboliktir, ama Yunanistan’da
faşist cuntacıların yargılanıp önce ölü-

nü artıran bir etki yaratabilmektedir.

Burada,faşizmekarşıülkeiçindekimü-

cadeleler,yanidoğrudaniççelişkiler,ik-

tidarınülkedışıuzantısıolaraksömür-

gelerdeki ulusal kurtuluş mücadelesi
çelişkisiyle bir tarihsel kesitte buluşa-

bilmekte ve bunun üzerinden çelişkiler

kümesiüzerindeçarpanetkileryaratıl-

maktadır.

Latin Amerika’da ise örneğin, Şili ve

Arjantin’de faşizmlerin dönüşüm tari-

hindeyukarıdaadıgeçenülkelerlekar-

şılaştırılamayacak ölçüde bir zayıflıkta

sömürge çelişkisi bağlantısı vardır. Üç

Latin Amerika ülkesinde de faşizm sü-

reci,Avrupaörneklerindenfarklıdır.Buradadahaçok,iktidarbiçimiolarakfa-

şizm,iktidaraygıtındaderinizlerbıra-

karakvekapitalistiktidarıolabildiğince

kurumsal yapılarla tahkim ederek; fi-

nans kapitalin kontrolünde ve sınıf ve

ezilenlerinkazanımlarınındüşükdüzeydeseyrettiğikendineözgüburjuvaözlü

bir demokratik biçime evrilmektedir.

Avrupaörneklerindekapitalistiktidarın

ki ülke faşizmlerinin tarihsel farklarını

iyigöstermektedir.

21.yüzyıldafaşizmvefaşizmlerdege-

çişproblematiği,birdiğerkapitalistik-

belirleyicirolüoynamaktançok,belirle-

yicimomentinyanıbaşındaonungücü-

kunulmazkalmasıikifarklıkategoride-

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.

tidarbiçimiolarakdemokrasininduru-

mu, 20. yüzyıl tarihsel deneyimleri
gözardıedilereknasılçözümlenebilir?

21. yüzyılın tarihsel bağlamına baka-

zayıfvekolaylıklayenilgiyeuğratılabile-

cek kapitalizmler ve iktidarları bulun-

muyor.Ama,araülkelerolarakadlandı-

rabileceğimiz zayıf halka konumundaki

ülkelerde, kapitalizm güçlendiği ölçüde

aynı zamanda kırılganlaşmıştır. Zayıf

halkalarda, 21. yüzyıl bağlamında pat-

lak verecek devrim veya şiddetli siya-

sal-ekonomik krizler, küresel ölçeğini

cak olursak, devrimsel devinim ulus-

pekiştiren kapitalizmi, daha şiddetli

meye başlamaktadır. Kapitalizmin, 20.

tuplulukkapitalizm-emperyalizmikendi

devletcoğrafyasındantaşmaya,genleş-

yüzyıl boyunca sürdürdüğü geri üretim
biçimlerini tasfiye sürecinin sınırlarına

yaklaşılmıştır. Kapitalizm, şimdi daha

sarsabilecekdurumagelmiştir.Tekku-

yarattığıbiranaforuniçinesürükleme-

yebaşlamıştırvesonolarak,demokra-

sinininciryaprağıkapitalistanayurtlar-

çok kendisiyle baş başadır. İktidarın

da bile düşmeye başlamaktadır.

düzeyindeki yıkılış ve sarsıntıların ar-

paratorlaşma dinamiklerinin altında

masına doğr u geçiş yaşanmaktadır.

sürecinegirmeyebaşlamıştır.

uluslararası yapılanmasından, ülkeler

dından, bu kez küresel iktidar yapılan-

Evet,20.yüzyıldakigibikarşımızda,za-

yıfhalkalarkategorisinde“geriülkeler”,

Demokrasi denilen iktidar biçimi im-

ABD’de ve Avrupa’da bir metamorfoz
(Geleceksayıda:Yenitarihselbağlam-

dageçişsorunu)

aşağıdan yukarıya siyasal hareketlerin

sonucunda yüksek düzeyde “demokra-

tikleştirilmesinden” söz edilebilirken,

me sonra ömür boyu hapse mahkûm

Latin Amerika örneklerinde, sınıf ve

edilmesi,Portekiz’deAntoniodeSpino-

koyduğusınırlaraçısından,dahaçokbi-

ilePinochet’ninölenekadarŞili’dedo-

ezilenlerin kazanımları ve kapitalizme

la’nınBrezilya’yasürgünegönderilmesi

BEHİÇ AŞÇI
DİRENİYOR

Geçtiğimiz yıl Dünya AvukatlarGünüolan5Nisan’da,ölüm
orucuna başladığını açıklayan
avukatBehiçAşçı,birhukukçu
olarak, ülkemizde yaşanan hukuksuzluğu bir kez daha görünürkıldı.ŞugünlerdeBehiçAşçıbedenendayanmasınırınıaşmış bulunuyor. Ülkemizde yıllardıruygulanmaktaolanFtipi
tecritinesonverilmesiiçinölen
121kişininardından,ölümorucuna girerek hapishanelerdeki
tecrit ve baskılara dikkat çekmek isteyen Behiç Aşçı’nın bu
eyleminin dahi yeterli olamamasısonucu122.ölümdegerçekleşti. Behiç Aşçı’nın ardındanGülcanGörüroğluveSevgi
Saymaz’ın da eyleme katılmasıyla bu insanlık dışı uygulama

ancak son aylarda büyük medyanınvesiyasiiktidarıngündemine girebildi. Bu eylemin ve
demokratikkamuoyununbaskıları sonucu olarak Meclis başkanıBülentArınç,Aşçı’nınailesiylegörüşmekveAdaletBakanıaçıklamalaryapmakzorunda
kaldı. Bazı adımların atılacağı
ifadeedilmesinerağmen,tecritinolduğugibidevamettirilmek
istendiği,hapistekidevrimcileri
fizikselveruhsalolarakyoketmeninamaçlandığıbirkezdaha
açığaçıktı.Tecritbugün,“insanım” diyen herkes tarafından
yargılanmaktadır. Hapishanelerde bugüne kadar yaşanan
ölümlerinveolasıyeniölümlerin sorumlusu devlet yetkilileri
veiktidardabulunanlardır.
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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.

G

MEHMET TÜRKAY

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 lazım.Benbirkaçsayıöncebukonudaki
yazıma“1”deyip,devamınıbazısağlık
sorunlarıyla getirememiş olmanın rahatlığıyla“2.”yazıyorum.
Sanırımburadakısadaolsabirhatırlatmayagerekvar:yazınınilkkısmında
Türkiye’de yaşanan kapitalistleşme sürecini anlamaya dönük temel sorun
alanları üzerinde durmuştum. Bu çerçevede Türkiye'nin yaşadığı kapitalist
birikim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bu sürecin "dönemlendirilmesi"
temelbirhareketnoktasınıoluşturmaktadır. Kapitalist birikim sürecini anlamak ve yorumlamak üzere yapılan dönemlendirmelere ilişkin sor unlu bir
alanOsmanlı'danT.C'yegeçişedairnitelendirmelerdeortayaçıkmaktaveizleyen sürecin değerlendirilmesinde de
devam etmektedir. Söz konusu geçişe
dair değerlendirmeler, gerek süreci tanımlamak üzere başvurulan kavramla-

rın bağlam dışı kullanımı, gerekse bu
kavramlar aracılığıyla içinde bulunulan
durumun meşruiyetini sağlamaya dönükkaygılarnedeniyleaçıklayıcıolmaktanziyadeanlamayızorlaştıranbirniteliğe sahiptir. Bu sakıncayı ortadan kaldırmakbirtaraftanhemkullanılankavramları net bir biçimde tanımlamakla
diğertaraftanmeşruiyetsağlamayadönük kaygıları açık hale getirmekle
mümkün olacaktır. Bu çaba, sermaye
birikiminin ilerleyen safhalarına dair
yapılacak değerlendirmelerin isabeti
açısından da önemlidir, çünkü sürecin
başlangıcınadairyapılantespitve/veya
değerlendirmelerintanımladığıçerçeve
ileriyedönükönemlibiretkiyesahipolmaktadır.
Türkiyeyadabenzeriülkelerinkapitalistleşmesüreçlerineilişkintespityada
değerlendirmelerde “kalkınma” kavramı,sürecivesürecinamacınıaçıklamak
için kullanılan, yaygın olarak kabul gören bir nitelik ve pozisyona sahiptir.
Kalkınmakavramınınesasolarakkapitalist gelişme sürecinin meşrulaştırılmasına hizmet eden bu tarz kullanımı
sürece içkin olan eşitsizlik, çatışma ve
gerilimleriörterekbir“ortakiyi”yeişa-

ret etmesi anlamında asli işlevini açık
hale getirmektedir. Dolayısıyla kapitalistleşme sürecinin yapısal işleyiş ve
özellikleriniaçıkhalegetirecekbirkavramlaştırmayaihtiyaçvardır.“Sermaye
birikimi”buçalışmadasözkonusuişleviyerinegetirecekkavramolarakkabul
edilmiş ve kapitalistleşme süreci, sermayebirikimiaksındadeğerlendirilmeye çalışılmıştır. Bu çerçevede öncelikle

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.

sermaye birikimi kavramının kapsam
ve niteliğinin açık hale getirilmesi gerekmektedir.
Sermaye,kapitalizmeilişkinbirkategoridir ve toplumsal bir ilişkiye işaret
eder. “Para”nın bir toplumda insanlar
arasıilişkidebiraraçolmanınötesinde
üretimle doğrudan ilişkilenmesi “sermaye” kavramında ifadesini bulmaktadır. Kapitalist toplumsal ilişkilerin tanımladığı bu niteliksel farklılaşma ve
dönüşümlesermayekategorisitoplum-

salbirsüreçolanüretimveüretimden
türeyen tüm diğer toplumsal ilişkilerin
referansınıoluşturmaktadır.Buanlamda sermaye, öncelikle toplumsal bir
ilişkidir.
Kapitalizminaslimotifiolansüreklive
dahafazlakaretmegerçeğiyleberaber
düşünüldüğünde, sermaye birikiminin
mümkünenyüksekkar’ıngerçekleşmesininkoşullarınıiçermesikendiliğinden
ortaya çıkmaktadır. Gerekli koşulların
ifade bulduğu toplumsallığı tanımlayan
ise, mevcut konjonktürde geçerli olan
mülkiyetilişkilerininifadebulduğu,sınıf
içi ve sınıflar arası çatışma, gerilim ve
mutabakatların şekillendirdiği hukuk,
siyasetvebağlıolaraköneçıkanideolojiksöylemalanlarıdır.Dolayısıylateknik
anlamda sermayenin toplam döngüsü,
söz konusu alanlarla karşılıklı etkileşimebağlıolarakkapitalistbirikimingenelçerçevesiiçindeanlamkazanmakta
ve mümkün olmaktadır. Bu çerçevede
sınıflarve/veyasınıftemsiliyetleriarasındaki çatışma ve mutabakatlarla biçimlenenkurumveilişkiler,birikimsürecinintaşıyıcılarıolarakişlevgörmektedir.Sermayebirikimininsürekliliğive
bütünselliği perspektifinden bakıldığında,busürecintaşıyıcıkategorileriolan
sınıflar, toplumsal nitelikleriyle söz konususüreklilikvebütünselliğintanımlayıcıunsurlarıolarakbirvaroluşasahipken, bu kategorilerin aktörleri; kişiler,
siyasal partiler vb. gibi, süreç içinde
farklılaşıp, değişmektedir. Dolayısıyla
sürece dair bir analiz yaparken önemli
olan,sürekliliğiizlemek,busürekliliğin
taşıyıcısı ve konjonktüre bağlı olarak
sürecinyönlendiricisisınıflarınyadasınıftemsiliyetiişleviniyerinegetirenkesimlerinobjektifçıkarlarınınneredeve
nelerolduğunugözönünealmaktır.Diğerbirdeyişle,süreklilikarzedenözelliklerveeğilimlerle,konjonktürelolarak
farklılaşan açığa çıkma biçimlerinin
eşanlı değerlendirilmesi kritik bir öneme sahiptir. Böyle bir değerlendirme,
sürekliliklerin ve farklılıkların mutlaklaştırılmasını engelleyerek, sürecin bütünsel işleyişini izleyebilmenin olanaklarınısağlayacaktır.

OCAK 2007

EKONO-

TOPLUMSAL ÖZGÜRLÜK

11

2007 bütçesi: düzelen ekonomi!

HAYATIMIZ
DAHA DA ZORLAŞACAK

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.

B

NURAY ERGÜNEŞ

ütçe neyi ifade eder?
Bütçeler, hükümetlerin
ekonomi programlarındakiönceliklerinivetoplumsal
sınıfların milli gelirden kamu
vetoplumsalhizmetharcamalarıyoluylaalacağıpayıgöstermesi açısından önemlidir. Öte
yandanbütçelerbirerbasitgider ve gelir kalemleri olarak
değil toplumsal sınıfların güçlerioranındabiçimalırlar.
Peki 2007 bütçesinde durum
nasıl?

Bütçenin temel önceliği

Öncelikle2007bütçesinintemel önceliğine bakalım. Görüleceğiüzerebubütçededefaiz
dışı fazla politikası sürdürülüyor.Bilindiğigibifaizdışıfazla
bütçe harcamaları içinde faiz

gelir gruplarının yaşam standartlarının düşürülmesi anlamına geliyor. Kamu hizmetleri
arasında en önemlileri olan
eğitim ve sağlığa ayrılan pay
herikialandayapılmakistenilen düzenlemeler paralelinde
geriletiliyor. Halihazırda devlete ait hastanelerin birer döner
sermaye kuruluşuna dönüştürüldüğü, geri ödemelerin kısıtlandığı, personel alımlarının
yavaşlatıldığı düşünülürse,
bütçebuhaliylekamuhizmetlerininniteliğininiyicedüşürüleceğinindesinyaliniveriyor.

Yatırım yok

2007 bütçesinin bir diğer
önemli özelliği de yatırımlara
pay ayrılmamış olması. Bu yıl
kibütçedemalvehizmetalım-

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.
ödemeleri çıkarıldıktan sonra
kalankısmıoluşturuyor.Hükümetbütçedenfaizödemelerine
düşen payı artırabilmek için
kamu harcamalarını azaltma,
baskılamayolunagidiyor.

Kamunun küçültülmesi
operasyonu devam ediyor

Hükümetin temel politikası
haline gelen kamu harcamalarının azaltılması uygulaması
2007 bütçesinde de son hızla
devam ediyor. Bu ise kamu
harcamalarının yararlanmak
durumunda olan orta ve dar

ları ile yatırım harcamalarının
2006yılınınaltındaolmasıöngörülüyor.

Gelirin kaynağı vergiler

Bütçeye bakıldığında giderlerin yani harcamaların 204,9
milyarYTLolarakhedeflendiği
görülüyor. Öte yandan gelirlerin önemli bileşeni olan vergi
gelirleri ise 158,2 milyar YTL.
Bununneanlamageldiğinibulmak içinse dolaylı vergiler ile
dolaysız vergilerin aldığı biçimebakmakgerekiyor.Devletin
enönemligelirkaynağındanbi-

Halkın eline bütçeden bir şey düşmüyor

ri olan vergi yükünün toplumsal sınıflar arasında paylaşımı
KDV,ÖTVvbgibiyollarlaalınan
dolaylıvergileriledolaysızvergiler üzerinden şekilleniyor.
Dolaylı vergilerin dolaysız vergilereoranı,vergiyükününsermayeye mi dar ve orta gelirli
kesimüzerinemikaydırılacağının önemli göstergesi. Bugün
bu orana bakıldığında dolaylı
vergiler gelirlerinin dolaysız
vergiler gelirinin 2,28 katı olduğugörülüyor.Buisegelirdağılımınındahadafazlabozulacağıanlamınageliyor.
Dolaylı vergilerin dolaysız
vergilereoranıyıldanyılaartırılırken sermaye kesiminin
desteklenmesisadecebuyolla
değilkurumlarvergisioranlarının düşürülmesiyle de devam
ediyor. Bilindiği üzere kurumlarvergisiyüzde30’danyüzde
20’yedüşürülmüşdurumda.

Değişen bir şey yok

Temel yönelim açısından bakıldığında,2007yılıbütçeside

diğerlerinden niteliksel bir
farklılıktaşımıyor.Bütçenintemelniteliğini,gittikçeyoksullaşanortavedargelirlilereyüklenendolaylıvedolaysızvergiler, özel sektöre yapılan vergi
indirimi, sağlık ve eğitim gibi
iyicedaraltılankamuhizmetleriilesosyaldevletintasfiyesini

hızlandıran bir yapı oluşturuyor. Öte yandan bütçenin bu
haliylebileuygulanıpuygulanamayacağışaibeli.Kapıdacumhurbaşkanlığı seçimi ve genel
seçimler var. Dolayısıyla izlenecek popülist siyasetler bütçenin uygulamada daha da
farklılaşmasınayolaçabilecek.

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
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HALK BÜTÇEYİ ONAYLAMIYOR

HAZIRLAYAN: MEHMET ÇİFTÇİ

Savaş ve Rant Bütçesini
Onaylamıyoruz
Halktanyanabirbütçeninmümkünol-

duğudüşüncesiylebirarayagelenDayanışmaevleri,DayanışmaSendikası,
EkmekDavası,HalkKültürMerkezleri
veSosyalHaklarDerneğiHalkİçin
BütçePlatformu’nukurdular.Bağımsız
TekstilİşçileriSendikası,Bursaİşçi
HaklarıDerneği,İzmirİşçiHaklarıDerneği,İzmitSosyalHaklarDerneği,
MağdurÖğretmenlerveEğitimEmekçileriDerneği,SağlıkHakkıHareketi
Derneğigibidemokratikkitleörgütlerinindedesteklediğioluşum,22Kasım
ÇarşambagünüTMMOB’dedüzenlediği
basıntoplantısıilehalktanyanabütçe
içinkampanyabaşlattığınıduyurdu.İstanbul

Halk İçin Bütçe Platformu’ndan
2007 bütçesine protesto
HalkİçinBütçePlatformubileşenleri
olanDayanışmaSendikasıveDayanışmaevleri,UlusAlanı’ndabirarayagelerek2007bütçesiniprotestoetti.Kaynakyokluğunugeçerlimazeretgörmediklerinivurgulayanplatformüyeleri,
2007bütçesininhalktarafındankabul
görmediğinivurguladı.Platformadına
basınaçıklamasıyapanRamazanSayar,“Bizdenalınanıyerliveyabancı
rantiyeye,sermayedara,savaştacirlerinedağıttığınıziçin2007bütçesini
onaylamıyoruz.Halkbubütçeyehayır
diyor”dedi.-Ankara

Rant için değil,
halk için bütçe yürüyüşü
Dayanışmaevleri,DayanışmaSendikasıüyeleri9Aralıkgünü2007bütçesini
halkınonaylamadığınıifadeederek,
“Rantavesavaşadeğil,halkiçinbütçe
istiyoruz”mesajınıverdi.Sümerler
bulvarındatoplanan70-80civarında
göstericiellerindepankartlarlasemt
pazarınakadaryürüyereksloganlarat-

tı.SözcüSelmaGülümburadayaptığı
konuşmasında;halkın2007bütçesini
geçtiğimizgünlerdeaçıksandıktaveto
ederekreddettiğini,rantavesavaşa
bütçeyikabuletmediğini,halkıntemel
sosyalhaklarınıkarşılayanbirbütçeistediklerinibelirtti.-Ankara

Halk Bütçesini Tartışıyor
Emekten,halktanyanabirbütçenin
mümkünolduğudüşüncesiyleharekete
geçenDayanışmaevleri,Dayanışma
sendikası,EkmekDavası,HalkKültür
MerkezleriveSosyalHaklarDerneği’ndenoluşanHalkİçinBütçePlatformu,3Aralık,PazargünüdePetrol-İş
Sendikası’nınAltunizadebinasında
halktemsilcileriylebirlikte“HalkBütçesiniTartışıyor”başlığıaltındabirfo-

rumdüzenledi.İkioturumdanoluşan
etkinliğinbirincioturumundaProf.Dr.
İzzettinÖnderveYar.Doç.Dr.Sezai
Temellisözaldılar.İkincioturumdaise
çeşitlikesimlerdenemekçilerkendiyaşamlarındanörneklervererekMeclis’tekibütçeninemekdüşmanıyönünü
vurguladılar.BuoturumdaMetinYeğin
deLatinAmerikaizlenimlerindenhareketlecoşkulubirsunumyaptı.-İstanbul

Halk için bütçe yürüyüşü
HalkİçinBütçePlatformu10Aralık
Pazargünü13:00’deTaksimMeydanı’ndakitramvaydurağındayaklaşık
400kişininkatıldığıbireylemgerçekleştirdi.Eylem,Platformsözcüsünün
basınaçıklamasıilebaşladı.Sıksık
“Savaşiçindeğil,halkiçinbütçe”,“Parasızsağlık,parasızeğitim”,“IMF’ye
değil,emekçiyebütçe”sloganlarıatılan
açıklamanınardındanteksırahalinde
Galatasaray’ayüründü.AtılansloganlarvedağıtılanbildirilerlehalkGalatasaraymeydanındaoykullanmayaçağrıldı.Oylamanınardındansandığın

meclisepostalanmasıylaeylemeson
verildi.-İstanbul

Bütçeyi protesto yürüyüşü
KESK,TMMOBveTTB'nin2007bütçesineyönelikyaptığıreferandumunsonuçlarıİnönüParkı’ndanAKPAdanaİl
Başkanlığıönünekadaryapılanbiryürüyüşünardındanaçıklandı.2Aralık
Cumartesigünüİnönüparkındatoplananyaklaşık200kişi“Sadakadeğil
toplusözleşme”,“İMFuşağıhükümet
istifa”,“Parasızeğitimparasızsağlık”,
“Genelgrevgeneldireniş”sloganlarını
atarakAKPilbinasıönünekadargeldi.Basınaçıklamasıokunduktansonra
Adana’dayapılanreferandumsonuçla-

rıaçıklandıvereferandumsandıkları

açılarak"hayır"oyuyazılıoypusulaları

yeredöküldü.9AralıkCumartesigünü

iseHalkİçinBütçePlatformubileşen-

leri5Ocakmeydanındatoplandı.“Sa-

vaşveRantBütçesiniOnaylamıyoruz”

yazılıpankartaçıldıveÇakmakcadde-

sindenİnönüparkınakadarfiilibiryü-

rüyüşyapıldı.İnönüparkındayapılan

basınaçıklamasındabubütçeninhal-

kınbütçesiolm ad ığ ı,egem enler in,

İMF'nin,silahtücc arlar ın ınbütç es i

old uğ uvurg uland ı.Yür üy üşvebas ın

açıklam as ısır as ınd abütç ey iprot es-

toedenslog anlaratıld ı.Eylem eESP,
İHDveDHPdest ekverd i.-Adan a
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Tecrite Son Verilsin
ToplumsalÖzgürlükPlatformu,19AralıkKatliamı’nınyıldönümündeSamandağ’dabirbasınaçıklamasıdüzenledi.
Yapılanbasınaçıklamasında,konuşan
PlatformsözcüsüAliKarasu,“Hayata
Dönüş”adıylagerçekleştirilenkıyımı,
EcevitHükümeti’ninsiyasetenkendini
tükettiğigünolaraknitelendirdi.Hapishanelerdetecrituygulamasınınbitirilmesiiçin122kişininöldüğüveBehiç
Aşçıveyabirbaşkasınındahaölmesininistenmediğininbelirtildiğieylemde
“Tecritikaldırın,ölümleridurdurun”ve
“Devrimciiradeteslimalınamaz”sloganlarıatıldı.-Samandağ

Yaşama kıyımın 6. yıldönümü
HatayToplumsalDayanışmaveKültür
Derneğibirbasınaçıklamasıdüzenleyerek19Aralık2000’deyapılankıyımı
protestoetti.DernekBaşkanıSezaiZidani,yaptığıaçıklamadabutarihin
Türkiye’nindehşetgünüolduğunubelirterek,Ftipicezaevlerininkapatılmasıiçingerçekleşenölümoruçlarında
ölendirenişçisayısınınyüzlerigeçtiğini
hatırlattı.Zidani,5Nisan’daölümorucunagirenhukukçuBehiçAşçı’nında
busürecekatıldığınıvecezaevlerinde
uygulanantecridesonverilmesigerektiğinivurguladı.-Hatay
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rek"IMFveDünyaBankası'ylayapılan
anlaşmalarderhaliptaledilmelidir"dedi.KESKMerkezYönetimKuruluüyesi
SevgiGöyçedeemekçilerihiçesayanlarınyoksulluktandasorumluolduklarınıdilegetirdi.Eylemekatılansanatçı
NurettinGüleçveFerhatTunçtürküleriyleeylemekatıldılar.-İstanbul

Tecridi kaldırın,
ölümleri durdurun

19Aralıkkatliamının6.yıldönümünde
İstanbulKadıköyMeydanı’ndadireniş
ruhuve“katildevlet”eöfkevardı.17
Aralık’tayapılanmitingdebuluşanyüzlerceinsan19Aralık'ıunutmadığınıve
unutturmayacağınıyinegösterdi.En
önde"Yaşasın19AralıkDirenişimiz19AralıkKatliamınıUnutmadıkUnutmayacağız"yazılıpankartınbulunduğu
yürüyüşsırasında“KatilDevletHesap
Verecek","FaşizmiDöktüğüKandaBoğacağız","DevrimŞehitleriÖlümsüzdür","YaşasınDevrimciDayanışma",
"Yaşasın19AralıkDirenişimiz”sloganlarıatıldı.Eylemmüzikdinletisiylesonaerdi.-İstanbul

İngiltere,GüneyKore,Küba’nında
temsilcileriyeraldı.Dahaçoksiviltoplumvemedyakuruluşlarınıntemsiliyetiönplanaçıksadasiyasipartitemsilcileri,bazıülkelerdensenatörlerve
milletvekilleridekatıldı.Konferans’ta
Türkiye’dendeTÖP,EHP,SODAP,ESP,
ÖDP,EMEP,HOPveçeşitlidemokratik
oluşumlarıntemsilcileriyeraldı.-Beyrut/Lübnan

Şimdi ayağa
kalkma zamanıdır

“Hukuk ve Demokrasi” konulu
panele yoğun ilgi

HatayÖzgürlükçüGençlikDerneği,kuruluşunuAntakyaOdaTiyatrosu’nda
gerçekleştirdiğibiretkinliklekutladı.
Kutlamada;barış,kardeşlikvedemokrasininegemenolduğubirdünyayaratmakveinsancabiryaşamkurmak
amacıylaörgütlübirtoplumsalmücadeleyürüteceklerinibelirtenÖGDsözcüsüErenBirkeser,ÖzgürlükçüGençlik
olarakbütünsorunlarakarşı,yaşamın
heralanınımücadelealanıolarakgördüklerinibelirtti.Ardından“Şimdi,
ayağakalkmazamanıdır”diyerekher
kesimdengençliğeörgütlenmeçağrısı
yaptı.Çeşitlisanataktivitelerininsergilendiğietkinlik,halaylareşliğindesona
erdi.-Hatay

Ali Serkan Eroğlu aramızda

AliSerkanEroğlu,katledilişinin9.yılındaEgeÜniversitesiöğrencileritarafındananıldı.SDG,DTPgençliği,ÖzgürlükçüGençlikDerneği,EmekGençliği,ÖğrenciMuhalefeti,SGD,DGD’li
öğrencilertarafındanüniversiteçapındafakültevebölümlerdebildiridağıtıldı,kampüsiçindeçeşitliyerlerdemasa
kurulduveafişlerasıldı.SerkanEroğlu’nunpolis-idareişbirliğisonucunda
katledilişiteşhiredildi.
150kişininkatıldığıyürüyüşteSerkan
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Eroğlu'nunresmininolduğukokartlar
takıldı.e-cafe’ninönünde,bütünbileşenleradınaÖzgürlükçüGençlik’ten
SedaAdemoğlu’nunyaptığıaçıklamada;SerkanEroğlu'nun,1997’depolislertarafındantehditedildiğiiçinİHD'
yebaşvurduğuveİzmirEmniyetMüdürlüğühakkındasuçduyurusundabulunduktansonraİletişimFakültesi’nde
asılıolarakbulunduğuifadeedildi.Olayındevletinyansıttığıgibiintiharolmadığınınanlaşıldığıbelirtilirkenfaillerin
yakalanıpolayınaydınlatılmasınınistendiğiaçıklamanınardındanSerkan
anısınafakültebahçesinebirfidandikildi.Anma,müzikdinletisiveYeniKapıtiyatrotopluluğunungösterisiylesonaerdi.-İzmir

Kamu emekçileri iş bıraktı
Kamuemekçileri14Aralık'taülkegenelindeişbırakmaeylemiyaparaksesleriniiktidaraduyurmayaçalıştılar.
Toplamda250biniaşkınkamuemekçisiişbıraktı.Eylemeçeşitlidemokratik
kitleörgütleridedestekverdi.Aksaray
Meydanı’ndanyolaçıkanyaklaşık2bin
kamuemekçisiişbırakıpSaraçhane
Parkı'ndatoplandı.Basınaçıklamasını
okuyanKESKDönemSözcüsüDursun
Yıldız,2007bütçesininIMFdirektifleri
doğrultusundahazırlandığınısöyleye-

HABER

Direniş ektik tarlalara

12Temmuz’dabaşlayıp33günsüren
İsrailsaldırısınınardından,Lübnan
halkınınsesiniduyurmakamacıylager-

çekleştirilenUluslararasıBeyrutKonferansıyapıldı.
Avrupa’nınhemenherülkesindenkatılımcılarınbulunduğukonferansta,ABD,

HatayToplumsalDayanışmaveKültür
Derneği,Dayanışmaevleri,ESPveToplumsalÖzgürlükPlatformu’nunbirlikte
düzenledikleri“HukukveDemokrasi”
konulupanelyoğunbirilgiylekarşılandı.YazarHalukGergerveİstanbulBarosuavukatlarındanGülserenYoleri’ninkonuşmacıolduğupaneliçoksayıdakişiilgiyleizledi.

Barış, Demokrasi ve Özgürlük
Platformu Girişimi

Kürtsorununundemokratikçözümüiçin
başlatılantektaraflıateşkesin,hükümet
tarafındanyoksayılmasıüzerineDemokratikToplumPartisi,EmekPartisi,Emekçi
HareketPartisi,SosyalistDemokrasiPartisi,ToplumsalÖzgürlükPlatformu(vegözlemciolarakEzilenlerinSosyalistPlatformu),Barış,DemokrasiveÖzgürlükPlatformuGirişimiolarak3Ocaktarihindeyayınladıklarıortakbildiriilesiyasiparti,demokratikkitleörgütleri,sendikalar,meslek
odaları,çevreörgütleri,yöredernekleri,
kadınvegençlikörgütleriileaydınvesa-

natçılarınbirplatformdabuluşmasıiçin
ortakmücadelehattıörmeningerekliliğini
duyurdu.Merkeziolarakyapılanacakplatformunyanısıraillerdevesemtlerdeyerel
platformlaroluşturulmasıiçinherkesimdendemokrat,yurtsevervesosyalistlerbir
arayagelmeyeçağrıldı.
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Lübnan Barış Konferansı ve Lübnan İzlenimleri

DİRENİŞ EKTİK BÜTÜN TARLALARA

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.
TÜLAY HATİMOĞULLARI-TİMUR RENCÜZOĞULLARI

B

programın başlamış olduğunu gör-

evleryıkılmış,yıkılmayanev-

siçeşitliatölyeleredağılarakOrtado-

rektiği konuları konuşuldu. Bunun

anlamaya çalışıyordu. Bir savaş ya-

uzmanhukukçulardanveuluslarara-

manzarayı düşünün. Bütün

lerin camları parçalanmış ve duvar-

ları çatlamış. Yıkık apartman önleri
araba mezarlığı gibi. Arabaların hiç

biribütündeğil,yaönügitmiş,yaortası, ya tavanı. Köprüler yok. İnsan-

laretraflarındandolanıyor,yollardaki

dük.43kişidenoluşanTürkiyekafile-

ğu’da neler olduğunu ilk ağızlardan

şanmıştı ve bu savaşta emperyaliz-

mindesteğiylesiyonistİsrail,21.yüz-

yılını yaşayan insanlık tarihine kara

birlekedahaeklemişti.Ancakkara-

büyük gedikler toprakla doldurul-

da girişmek istediği işgal harekatı

arasındaoyunalanlarıyaratmayaça-

biryenilgiyeuğratılmıştı.

muş.Minaresizcamiler,yıkıkokullar

lışan ve savaşçılık oynayan Lübnanlı

küçükçocuklar.Herhaldekendilerine

büyüyünceneolacaksındesekenpo-

püler cevap “direnişçi olacağım” ya

da “Hüseyin Ali Mir’i gibi olacağım”
cevabını alırdık. Bunları düşünürken
yutkunup, büyüyünce doktor, öğret-

men olacak bizim çocukları hatırla-

yarakcevabıçokacıverenbusorula-

rısormaktanvazgeçiyoruz.

Işılışılcaddeler,çokkatlı4yıldızlı,

5yıldızlıoteller,kumarhaneler,saba-

ha kadar canlı müzik yapan eğlence

yerleri. Yollar lüks araçlar, hammer
jiplertarafındanişgaledilmiş,sokak-

larda Arapça konuşanı duymak bile

insanıheyecanlandırıyor.GiyimAme-

rikan, aksan Fransız, siyaset İngiliz
buuzakdiyarlarda.Hamracaddesini
baştanbaşadolaşıpdamaktadımıza
uygun bir lokanta veya restoran bu-

lamamanın verdiği açlık hissinden

midirnedir,bubölgedeherşeysah-

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.

rektiğivebununbütündünyadakibi-

üyük bir depremden sonraki

te,herşeyyapmacıkgeliyorbize.Gü-

Lübnandirenişçileritarafındankesin

Uluslararası dayanışma

sımahkemedeneyimiolankişilerden

görüşalınmasıyönündekararçıktı.

Avrupa’nın hemen her ülkesinden

katılımcılarınbulunduğukonferansta,

ABD,İngiltere,GüneyKore,Kübada-

hil yüzden fazla ülkenin temsili söz
konusuidi.Dahaçoksiviltoplumve
medya kuruluşlarının temsiliyeti ön

planaçıksadasiyasipartitemsilcile-

ri,bazıülkelerdensenatörlervemil-

kukatölyelerinedağıldı.Tabiitahmin

genel başkan yardımcısı düzeyinde

niş,YenidenİmarveUluslararasıHu-

edileceği gibi Medya atölyesi, beyin-

leri kirleten emperyalist bombardı-

manaaletolmayacakbirbasınveya-

yınkuruluşuoluşturmahedefiyleçalıştı.StratejiveDirenişatölyesiyaşa-

nan süreci bütün yönleriyle masaya

yatırdı. Yeniden İmar atölyesinde yı-

kılan Lübnan’ın yeniden inşası için

hangi imkanların kullanılabileceği
tartışıldı. Uluslararası Hukuk atölye-

letvekilleridevardı.ÖDPveEMEP’in

(Hakan Tahmaz ve Mustafa Yalçıner)

katıldığı konferansa Radikal yazarı
NurayMert,HalklarınOrtadoğuProjesi adına da Hayrettin Belli katıldı.

Türkiye’dendiğerbirçokdemokratik

oluşumuntemsiledildiğikonferansta

TÖP,EHP,SODAP,ESPtemsilcileride

sözalıpkonuştu.Konuşmalardaağırlıklı olarak Büyük Ortadoğu Projesi-

sinde ise şu andaki uluslararası hu-

ninbiryıkımvesömürüprojesioldu-

olamadıklarıvebazımüdahaleleryü-

rınOrtadoğuProjesi’ni(HOP)inşaet-

olaraksağlıklıkararlarveremedikle-

HOP açıklanırken, Ortadoğu’daki

kukmahkemelerininyeterinceözgür

zünden yaşanan ihlallere ilişkin tam

ri,busebepleuluslararasısaygınlığı

olanyenibirmahkemekurulmasıge-

da belirgin bir çizgiyle ayrılmış olan

şehrin bu batı ve kuzey bölümü Le-

man’ınbirkapakkarikatürünühatır-

latıyordu. Beyrut Konferansı’nda da

sergilenen bu karikatürde o meşhur

Truva Atından askerler değil Coca-

Cola, Mc-Donald’s, Marlboro iniyordu.Evet,uluslararasıtröstlerinpar-

sellediği şehrin bu bölümü, sadece

birkaçkilometreötedekiyıkımlardan
tamamenbihaber.

LübnanBarışKonferansı’nagitmek

içinyolaçıktığımızdaaçıkçasıhiçbi-

rimiz nelerle karşılaşacağımızı bile-

lunan Unesco Palace’a vardığımızda

sonucu olarak da, en kısa zamanda

BizimkafileMedya,StratejiveDire-

neyBeyrut’taninceamabirokadar

miyorduk.Beyrut’unortayerindebu-

reysel hak ihlallerini ele alması ge-

Güney Beyrut bir deprem bölgesini andırıyor

ğu,bunugeçersizkılmakiçinHalkla-

menin zorunlu olduğu dile getirildi.

halkların birbirleriyle iletişimi arttır-

masınınzorunluolduğu,emperyalist
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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 olmayadevamedeceğiifadeedildi.
GüneyBeyrutgezisisarsıcıoldu.İsrail
uçaklarındanatılanfüzelervebombalar
yüzlerce apartmanı yerle bir etmişti.
Bombalarındehşetiniaradanikiaygeçmesine rağmen iliklerimize kadar hissettik.Yıkılmışbinalarınyanındaayakta
kalan binaların görüntüsü yıkılmışlardan daha dehşet vericiydi. Yarısı yıkılmışolanbubinalardakocakocabeton
parçaları her an insanların üstüne düşecekgibisarkıyordu.Vebuapartmanların üzerine asılmış büyük bez resimlerde son direnişte ölen direnişçilerin
fotoğrafları asılı duruyordu. Savaşın
esaskötüyanınıbizerehberlikedenDiyabEbuJahJahanlatıyordu:Saldırının
bittiğigündenbugünekadarsonradan
patlayanbombalaryüzündenotuzayakıninsanhayatınıyitirmişvebirçokinsansakatkalmayasebepolacakşekilde
yaralanmıştı.Vebubombalaruluslararasıhukukunkullanılmasınıyasakladığı
bombalardı.

Ve son gün:
Güney Lübnan Gezisi
12Temmuz’dabaşlayıp33günsonra
sonaerensaldırınınesaskorkunçmanzaralarınınyaşandığıbölgeyedoğrugidiyoruz. 110 kilometrelik yol boyunca
otobüslerinoluşturduğukonvoydakikafilesağlısollubütünevlerin,köprülerin,
camilerin, okulların yıkıldığına tanıklık
etti.Kanakasabası’nıngirişindebircami ve bir lunaparkın bulunduğu komplekste duran konvoyun rehberleri bizi
sığınak gibi bir toplantı salonuna yönlendirdi. Kana kasabası, hatırlanacağı
üzere biri 1996, biri de son saldırıda,
yani2006’daolmaküzereikiİsrailkatliamınahedefolmuşbirkasaba.Butoplantısalonundabizler,yabancıheyetler
vebasınordusubeklerkenbizimgirmediğimiz bir arka kapıdan giren direniş
güçleri güney bölgesi sorumlusu Nebil
Kawuk topluluğu selamladıktan sonra
konuşmayabaşladı.ArapçakonuşuyorduvekonuşmasıLübnanKomünistPartisi’nin bir yetkilisi tarafından anında
İngilizce’yeçevriliyordu.Konuşmasında
şöyle dedi: “Litani Nehri’nin güneyinde
bizi yok etmek istediler ancak başaramadılar.Çolukçocuköldürdüler.Bölgenin yapısını değiştirmek ve bizi ABD
projesinin parçası yapmak istediler
ama başaramadılar. Geri püskürtüldüler.İsrailaskerleriutançiçinde,onların
liderleriutançiçinde.Ortadoğuvedünya Hizbullah lideri ile gurur duyuyor.
Bilmenizi isteriz ki mutluluğumuz tam
değil. Filistin ve Irak’ta katliamlar olu-
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Konferans halkların dayanışmasının güzel bir örneği oldu

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.

resmedilmişti ve altlarında sloganlar
yazılıydı.Ölenlerinçoğusavaştanönce
bakkal, marangoz, öğretmen gibi normal meslekler icra eden insanlarmış.
Savaş başlayınca ülkelerini savunmak
içindirenişekatılmışlarveşehitolmuşlar.

“Ne kadar uzakta olursak
olalım geri geleceğiz”
VenihayetAytBeytEşşa’bkasabasındayız. Savaştan önce 1560 olan hane
sayısı İsrail saldırısından sonra 10’a
düşmüş.Bukasabasavaşınbaşlamasınagerekçegösterilenve2İsrailaskerinin kaçırıldığı Hamas’a destek eylemininyapıldığıbölge.Yürümemesafesiyle
5 dakikadan az bir sürede ulaşılabilen
Berenitadlıİsrailyerleşimineaynımıntıkada yer alan Safad askeri havaalanı
eşlikediyor.Veİsraildeyimyerindeyse
taş üstünde taş bırakmamış. Zaten İsrail için  yıkım, başlıca cezalandırma
stratejisi. Ancak bu kasabada 10 tane
tankını,birvincinive4buldozerinibırakıpgitmiş.YollardagördüğümüzüzerinekamışuçlarındakiHizbullahbayraklarının asılı olduğu tanklardan bazıları
bunlar.Vebuköyçetinbirsavunmaya-
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parak 70’in üzerinde işgalci askeri öldürmüş. Toplam 13 şehit vermiş. Her
tarafşehitdirenişçilerinfotoğraflarıve
sloganlarla dolu. Bir de bu kasabanın
HüseyinAliMir’iadındabirkahramanı
var.Buşahıssadece15yaşındaveİsrail askerlerine ilk kurşunu atan, attığını
dadevirenbirçocuk.Şimdineredeolduğunu henüz söylemiyorlar ama ne
anlama geldiğini tam olarak bilmesek
de “ayakları kötü durumda” diyorlar.
Seviniyoruz,enazındansağolduğuna.
Bugezidençıkardığımızenönemlisonuç,inançlıhalklarınzafereherzaman
daha yakın taraf olduğudur. Toplam 6
milyonluk, yöneticileri emperyalistlerin
kuklasıolmuşLübnan’dabudirenişdev
birisimyaratmış:SeyyidHasanNasrallah. Ve emperyalistlere, siyonistlere
karşıkazanılanbuönemlizaferhalkınkomünistiyle, Hizbullahıyla, Şii, Sünni
ve Hristiyanıyla- yan yana durmasıyla
başarılmış.

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.

yor. İsrail askeri saldırganlığı şimdilik
bitti, ancak politik saldırganlığı devam
ediyor.Askeriaçıdanbaşarılıydık,şimdi
politikdüzeydekazanmalıyız.Bushpolitikaları yenilgiye uğratılmalı ve ABD
bölgedendefedilmelidir.ÇünküABDelçisipolitikalarüretiyor,meşruolmayan
Lübnan hükümeti uyguluyor. Halbuki
hükümetiktidarınkaynağınınABDdeğil
halk olduğunu anlamalı. Mücadelemiz
sürecekveşehitlerimizinkanıilegururlu bir Ortadoğu’yu yeniden yaratmaya
çalışacağız.”
Rehberlerimiz Kana kasabasına girmeningüvenlikaçısındanriskliolduğunudüşündüklerindenKana’yagirmedik.
Kafka ve Yatır sıradağlarının ihtişamlı
görüntülerinin fonunda sırayla  Sıddıkıyn,TıbniveAytBeytEşşa’bkasabalarına girdik. Arada birçok Hristiyan ve
Müslümanyerleşimbirimiyıkılmışama
istisnasız her köy meydanında daha
sonra İsrail’den ele geçirildiğini öğrendiğimizharapolmuştanklaraHizbullah
bayrakları çekilmişti. Yine her köyde
Sivil hedeflere yapılan saldırılar yüzünden binden fazla sivilin yaşamı sona erdi
asılı büyük bezlere o köyden ölenler
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VENEZUELLA HALKI İLERİ
GİTMEKTE KARARLI
Yeniden Chavez!

G

MEHMET ÇİFTÇİ

eçtiğimiz ay boyunca Latin
Amerika’da umut veren gelişmelerpeşpeşegeldi.3Aralık’ta
Venezüella’da gerçekleşen seçimden
Hugo Chavez, halkın da beklediği gibi
zaferleçıktı.UlusalSeçimKurulu,yaptığıaçıklamada,HugoChavez’inülkenin
bütün eyaletlerinde seçimi kazandığını
veülkeçapındayüzde61,52düzeyinde
oyoranınaulaştığınıaçıkladı.Chavez’in
rakibiZuliaEyaletiValisiManuelRosales’in oyları ise yüzde 38,12’de kaldı.
Seçimlere katılımın yüksek olması dikkatçekti.Venezüellameclisbaşkanıtarafından seçimlere kitlesel katılımın

gerçekleştiğiaçıklandı.
HugoChavez,6milyonseçmeninoyunu alırken rakibi Manuel Rosales’e 2
milyondan fazla oy fark attı. Chavez’in
tekrakibiolarakçıkanRosales,ABD’nin
başınıçektiğiuluslararasıdesteğerağmenseçimlerikaybetti.

Yenilgiyeuğrayanmuhalefetlideri,seçimgecesiyaptığıaçıklamada,hükümetinmekanizmalarınakarşımücadeleetmenin zor olduğunu ve oy farkının aslında resmi sonuçlardan az olduğunu
söyledi. Seçim öncesinde hükümetin
çeşitli kesimler üzerinde baskı kurduğunu iddia eden muhalefet sözcüsü de
zafere itiraz etti. Öte yandan Chavez;
ülkenin diğer eyaletlerinde olduğu gibi
Rosales’in valisi olduğu petrol zengini
Zuliaeyaletindebiledahaçokoyalarak
rakibini evinde de mağlup etti. Chavez’in zaferine İran başta olmak üzere
Suriye, Bolivya ve Arjantin gibi süreci
önemletakipedenülkelerindevletbaşkanlarındantebrikleryağdı.

Bolivarcı devrim
yoluna devam ediyor
ABD yönetimi, Chavez’in meşru ve
parlakzaferinikutlamazken,Venezüella
hükümetiyle karşılıklı çıkarlar temelindedahafazlaişbirliğiyapmaniyetlerini
açıklamak zorunda kaldı. Amerikan istihbaratı da uyuşturucu ticaretine müsamahalı davranmakla eleştirdiği Chavez’inİran,KoreDemokratikHalkCumhuriyeti, Suriye ve Belarus’tan oluşan
ABD karşıtı koalisyonla yakın ilişkiler
geliştireceğinedikkatçekti.AvrupaKomisyonu ise sonuçları “demokrasi için
birzafer”olarakdeğerlendirdi.
Zaferini “21. yüzyıl sosyalizminin ve

antiemperyalizmin zaferi” olarak nitelendiren Hugo Chavez, muhalefetin artıkkendisininmutlakzaferinikabuletmesi gerektiğini söyledi. Nisan 2002
ABD’ninveburjuvamuhalefetindesteklediği bir askeri darbeyle karşılaşan
Chavez, taraftarlarının sokağa dökülmesi sonucunda kısa sürede geri dönmüştü.Chavez’intaraftarlarıonu,yoksullarınhaklarınısavunanilkVenezüellalideriolarakgörüyor veilerigitmeye
kararlıolduklarınıgösteriyorlar.
Sevilen tarzıyla başkanlık sarayının
balkonundandestekleyenlerinişarkılarlaselamlayanChavez,zaferiniSosyalist

KübaBaşkanıFidelCastro’yaadadığını
söyledi.YaptığıkonuşmadaChavez,öncelikli olarak petrol piyasalarına yeterli
miktardapetrolsüreceklerinivepiyasalarırahatlatacaklarınıbelirtti.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
Bolivarcıdevriminderinleştirilmesidönemiolacağınıilanetti.

Chavez’indostuolanRafaelCorrea’nın
seçilmesi, anti-emperyalist, halkçı damarıiyicegüçlendiriyor.Dahaılımlıbir
çizgiizleyenveemperyalistülkevekurumlarladahauzlaşmacıbirilişkikuran
Şili, Brezilya ve Arjantin’deki sol/merkez-solyönetimleridehesabakatarsak
Latin Amerika’da sol iktidar alanının
büyüdüğünüsöylemekmümkün.Benzer
şekildeOrtadoğu’da,IrakveLübnan’da
emperyalist saldırganlığın uğradığı başarısızlık,hemenardındansüreciiyideğerlendirebilen Chavez’e zaferi, ezilen
halklaradadahaumutlubirşekildedirenmecesaretinigetirmiştir.

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.

Hiç şüphe yok ki, antiemperyalist,
halkçı hareketlerin kapitalizmle hesaplaşmalarındakatetmelerigerekenmesafe hafife alınamayacak kadar uzun.
Ama açıkça bugün, Venezüella önderliğindeki Latin Amerika süreci dünya
halklarınamoralvecesaretaşılıyor.

Venezüella dünya halklarına
moral ve cesaret veriyor
Kuşkusuz, dünyada bir devrim sürecindenbahsedemeyiz.AncakVenezüella’nınbaşınıçektiğisürecin,LatinAmerika’dahalktanyanayönetimleriişbaşına getirerek sol rüzgârlar estirdiğini
teyitetmekgerekir.
Antiemperyalist,halkçıuygulamalarla
geniş halk kitlelerinin desteğini toplayanChavez’in,dünyadakiönemlidirenç
odaklarındanbirineöncülüketmekteolduğunu kolayca söyleyebiliriz. Nikaragua’dakibaşkanlıkseçimlerindeDaniel
Ortega’nın seçilmesinde de Chavez’in
desteğininvesolrüzgârınönemlietkisi
oldu. Venezüella ve Bolivya’dan sonra,
Nikaragua’daOrtega’nınveEkvador’da

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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ABD’nin baskı ve tehditleri işe yaramadı

SANDİNİSTLER YİNE İKTİDARDA

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

A

SEMİH GÖKÇE

merika’nın “arka bahçesi”nde
(Latin Amerika) sol dalganın
yükselişi devam ediyor. Nikaragua’da 5 Kasım’da yapılan başkanlık
seçimini Sandinist Ulusal Kurtuluş
Cephesi’nin (FSLN) lideri, eski devlet
başkanıDanielOrtegakazandı.
1838’debağımsızlığınakavuşanNikaragua,tarihiboyuncaAmerikanaskerleritarafındandefalarcaişgaledildive
siyasetibuülketarafındanyönlendirildi. Nikaragua’nın tarihi aynı zamanda
ABDemperyalizmineveyerliişbirlikçi
iktidarlara karşı göz alıcı direnişlerle
doludur. Amerikan askerlerine karşı
1927’den1933’ekadarbaşarılıbirgerillasavaşıverenvebutarihteöldürülenAgustinoCesarSandino,Nikaragua
halkınınkalbindeefsanevibirliderolarakyeralmıştır.
Sandino’nunölümemriniverenGeneral Anastasio Somoza 1937’de devlet
başkanıseçilirkenaynızamanda42yıl
hüküm süren Somoza hanedanını da
kuruyordu. Somoza ailesi ABD’nin yakın desteğiyle ülkeyi diktatörlükle yönetirkenNikaraguatopraklarınınbüyük
bölümünüelegeçirmiştiveresmiyada
gayri resmi her türlü gelirden pay alıyordu.

Sandinist Devrim
Somoza diktatörlüğüne ve Amerikalı
ağababalarınakarşıyoksulhalkıntemsilcisi,adınıSandino’danalanveMarksizm’e dayanan Sandinist Ulusal KurtuluşCephesi(FSLN)oldu.1961yılındakurulanbuörgüt,zaferlerleveyenilgilerledolu,uzunsoluklubirmücadele
yürüttü. Sonunda, 1979 yılında Sandinistler burjuva muhalefetin desteğini
dearkalarınaalarakSomozadiktatörlüğünesonverdiler.FSLNiktidarıhızla
Somoza ailesinin ve işbirlikçilerinin
mülklerineelkoyuphalkadağıttı,toprakreformunagirişti,başarılıbirokuma yazma kampanyası gerçekleştirdi,
işçilerinveköylülerinyaşamkoşullarını iyileştirmeye yöneldi. Dış politikada
iseKübaveSovyetlerBirliği’yleiyiilişkiler kurdu. Öte yandan Sandinist yönetim altında tüm siyasi partiler (Somozacılar dışında) faaliyetlerini sür-

dürdü. İfade ve örgütlenme özgürlüğü
korundu.
Ancak Orta Amerika’da Küba’nın
müttefiki Marksist bir iktidarın ortaya
çıkması Amerikan emperyalizmini hareketegeçirdi.ABD,kısasüredeSandinistlerleyollarınıayıranburjuvamuhalefetinidestekledi.Buyeterliolmayınca
komşuHonduras’taüslenenKontraları
(karşıdevrimciler) eğitti, silahlandırdı

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.

vehertürlüyöntemledestekledi.Kontralarınyoğunvevahşicesaldırıları,on
binlerce insanın ölümüne neden oldu,
devriminkazanımlarınıbaltaladı,halkta can güvenliği kaygısı yaratıp devrime olan güveni sarstı. Bu sürecin sonunda 1990 yılında yapılan başkanlık
seçimini ABD’nin desteklediği Violetta
Chamorro kazandı. (O sırada devlet
başkanı, 1984’te yapılan seçimi kazananDanielOrtega’ydı.)

Sandinistler seçimin sonucunu kabul
etti. Dünyada ilk kez, silahlı mücadeleyle ele geçirilen iktidar seçimle geri
veriliyordu. 16 yıl boyunca Nikaragua’yı burjuva partileri yönetti. Devriminkazanımlarıbüyükölçüdeortadan
kaldırıldı. Nikaragua yeniden ABD’nin
himayesinegirdiveneoliberalpolitikalarakapılarınıaçtı.
2006 Kasım seçimine yaklaşırken
FSLN’nin adayı Ortega’nın seçileceği
azçokbelliolmuştu.BunakarşılıkABD
Ortega’nınseçilmesiniönlemekiçinçeşitli kanallardan baskı yapmaya, tehditler savurmaya başladı. ABD büyükelçisinin yanı sıra geçmişte Kontra
operasyonunuyönetenOliverNorthgibi pek çok isim Nikaragua’ya gelerek
karşıkampanyayürüttü.Bunarağmen
Nikaragua halkı Ortega’yı devlet başkanlığınaseçti.

Ortega aynı Ortega mı?
KuşkusuzSandinistlerinyenideniktidaragelmesiAmerikanemperyalizmine vurulan yeni bir darbedir ve KübaVenezuela-Bolivyaekseninigüçlendirecektir. Castro ve Chavez’in coşkulu
kutlamaları da bu umudu yansıtıyor.
AmabugünküFSLN’nindevrimiyapan
FSLNolduğukuşkuludur.
Daniel Ortega, pembe rengin hâkim
olduğumedyatikbirseçimkampanyası
yürüttü.Yoksulluğakarşısavaşmasözü
verdiamaaynızamandaişçevrelerine
“ekonomide dramatik, radikal değişiklikler yapmayı düşünmediği” yolunda

güvence de verdi. Prensa Latina’nın
haberine göre, seçimi kazanmasından
sonraOrtega'nınyaptığıilkişlerdenbiri “tüm sermaye kesimleriyle görüşüp
Sandinist hükümetin özel sektör, serbestgirişimvepazarekonomisinedokunmayacağıgarantisinivermek”oldu.
Ortega son yıllarda Kilise’yle de yakın
ilişkiler geliştirmeye özen gösterdi ve
Kilise’dekendisinitakdisettirdi.Muhafazakâr değerlerle uzlaşma arayışının
en çarpıcı örneği ise, seçimin hemen
öncesinde, kürtaj yasağının (tıbbi açıdanrisklidurumlardadahil)FSLN’nin
oylarıylayasalaşmasıydı.
Öte yandan, son yıllarda FSLN’nin
devrimdönemiönderlerindenbirçoğu,
yönetimi devrimci ilkelerden sapmak,
bürokratlaşmakvesistemeyanaşmaklasuçlayarakayrıldıveSandinistYenidenİnşaHareketi’nikurdu.Bugrupseçimlerdeayrıbiradayçıkardıveyüzde
6oyaldı.
HerşeyerağmenOrtega’nınbaşkanlığa seçilmesi (en azından kısa vadede)
LatinAmerika’dakisoldalgayıgüçlendirecektir. FSLN’nin Marksist ve devrimci bir geleneğin mirasçısı olması,
Venezuela ve Küba’yla yakın ilişkileri,
bu ülkelerden gelecek ekonomi, tıp ve
eğitim alanındaki yardımlar da SandinistiktidarıABDkarşıtıcepheyeyakınlaştıracaktır.AmaOrtegayönetimineoliberalpolitikalarateslimolursa,onu
seçenyoksulemekçikitleleringözünde
sadecekendisinindeğil,solunsaygınlığınıdayıkımauğratabilir.
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“İmparatorluk” hayalinin sonu

AMERİKA GERÇEKLERE ÇARPTI

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.

S

İ. HALİT ELÇİ

on 15 yıldır kapitalizmin tüm
yerkürede at koşturma imkânı
yakalamasıyla birlikte sistemin
lideriABDiçindede“evrenselveebedi bir imparatorluk” kurma hayalleri
boy göstermişti. ABD siyasi ve entelektüel eliti içinde pek çok kişi reel
sosyalizmin yıkılışıyla birlikte ABD’nin
tüm dünyada mutlak egemen olabileceğini ve olması gerektiğini savundu.
Onlaragöre,ABDkendiçıkarlarınıgördüğüheryeremüdahaleediporayıistediğigibidüzenleyebilirdi.Bunlarıyaparkenmüttefiklereusulendanışılabilirdi,amaonlarıiknaetmekiçinzaman
kaybetmeye gerek yoktu. Amerika’nın
politikalarınıkayıtsızşartsızbenimseyip destek olmayanlar düşman statüsündeydiler.ABDSoğukSavaşdengelerinin ürünü olan uluslararası anlaşmalarla kendisini bağlayamazdı. Bunlaryenikoşullara(ABD’ninmutlakhâkimiyeti) uygun olarak değiştirilmeliydi,vb.Bugörüşlerinenateşlibiçimde
veenuçnoktadasavunuculuğunuise,
yeni muhafazakârlar denilen küçük
amaetkilibirekipyapıyordu.
Soğuk Savaş döneminde Sovyetler
Birliği’ne karşı en sert politikaları savunanbuekip,babaGeorgeBushdöneminde fazla etkili olamadı. Clinton’unbaşkanlıkdönemindeyönetimin
dışpolitikasınaserteleştirileryaparak
sesleriniduyurdular.AmaasılgüçlerinioğulBushdönemindekazandılar.Bu
ekibeyakınduranDickCheneybaşkan

yardımcısıveDonaldRumsfeldsavunmabakanıolurken,ekibinhaselemanları Paul Wolfowitz, Lewis “Scooter”
LibbyveDouglasFeithgibibirçokyeni
muhafazakârdakilitnoktalaragetirildi.BabasınagöredahacüretkârpolitikalarbenimseyenoğulGeorgeW.Bush
buekibinönünüaçtı.

Yaprak dökümü: Irak etkisi

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.

Yenimuhafazakârlarsonikiyıldırbir
yaprakdökümüyaşıyor.2005yılıiçinde bu ekibin üç önemli ismi (Wolfowitz,Libby,Faith)Bushyönetimindeki
görevlerindenayrılmakzorundakaldılar. En büyük darbe ise Savunma BakanıDonaldRumsfeld’inseçimyenilgisininhemenardındanistifaetmekzorundakalmasıydı.Rumsfeldhernekadar“saf”yenimuhafazakârolmasada
onlarınhamisiydivesıkıbirişbirlikleri
vardı(WolfowitzveFaithonunyardımcısıydılar).
Rumsfeld’itakibenbirbaşkakaledaha düştü: ABD’nin Birleşmiş Millet-

ler’deki Büyükelçisi John Bolton.
“BM'nin sadece ABD çıkarlarına hizmet ettiğinde değeri var” sözlerinin
sahibi Bolton, Rumsfeld’in ayrılışının
hemenardındanistifaetti.
Aslında tüm bu yeni muhafazakâr/şahin isimlerin teker teker gitmesinin altındaki başlıca sebep, ABD’nin
Irak’taiçinedüştüğübataklıktır,yenilgidir. Irak’ın işgali, yeni muhafazakâr
birprojeydi.ABD’nintekbaşına(İngilteregibiyakınmüttefikleriylebirlikte)
dünyada istediğini yapabileceğini, askeri gücün bütün kapıları açacağını,
halklara kolayca boyun eğdirilebileceğini düşünüyorlardı. Ama yanıldılar.
Irak’ın Sünni Arap halkı neredeyse
topyekûnbirdirenişgösterdi.Nüfusun
çoğunluğunuoluşturanŞiiAraplarise
diktatör Saddam’ın devrilmesinden
memnunolsalarda,işgalcigüçlerinbir
an önce ülkelerini terk etmesini istiyorlar. Şiilerin önemli bir bölümü işgalcilere -geçici olmak kaydıyla- tahammülederken,kendisilahlıgüçlerini ve toplumsal örgütlenmesini hızla
güçlendirenveişgalcilerinderhalIrak’ı
terk etmesini savunan Sadr hareketi
güç kazanıyor. Şiiler giderek artan biçimde 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.İşgalcilerinveİsrail’inkışkırtmaları,IrakElKaidesi’nin
provokasyon eylemlerinin sonucu olarakSünniveŞiiIraklılarbirbirlerinikırıyorlar.Bukıyımdahergünneredeyse
100kişiölüyor.
“Irakhalkınıözgürleştirmek,demokrasi ve insan hakları getirmek” iddiasıylabaşlatılanişgalIrak’ıbircanpazarı haline getirmiş durumda. Ülke
hızla bölünmeye doğru gidiyor. Gerçi
butozdumanarasındaABDIrakpetrollerinin denetimini ele geçirmek ve
Ortadoğu’nun kontrolünü sağlamak

için askeri üsler oluşturmak gibi hedeflerineulaşmışdurumda.Amagiderekartanaskerkayıpları,işgalinyarattığıkaosortamıveiçsavaş,işgalinbütün ileri sürülen gerekçelerini anlamsız kılıyor ve gerek Amerikan halkı
içindegereksedünyadaABDyönetimine karşı tepkilerin yükselmesine yol
açıyor.

Kongre seçimleri: Bush yenildi
ABD Kongre seçimleri işte böyle bir
ortamda,geçenKasımayıbaşındayapıldı.Genelolarakdışpolitikayailgisiz
olanAmerikalıseçmenlerbukezoylarınıIrakyenilgisindendolayıBushyönetimini cezalandırmak için kullandı.
G. W. Bush’un partisi Cumhuriyetçiler
ağır bir yenilgiye uğradı. Demokrat
Parti1994’tenberiilkkezABDKongresi’nin alt kanatları olan Temsilciler
MeclisiveSenato’daçoğunluğuelegeçirdi.BuDemokratlarınbaşarısıdeğil,
Cumhuriyetçilerinbaşarısızlığınınürünüydü.
Gerçekte bu seçim yenilgisi sadece
bilinenintescilioldu.OğulBushyönetimiuzunzamandırABDegemensınıfının içinden şiddetle eleştiriliyordu.
Bushyönetimindeyaprakdökümüçoktanbaşlamıştı.Rumsfeld’inistifaettirilmesiveBolton’ungörevdençekilme-
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si son noktayı koydu. Sor un
Irak’tan ibaret değildir. Afganistan’ınişgalindedebaşarısızlıkyaşanıyor. İşgalle devrilen Taliban
güçleri bugün ülkenin büyük
bölümünü kontrol edecek kadar
yeniden güçlendi. Ama yenilgi bu
tekil politikaların da ötesindedir.
Yenilen,BushyönetimindesomutlaşanABD’ninsaldırgandışpolitikasıdır, “imparatorluk” hayalleridir.

Irak Çalışma Grubu Raporu
CumhuriyetçiveDemokratPartili
üyelerden (5’er kişi) oluşan Irak
Çalışma Grubu çalışmalarına seçimlerden çok önce başlamıştı ve
Bush yönetiminin Irak politikasını
mahkûm edeceği çoktandır biliniyordu. Grup raporunu Aralık ayınınbaşlarındaaçıkladı.
RaporIrak’tadurumunvahimve
kötüleşmekte olduğunu, çözümün
askeri yöntemlerle gerçekleşemeyeceğininaçığaçıktığını,siyasiuzlaşmalar yoluyla çözüm aranması
gerektiğini belirtiyor. ABD’nin savaşçı birliklerinin 2008 başından
itibaren kontrollü biçimde çekilmesiniönerenrapor,İranveSuriye (bu arada Türkiye) dahil, bölge
ülkelerinin çözüme yardımcı olmakiçinbirarayagelmesinisavunuyor. Raporda, ABD yönetimi
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içinde dile getirilen Irak’ın üç
özerkbölgeyeayrılması(fiilenbölünmesi) fikrine karşı çıkılıyor ve
ülkenin bütünlüğünün korunması
gerektiği vurgulanıyor. Buna bağlı
olarak Kürdistan bölgesinin devletleşme çabası (adı konmadan)
eleştiriliyorveKerkük’te2007sonuna kadar yapılması gereken referandumun,tehlikelisonuçlaryaratacağı gerekçesiyle ertelenmesi
öneriliyor.RapordaTürkiye’yeilişkinolarakda,KürdistanbölgesindekonumlananPKK’yekarşıharekât planları yaptığı ve Kerkük’ün
Kürtlere verilmesine tepki göstereceğibelirtiliyor;Türkiye’ninSünni Müslüman bir ülke olarak
Irak’ta çözüme katkı sunabileceği
ifadeediliyor.
G. W. Bush, bu raporun dikkate
değerbirçalışmaolduğunusöylemekleyetindi.Öteyandanİranve
Suriye’yle görüşmeye yanaşmayacağını açıkladı ve ayrıca Irak’a
20–30 bin kişilik ek kuvvet gönderme planları üzerinde durduğu
dilegetiriliyor.Kaldıkiburaporda
belirtilen görüşler, oğul Bush’un
dışpolitikasınatabantabanazıttır.
Buna karşılık Bush, Rumsfeld’den
boşalanSavunmaBakanlığıkoltuğunaIrakÇalışmaGrubu’nunüyesiRobertGates’igetirerekyenilgiyi kabul ettiğini ve başkanlığının
son iki yılında “gerçekçi”lerle uzlaşmaarayışınagireceğinigösterdi.(RobertGates,CIAeskibaşkanlarından ve baba Bush’un ekibindendir.)

ABD dış politikasında
yön değişikliği
Amerikan egemen sınıfı 1990’lı
yıllardaSoğukSavaş’tan“zafer”le
çıkmanınsarhoşluğuylavedayandığı muazzam askeri güçle tüm
dünyayailelebethâkimolma,dünya çapında bir “imparatorluk”
oluşturma hayalleri kurmaya başlamıştı.Bufikrinteorisiniveöncülüğünü yeni muhafazakârlar yapıyordu. Petrol ve silah tekellerinin
açık desteğini alan bu ekip, oğul
Bush yönetiminde Cumhuriyetçi
Parti içindeki fanatik dindarlar
(Evangelistler) ve saldırgan milliyetçilerle bir araya gelerek gücünün doruğuna çıktı. ABD’nin dış
politikası, özellikle 11 Eylül saldırısınıbahaneedereksaldırgan,tek
yanlı(gerekirsetekbaşına)müdahaleleregirişmeyisavunan,askeri
yayılmacı bir çizgiye oturdu. İlk
hedef Afganistan, ikincisi Irak’tı.
Ama özellikle Irak halkının askeri

vesiyasidirenişibuülkeyiAmerika için bir bataklığa, ikinci Vietnam’a çevirdi. Öte yandan rakip
güçler olarak Çin’in durdurulamayanyükselişi,Rusya’nıntoparlanışı, Avrupa’nın ağır aksak da olsa
birleşmesürecindeolmasıABD’ye
gücünün sınırlarını göstermeye
başladı. Latin Amerika’da yükselensoldalgavebaştaİslamâlemi
olmaküzereyoksulhalklarnezdinde kazandığı açık nefret de ABD
açısındanolumsuzgelişmelerdi.

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.
Amerikan sermayesi artık bu gidişattan memnun değildir. Hiç
kuşkusuz kapitalist dünyanın liderliği, küresel egemenlik fikrinden vazgeçmediler ve vazgeçmeyeceklerdir. Sorun, emperyalist
baskı ve sömürü sistemini sürdürebilmektir.ABDegemenelitleri
içindeki arayış, bunun daha “gerçekçi”yollarınıbulmaçabasıdır.
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ABD
EKONOMİSİ
ZORDA
Uzunca bir süredir dünya ekonomisinde dengesizliklervekırılganlıklarbekleniyor.Bubeklentinin
enönemlinedeniiseABDekonomisininizlediğiseyir.BugünABD’deuzunyıllarhegemonikülkeolma
gücüne dayanarak sürdürülen dış açıklar oldukça
büyükrakamlaraulaşmışdurumda.ABDekonomisindecariaçıkbüyümeyedevamediyor.2004yılında668milyardolarolancariişlemleraçığı2005’te
20,4 oranında artarak 804,9 milyar dolar olarak
gerçekleşmişti.2006tahminlerinegörecariaçığın
869milyardolarolarakgerçekleşmesibekleniyor.
DiğeryandanABD’ninAfganistan,Irakgibiülkelereyöneliksaldırıları,yanisavaşadayalıegemenlik inşası kamu açıklarının artmasına yol açarken
krediye dayalı borçlanarak sağlanan tüketim alışkanlıklarıbudışaçığındahadabüyümesineneden
oluyor. ABD ekonomisinde bir başka kırılganlık
noktasınıisekonutpiyasasıoluşturuyor.
ABD ekonomisi bu problemlerine karşı kendini
şimdilikayaktatutabiliyor.BununnedenlerinianlamakiçinABD-Çinilişkilerdendebahsetmekgerekiyor. Bugün ABD ekonomisindeki sorunların Çin
sayesindekrizedönüşmediğindensözediliyor.ABD
ekonomisinin verdiği dış ticaret açığına karşı Çin
ekonomisiticaretfazlasıveriyor.Çin’inticaretfazlasını ise ABD’ye yaptığı ihracat oluşturuyor. Çin
dışticaretfazlasındanoluşanparasınıABDtahvillerine yatırıyor. Birbirlerine karşı rekabet içinde
olanikigüçarasındakibukarşılıklıilişkibugünher
iki ülkenin de işine geliyor. Şöyle ki; Çin parasını
ABDtahvillerineyatırarakABD’ninsıcakparaihtiyacını 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. Ekonomistlersıksıkböylebirdurumdaenfazlaetkilenmeyi Türkiye gibi dış açık fazlası veren ülkelerin
yaşayacağınadikkatçekiyor.Mayısayındayaşadığımızküçükçaplıkrizdeolduğugibi.
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Hamas İsrail ile anlaşıyor

FİLİSTİN: DEVRİMDEN ÇETELEŞMEYE
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.

İ

SELAM SULTAN*
şgal altındaki topraklarda tam
birbaşıboşortamvar.Biriçsavaşınhazırlığıveprovasıyapılıyor.Başrollerdekanlabeslenenbiregemen sınıf var. Değişik fraksiyonlardan
oluşanbusınıffakirveezilensınıfıkullanarak siyasi ve askeri başarılar elde
etmeyi hedefliyor. Bu yüzden Filistinli
gençlerbirbirinekırdırılıyor.
“Birlik” kelimesi Filistinlilerin en çok
kullandıklarıkelimedir.Amadahaönceki dönemlerde, yani FKÖ’nün en güçlü
veenhomojenolduğuzamanlardagerçekleşmeyenbirlikikikutupvarken,bu
kaosortamındanasılgerçekleşir?
Bütün Filistinlilerin ABD emperyalizmini ve Siyonist yönetimi tek düşman

kabul ettiği zamanlarda gerçekleşmemiş olan birlik, bugün Filistinlilerin bir
bölümü ABD’yi kurtarıcı olarak görüyorkennasılgerçekleşecek?
Maalesef CIA ve bazı Arap 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,
anti emperyalist ve sosyalist  Arap ülkeleriengelteşkilediyordu.Bununiçin
sosyalistGüneyYemen’inKuzeyYemen
tarafından yutulmasına yardımcı olundu;Cezayir’dekigericiİslamcılariçsavaşbaşlattılar;veenönemlisi1991’de
Irak emperyalist ve gerici güçler tarafındanyenilipkontrolaltınaalındı.Oslo
süreciböylecebaşladıveonabağlıolarakFilistinÖzerkYönetimikuruldu.
Filistin’de yapılan ilk seçimlere Oslo

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.
anlaşmasınıkabuletmeyenörgütlerve
Hamaskatılmadı.TabiiElFetihtekbaşınaFilistinyönetiminivemeclisieline
geçirdi.Yönetimlerialtındarüşvet,yolsuzluk,yozlaşmavetoplumunahlakına
ve inancına uygun olmayan  her şey
yaygınlaştı.
İkinci İntifadadan sonra Oslo anlaşmasına özelikle İsrail tarafından son
verilmesinin ardından,  daha önce seçimlerekatılmayanHalkCephesiveDe-

mokratikCepheileHamas,KahireUlusal Anlaşması’na dayanarak (Oslo anlaşmasına değil) seçimlere katılmaya
karar verdiler. Sonuçlar tam bir sürprizdi.Hamasbilebukadaroyalacağını
tahminetmiyordu.Hamas’abilerekseçimler kazandırıldı. Bu şekilde Hamas,
Oslo ve diğer anlaşmaların zeminine
çekilmekistendi.Böyleceİsrailyıllardır
FKÖ’nün yerine aradığı “demokratik”
alternatifi yaratmış olacaktı. (Hamas

seçimlerden9ayöncetektaraflıateşkes ilan etmiş ve siyonist yönetime
karşıhiçbireylemyapmamıştı.)
Bilindiği gibi Hamas İsrail’i tanımadı
vekurduğuhükümetABDveABdayatmaları sonucunda dünya hükümetleri
tarafından tanınmadı. Arap ve Müslümanülkehükümetleribileİsrail’inbaskılarınedeniyleHamashükümetiylegörüşmediler. Filistin seçimi demokratik
birseçimolmasınarağmen,Hamashü-

kümeti cezalandırıldı. Ekonomik yardımlar kesildi. Filistin halkı yoksulluğa
mahkum edildi. Diğer yandan Hamas
kendi iktidarını güçlendirmeye yöneldi.
İçişleriBakanlığınabağlıyenibirbirim
kurulduve5binHamasmilitanıbubirimealınıpsilahlandırıldı.
SonhaftalardaFilistindevletbaşkanı
ve El Fetih lideri Mahmut Abbas Filistin’de erken seçimlere gidilmesi için
çağrıyaptı.Ancakbumümkündeğil.El
Fetih dışındaki siyasi örgütler (Halk
Cephesi,DemokratikCephe,İslamiCihatvb.)Hamasiktidarınakarşıolsalar

da,onundemokratikbirseçimleişbaşınageldiğini,yenibirseçimegerekolmadığını söyleyerek bu çağrıyı reddettiler. Diğer yandan ABD ile iyi ilişkiler
içinde olan Mısır, Suudi Arabistan ve
Türkiye erken seçim yapılmasına karşı
çıktı.
BuaradaHamasileİsrailarasındaEylül ayından  bu yana gizli görüşmeler
sürmektedir.BugörüşmelerdeMısırve
Türkiye arabuluculuk yaptı. Hatta ilk

görüşmenin Antalya’da yapıldığı ileri
sürülüyor.HamasadınaİsraililegörüşmeleribaşbakanbirinciyardımcısıAhmetYunusyürüttü.
Bu görüşmeler bir deklarasyonla sonuçlandı.Amabudeklarasyonokadar
teslimiyetçi ki, Oslo anlaşmasının mimarı olan Başkan Mahmut Abbas bile
kabuletmedi.Görüşmelerde5yıllıkbir
ateşkes ilan edilmesi ve mültecilerin
dönüşhakkıüzerindemüzakereyebaş-

lanması konusunda anlaşmaya varıldı.
(Dönüşhakkıtartışılmazbirhaktır.Oslo anlaşmasında bile tartışma dışında
bırakılmıştı.)BunakarşılıkHamasBaşbakanı olan İsmail Haniye birkaç Arap
hükümetinden destek aldı. Sonuç olarak Hamas tek başına Filistin halkını
temsil ederek Oslo anlaşmasını iptal
ediponunyerineİsrail’leyenibiranlaşma imzalayacak. Bunu birkaç hafta
içindegöreceğiz.

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

İsrail’in baskı ve şiddetiyle iç savaş tehlikesi elele!
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Silahlanma harcamaları hızla artıyor!

NEOLİBERALİZMDEN
MİLİTARİST KAPİTALİZME

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.

K

METE GÖNÜLTAŞ

apitalizm, 1970’lerden beri derinleşereksürenbunalımaparalel,YDD(YeniDünyaDüzeni)adı
altında kazanılmış haklara saldırmaktaydı. Ne var ki Sovyet tarzı “sosyalizm”yadaonunvarlıkgücünüarkasına alan diğer “reel sosyalist” ülkeler
nedeniyle80’liyıllarınortalarınakadar
başarılıolamayacaktı.
Evet, Yeni bir Dünya Düzeni vardı ve
buradaki “yeni”lik kapitalizmin işgücüyletoplumsalpazarlıktanvazgeçmesi, hatta onun örgütlülüğüne ve kazanılmış haklarına saldırmasından başkasıdeğildi.
Yıllar sonra kapitalizm yeniden kazandı. İlk kazanım “devleti küçültme
devrimi” adı altında yürütülen karşıdevrimcikapitalistataktır.Bununlakamusalmetavehakbirikiminizenginlerinhizmetinevermeklekalmayıp,zenginlerindahaazvergivermesisağlanacaktı.İkincikazanım“reelsosyalizm”in
çöküşü oldu. Üçüncü kazanımsa,
1990’lardakiKörfezSavaşıolarakbilinen,Irak’ıngüneyineyapılansaldırıdır.
Rusya ve Çin’in desteğini alan ABD,
dünya iktisadi tarihini yeni bir açıdan
kurarak,kapitalizmincoğrafiderinliğinideğiştirmiştir.BöyleceÜçüncüDünya ve gelişmemiş ülkelere karşı Rusya’yıveÇin’ikapitalistkampakatmıştır.
Aynı dönemde, kapitalizmin genişlemesinehizmetedenfaktörler,yalnızca
onun üretici güçlerindeki gelişmeler
değildi.Üretilenmallardaki,örneğinbilişim teknolojisindeki yenilikler yeni
pazar olanakları açsa da, asıl olarak,
SoğukSavaş’ınbitmesiylebaşlayanülkeler coğrafyasındaki asimetrik gelişmeleretkiliydi.
Ancakbutablodagörünentehlikeaktörlerin belirsizleşmesi oldu. Serbest
piyasa ekonomisinin küresel boyutu,
devşirketlerinyadahegemonyacıdevletlerin,birandadünyanınheryanında
oluşan birikim ve gerilimlerin
denetleyemez hale düşmesine yol
açmıştı. Zıtlığı olmayan yeni dönem

olarakküreselgenişlemeevresindekapitalizm, birçok irili ufaklı farklı dinamiklerleyüzyüzegeldi.
İnternet ve küresel bankacılığın olanaklarıyla para hareketleri denetimsiz
bir şekilde borsa merkezlerini dolaşmayabaşladı.İslamsermayesivekayıt
dışı ekonominin ürettiği küresel tefeci
sermaye,buparacoğrafyasındafinans
kapitallekapışmayabaşladı.Kapitalist

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

yeni coğrafi alan pazarların yalnızca
yüz ölçümüyle sınırlı kalmadığı, ama;
iletişimaraçlarınınyarattığıolanaklarlahareketedenbucoğrafyada,birandayapılananyadabirandakrizleryaratanaktörlerdahageriülkelerolabiliyordu.(HongkongveBrezilyagibi.)
Enerji üretimindeki arayışlar da kısa
dönemde yeterli yanıt vermediği gibi,
bu alanda İran istenmeyen yükselişini
sürdürebilir ve güçlerin dengesini değiştirebilirdi…
Ekonomik güçler arasında kıyasıya
birkapışmabaşlamıştı.BirhattaABD,
AB,Rusya,JaponyavenihayetÇin,diğerhattabirikiminitopraklarındanpetrolün emilmesiyle oluşturan İslam ülkelerininbirkısmıvebunlarınoluşturduğu ekonomik, siyasi ve askeri pakt-

lar.
Busüreçiçindekrizdahadasarmalanıyor,dolarvekapitalizminmotorgücü
olmaiddiasındakiABDetkialanınıkaybetmekleyüzyüzekalıyordu.
Oysa ABD ve Batı kapitalizmi Soğuk
Savaşdönemlerindebutüristenmeyen
halkhareketleriyle,işçisınıfınıvetoplumsalmuhalefetibaskıaltınaalmakla
kalmayıpsömürüsüreçvealanlarında
istenmeyen gelişmeleri bertaraf edebilmekteydi. Kapitalizmin daralan pazarınarağmenirileşenbaşkacasermayegruplarıvegüçmerkezleriilekendi
başınınçaresinebakamayantoplumsal
vehalkhareketlerinidenetleyecekyeni
birkonseptegereksinimvardı.
Alternatifsizkalankapitalizminkriziniboşaltacakbugerilim“medeniyetler
çatışması” üzerine kurulabilirdi. Nihayet11Eylül’leötekiistenendarbeyi(!)
indirdi.PeşindenAfganistanveIrakişgali… Ve dünya artık militarizm etrafındadönecektir.
Beklenen sonuç alındı. Askeri harcamalar 2005 yılında, 2004 yılına göre
yüzde 3,4 oranında artarak 1 trilyon
118milyardolaraulaştı(Uluslararası
BarışAraştırmalarıEnstitüsüyıllıkraporu.Stockholm).Burakamınyarısını
ABDteşkiletmektedir.ABD’ninekbütçeteklifisenatosundangeçersebuülke
harcamasınıdahadaartıracak.
Dünyanın 50’ye yakın bölgesinde ça-

Kriz silah harcamalarıyla aşılmaya çalışılıyor

tışma ya da gerginlik var. Dünya hızla
silahlanıyor. Ortadoğu, yüzde 40 silah
alımıyladünyanınenbüyüksilahmüşterisi.SuudiArabistan,Mısır,Bahreyn,
Ürdün, Katar, Kuveyt, Lübnan, Endonezya,Çin,KuzeyKore,Hindistan,Pakistan, İran, Cezayir, Burundi, Cibuti,
Etiyopya, Fas, Ruanda, Arjantin ve
Meksika sürekli yeni silahlar alıyor.
Bunlarasayısızülkeeklenebilir.
SilahlanmaharcamasındaABDveİngiltere’nin peşinden gelen ilk 13 ülke;
Rusya,Fransa,Japonya,Almanya,İtalya,Çin,S.Arabistan,Brezilya,Hindistan, Türkiye, G. Kore, İsrail, İspanya’dır.Bu15ülkedünyasilahpazarının
yüzde80’inioluşturuyor.
Dünyanınenbüyük100silahşirketinden38’iABD’dedir.Dünyasilahticaretininyüzde88’i,BirleşmişMilletlerGüvenlik Konseyi’nin 5 daimi üyesi olan
ABD,Rusya,İngiltere,FransaveÇin’in
elindedir. Yani silahlanmanın merkezi
neredeyseBirleşmişMilletler’dirvesorunun çözümünden uzaktır. Hatta Birleşmiş Milletler militarist kapitalizmin
trafikpolisliğiniyapmaktadır.
Görüldüğü gibi kapitalizmin yeni döneminedamgasınıvuranmilitarizmdir.
21. yüzyılın ilk yarısına damgasını vuracak olan da militarist kapitalizm ile
sınıf eksenli toplumsal kalkışmalar
arasındaki mücadele olacağa benzemektedir.
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SADDAM SONRASI TUFAN

Irak bölünüyor

Kolay başarı beklentisi boşa çıkan ABD ise, Saddam’ı asarak benzerlerine gözdağı verirken, idamı ortaçağı andıran bir biçimde
lince çevirerek ve üstelik neredeyse naklen yayınlayarak, kararlılık ve vahşet gösterisi yapıyor. Elindeki tek koz olan şiddetle,
kendi karşıtlarını ikna edeceği beklentisi içinde.

S

OĞUZHAN KAYSERİLİOĞLU

addam’ın idamı Irak’ta bir dizi
süreceivmeverdi.Birbirinidestekleyenyadadışlayanbazıpolitik gelişmeler, öncesinden daha güçlü
biçimdedevredeler.
İdam,ABD’ninsinsiveçoktaraflıişgal
politikasının önemli öğelerinden biri
olan Şii-Sünni çatışmasını kışkırtacak
biçimdeuygulandı.
ElifazlasıylakirliolanABD,pisişiŞii
milislere yaptırdı. Şiiler içinde de,
ABD’ye karşı direnen Sadr ekibi tercih
edildi.VeSadr,ABD’ninnedenkendisini
öneçıkardığınıpekdüşünmeden,babasını işkenceli sorguyla öldüren Saddam’dan intikam alma fırsatını kaçırmadı. İntikamın çekiciliğinin direnişin
rasyonellerine/ihtiyaçlarına üstün geldiğianlaşılıyor.
Açıktır ki, direnişin belki de en tutarlı
isimlerindenbiriolanSadryıpratıldıve
Sünnilerinözelhedefihalinedönüşmüş
oldu.Vedahagenişbiralanda,Sünnive
Şii direnişin ortaklaşması ihtimali bir
tarihseldönemiçinortadankalktı.İşgalin ilk döneminde ortak gösteri yapanlar,işgalcilerinadımadımyürüttüğübir
plansonucundabirbirlerindenuzaklaştı
veidamlabirliktekarşısaflaradüşmüş
oldular.
Bu bölünme, aynı zamanda Irak’ın
uluslaşmasürecinindesonaermesianlamına geliyor. Artık tek bir Irak ulus
devletinin varlığı neredeyse imkansızdır. Üçe bölünmüş Irak, idamla bir kez
dahatescillendi.
Direnişin ABD’yi zorlamasıyla inisiya-

tifi artan İran, idamla birlikte Irak’taki
etkisiningücünübüyüttü.İran’darejimi
kontrol eden teokratik şebeke, kendi
halkı tarafından sorgulandığı bir dönemde nefes alma imkanını yakalamış
oldu. Irak’ın Basra merkezli güneyi ve
burada yaşayan Şiiler, İran devletinin
nüfuzalanıiçinedoğruitiliyorlar.Direnişle zorlanan ABD’nin bir yeni süreç
olarakdevreyesoktuğuİran’laflörttaktiğiuygulamayagirmişoldu.Saddam’ın
cesediİran’averilmişbirhediyeanlamınadageliyor.
Irak’tagittikçegüçlenenŞii-Sünniçatışması, hızla yayılarak bölgeselleşme
vegiderekdeİslamdünyasınıbirbirine
düşmankamplarabölmepotansiyelitaşıyor.İdam,opotansiyelidegüçlendirdi.
Üçe bölünen Irak gerçeği ve güneyde
gittikçe artıp tüm Irak’a yayılma eğiliminde olan İran nüfuz alanı, özellikle
Türkiye Cumhuriyeti açısından son derece riskli bir sürecin güç kazanması
anlamına geliyor. O noktada Sünni
AraplarlaveSünnivelaikolanKürtlerleittifakarayışınagirmeyevebubiçimde İran karşıtı bir zemin oluşturup, o
zemindekendihegemonyasınıkurmaya
zorlanıyor. Bu ise, şimdiye kadar uzak
durduğuişgaleyleminebirbiçimdedahil olmak ve daha genelinde Ortadoğu
bataklığına bütünüyle girmek anlamına
geliyor.Bölgedebirİran-Türkiyegerilim
eksenioluşuyor.
ZorlananABDtarafındankurbanedilmeriskinigörenveIrak’ınbölünmesiy

Müslümanların bayramının ilk günü idam edildi

Açıktır ki, direnişin belki
de en tutarlı isimlerinden
biri olan Sadr yıpratıldı ve
Sünnilerin özel hedefi
haline dönüşmüş oldu.
Ve daha geniş bir alanda,
Sünni ve Şii direnişin ortaklaşması ihtimali bir tarihsel
dönem için ortadan kalktı.
İşgalin ilk
döneminde ortak gösteri
yapanlar, işgalcilerin adım
adım yürüttüğü bir plan
sonucunda birbirlerinden
uzaklaştı ve idamla
birlikte karşı saflara düşmüş oldular.
le yalnızlaşacaklarını anlayan Kürtler,
yeni ittifaklar ve dengeler kurma telaşındalar.BirKürt-Şiiittifakınınilkyoklamalarıyapılıyor.PKK’deise,ABDkarşıtıbirsöylemindahayoğunolarakkul-

lanılmayabaşlandığıgörülüyor.
Kolay başarı beklentisi boşa çıkan
ABDise,Saddam’ıasarakbenzerlerine
gözdağı verirken, idamı ortaçağı andıranbirbiçimdelinceçevirerekveüstelik neredeyse naklen yayınlayarak, kararlılıkvevahşetgösterisiyapıyor.Elindekitekkozolanşiddetle,kendikarşıtlarını ikna edeceği beklentisi içinde.
ABD’nin girdiği süreçten vazgeçme özgürlüğü yok ve ilerleyebilmek  için en
önemliavantajıdaelindebulundurduğu
yüksek askeri güç. Sonuç alamadıkça
şiddetin dozunu arttırıyor ve tıpkı işkencehaneleri olduğu gibi idamı da bir
vahşi gösteri olarak devreye sokuyor.
Daha da sıkışınca nükleer silahlar kullanmaihtimaliyüksek.
Ancakbütünbugelişmeler,imparatorlukyolunaçıkanABD’yitamtersiyöne
itengelişmeleredeyolveriyor.ABD’nin
küreselegemenliğininmeşruiyetininaltı oyuluyor. Şiddet kullanarak küresel
düzeyde soygun yapan bir suç örgütüşebekesi oldukları gerçeği ortaya çıkıyor ve altlarındaki zeminin çekilip bir
boşluğadoğruitilecekleribambaşkabir
küreselsürecinönüdeaçılıyor.
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SEFALET ÜCRETİ BELİRLENDİ
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.

D

A. AKÇA

evlet temsilcileri (Çalışma ve

alan;  “Asgari ücret : Bir çalışma günü

arasındabölüprekabetettirmeyiamaç-

İstatistikEnstitüsü,DevletPlan-

sağlık,ulaşımvekültürgibizorunluih-

tihdam politikaları üzerinde tam haki-

SosyalGüvenlikBakanlığı,Devlet

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.Hernekadarişçininadı,birkaçişçisendikasınınkomis-

yon içinde yer almasıyla geçiyor olsa

karşılığı ödenen, işçinin gıda, konut,

tiyaçlarını günün fiyatları üzerinden

karşılamaya yetecek ücrettir” tanımla-

masıdaişçiyleadetadalgageçercesine

ortaya attıkları süslü-boyalı sözler ol-

aç,24günyoksuldurumdadır.

miyetsağlamayıhedeflemektedir.

perspektiflibirmücadeletarzı,anlayışı

Asgariücret,işçilerenormalbirçalış-

magünükarşılığıödenenveişçiningı-

da,konut,giyim,sağlık,ulaşımvekül-

maktan öte bir anlam kazanmamıştır.

tür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fi-

yeelbirliğiileyapılanbuşekillendirme-

lamayayetecekücrettir.Görüldüğüüze-

madığısürecedebuşekildedevamede-

yaçlarınınkarşılanmasıdikkatealınma-

Asgariücretkonusundadevlet-serma-

ler,belirlemelerkarşısındabirengelol-

da, karar aşamasında söz ve yetki sa-

şayabilmektedir. Asgari ücretli 11 gün

layanbuanlayışlasermaye,ücretveis-

yatlarıüzerindenasgaridüzeydekarşı-

Sadece ILO ve sosyal devlet koşulları

belirlenirvebununlayetinilirseişçisını-

fının mücadele ufku daraltılmış, olası

kazanımlardaenbaşındankaybedilmiş

olunur. Asgari ücret mücadelesini sını-

fın bütünlüklü mücadelesi içinde gör-

meli ve bu şekilde hareket edilmelidir.

re,asgariücrettanımlanırkenaileihti-

İşçiler kendilerini ilgilendiren böylesi

mıştır.Birbaşkadeyişle,işçininücretiy-

dümlüteslimiyetçisendikalanlayıştan-

le yalnızca kendisini geçindirmekte ol-

yakıcı sorunlar karşısında devlet gü-

sendika bürokratlarından, hükümetten

dece devlette ve sermayede oldu. Bu

duğuvarsayımınadayanılmıştır.

vesermayetemsilcilerindengelecekbir

sermayeninlehineolacakbiçimdeşekil-

devletiyle birlikte sermaye, karşısında

mücadeleye atılmalıdır. Militan sınıf

durumdadaasgariücretişçialeyhine,

lenmişoldu.

Asgariücret2007'ninilkyarısında16

yaşındanbüyükleriçinnet403.03YTL,

ikincialtıayiçinisenet419.15YTLolarakbelirlendi.Buzamlaasgariücretaç-

lık sınırının altında kalmıştır. Sermaye

ve devleti, işçilere insanca yaşayabil-

meleriiçin,asgariihtiyaçlarınıkarşıla-

yabilmeleri için gerekli olan ücreti de

çok görmüştür. Yönetmeliklerinde yer

Görünen odur ki büyük destekçisi

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.

birdireniş,birmücadelegörmeden,köşeye sıkıştırılıp taviz vermeye zorlan-

madan, azami kâr hırsıyla işçi sınıfı

aleyhine nice saldırılarını büyüterek
sürdürecektir.Durgun,örgütsüz,müca-

nündeki açıklamalarından sonra asgari

ücreti daha da düşürmek için sermaye

büyükbiriştahlaBölgeselAsgariÜcret
uygulamasını savunmaya başladı. Bu

Asgari ücret işçileri sefalete mahkûm ediyor

isteklerini hayata geçirip, işçileri kendi

dir. Aksi takdirde bilinmelidir ki asgari

ücrettespitindehiçbirzamantablode-

ğişmeyecektir.Asgariücretleilgilibek-

lentiler, örgütlülük ve mücadeleyle bü-

tünleşmedenaslahayatageçemeyecek-

Helebirdeteslimiyetçi,uzlaşmacı‘işçi-

Türkiye’de işçilerin yaklaşık yüzde

saldırılarıiçiniştahınıdahadakabartır.

kamusendikalarının’varlığı,dolaylıola-

raksermayeninelinigüçlendiriyor.

Asgariücrethergeçenyıleriyerekda-

ha da kötüleşiyor. Yapılan çalışmalara

göre asgari ücret asgari geçim haddi
karşısındasonikisenedeyüzde14eri-

tir.

80’inin muhatap olduğu asgari ücret

gerçekliği, işçi sendikalarının, işçilerin

sınıf bilinçli, direngen, istikrarlı karşı

duruşları, mücadeleleri gerçekleşmez-

se,bugünkühaliylevarlığınıdevametti-

recektir.İşçisınıfı,aleyhineseyredengi-

mişdurumda.

dişatı örgütlü mücadelesini büyüterek

olaraktanımlanantutarınyüzde64'ünü,

durumdanedevletsermayeadınaileri

Günümüzde asgari ücret açlık sınırı

yoksulluksınırıolaraktanımlanantutarıniseancakyüzde20'sinikarşılayabil-

lehineçevirebilir,çevirmelidir.Böylebir

biradımatabilecek,nedeişçisendika-

ları,yöneticileridevletinvesermayenin

mektedir. Asgari ücret alan bir çalışan

karşısındageriadımatabileceklerdir.

mekte,insanonurunungerektirdiğiya-

işçisınıfınınolacaktır.

ailesi,ancak19gündengelibeslenebil-

Yıllar

ri ücret çok yüksek, düşürülmeli” yö-

mücadelesi büyütülerek yükseltilmeli-

deledenuzakbirişçisınıfı,sermayenin

şamdüzeyiniisesadece6güniçinya-

cektir.IMFyetkilisinin“Türkiye’deasga-

olumlulukbeklentisiiçinegirmekyerine

2000 Aralık
2001 Aralık
2002 Aralık
2003 Aralık
2004 Aralık
2005 Aralık
2006 Aralık

Asgari Geçim
Haddi (YTL)
153,44
255,46
326,6
396,99
422,06
508,19
589

Zafer direnen, mücadelesini büyüten

Asgari
Fark
Ücret(YTL) (YTL)
86,922
66,518
122,19
133,27
184,25
142,35
226
170,99
318,23
103,83
350,15
158,04
380,46
208,54

Karşılama
Oranı(%)
56,65%
47,83%
56,41%
56,93%
75,40%
68,90%
64,59%
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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.

K

B.AKPOLAT

amuemekçileri14Aralık’ta,  insanca yaşam
ve çalışma koşullar için
haziran ayı içinde başlayan
Toplu İş sözleşmesi Yapmak
İstiyoruztalepliişbırakmaeylemiyaptı.
Bu, KESK yönetiminin 17–18
Haziran2006tarihindegerçekleşenDanışmaMeclisi’ndeaçığaçıkangörüşlerdoğrultusunda oluşturduğu dönemsel mücadeleprogramınınsonhalkasıydı. KESK yönetimi çalışma
programını üç aşamalı olarak
uygulayacağını ve her dönemde de yapacağı etkinlikleri ayrıntılıolarakaçıkladı.
Aralık ayı sonundan bu dö-

nemsel çalışma programına
baktığımızda,KESK’inenbasit
hedeflerine bile ulaşamadığı,
bu sürecin tam bir fiyaskoyla
sonuçlandığıgörülmektedir.
Planladıklarınınçoğunusadece kâğıt üzerinde bırakan bir
yönetimden,ikiolasıtavırbeklenebilir. Birincisi, örgütü ve
üyeleriylebubaşarısızlığınnedenleri üzerine bir tartışma

başlatmakveörgütselyenigörevlerinışığındabirmuhasebe
yapmak. Bu, zor olan yoldur.
Ancak, yönetimleri sınıfa hizmetyeriolarakgörenbiryönetimtarzının,sendikalanlayışın
örgütü ayağa kaldırmak için
bundan başka çıkar yolu da
yoktur.Tabiikibutartışma,başı sonu belli olmayan plansızprogramsız bir süreç olarak
düşünülmemelidir.

Şubeler Çalışmadı
Eylem Başarısız Geçti
Mücadeleninyapısalveaktüel
sorunları ile beraber, acil hedeflerinindeoluşturulacağıbir
tartışmaolmalı.Tartışmakiçin

tartışmayapılmamalı,sendikal
dinamiklerin birbiriyle kayıkçı
dövüşüne zerrece prim verilmemelidir.
KESK gibi, sendikal bürokrasininhergeçengünyolkatettiğibirörgütteiseyapılan,yaşanan fiyaskoyu şubelerin çalışmamasına ve genel ortamın
olumsuzluklarına,sendikalkrizebağlamakolaycılığıdır.

Yukarıda anılan dönemsel
mücadele programında KESK
MYK’sı, yeni bir dönemin başladığını, “örgütü örgütlemek”
hedefiyle hareket edeceklerini
açıklamışlardı.Ancak14Aralık
eyleminin örgütlenmesi süre-

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.

cindeyaşananlartamanlamıylaeskifilmitekrartekrarizlemek olmuştur. KESK yönetimi
bueyleminörgütlenmesinibaşaramamıştır.
Örgütiçindebueylemin,kendisinedairbirheyecanyaratamamıştır. Gerekli materyallerin hazırlanmasından, eylemin
kesin tarihini zamanında duyurmaya kadar, bir yığın basiretsizlik örneği göstermiştir.

Buna rağmen iş bırakma eylemine Alaattin Dinçer’e göre
kırkbin,İsmailHakkıTombul’a
göre ise iki yüz elli bin kamu
emekçisi katılmıştır. Ulusalcı,
şovenist Kanal Türk televizyonuna göre ise beş yüz bin kişi
bu eyleme katılmıştır. Alaattin
Dinçer,sadecerakamvermekleyetinmeyerek,basına,bueylemin bundan önceki iş bırakma eylemlerinden daha zayıf
geçtiğiniaçıklamıştır.

KESK’e basınç yükleniyor
Geçmiş
eylemlerimizden
farklı olarak burjuva basın ve
özellikle ulusalcı medya, 14
Aralık eylemini, yayınlarında
bolca işlemişlerdir. Bu durum,
kamu emekçilerinin üzerinde
önemledüşünmesigerekenbir
tehlikedir.Cumhuriyetgazetesi
utanmadan, eylemin laikliğe
sahip çıkmak için yapıldığını
manşetten ilân etmiştir. Ulusalcı-statükocu bu basınç, siyasal atmosferin ısınacağı
2007yılında,KESK’inüzerinde
fazlacahissedilecektir.TTBGenel Başkanı Gencay Gürsoy’un
sine-i millet tartışmalarını ve
erken seçimi olumlayan tavrı,
DİSK’in28Şubat’aaçıktanverdiği destek, emekçilerin ve
halklarınçıkarlarıaçısındanbir

çıkmazsokağaişaretetmektedir.
KESK’e 2007 yılında; şovenist,statükocupolitikhatveliberalçekişmesinindışındakalarak Kürtlerin ve emekçilerin
özgürlük,adaletvebarıştalep-

lerinin daha güçlü bir şekilde
dillendirme görevi düşüyor.
BugününTürkiyesi’ndevarolan
tek devrimci seçenek olan
emekçilerinvehalklarıneşitlik
ve adalet taleplerini sonuna
kadarsavunmakararlılığıgüçlü bir örgütü gerektiriyor. Bununiçiniseenbaştadönemsel
mücadele programında sıkça
bahsedilen “örgütü örgütlemek” kavramsallaştırmasın-

dan çok daha güçlü bir perspektife ihtiyaç vardır. KESK’in
yeniden  yapılanmaya, kendi
temelleri üzerinde yeniden bir
kur uluşun enerjisiyle yapısal
sorunlarına çözümler üretme
iradesine ve dönemin politik
hattagereksinimivardır.

Devrimciler KESK’e
sahip çıkmalı
KESK’in bütününde yukarıda
anılaniradevebilincinenbaştaki taşıyıcıları olmaları gereken devrimci, komünist kamu
emekçileri ise, parçalılığın da
vermişolduğuatalettenbiran
evveluzaklaşmalıdır.
Devrimci kamu emekçilerinin
KESK’te örgütlü düzeyde başlatacağı bir sendikal tartışma
veheyecan,sanıldığındandaha
büyüksonuçlardoğurmayagebedir.Israrlı,ilkeli,güçlübirsı-

nıfsendikacılığıhattıetrafında
bir araya gelmek; KESK’in,
kendi temelleriyle, tarihiyle
ilişkilenerek yeniden kamu
emekçileriningüçlüsesiolması
yolunda önemli bir adım
olacaktır.
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Sosyal güvenlik ve sağlık hizmetleri tasfiye ediliyor!

SSGSS’YE KARŞI ORTAK MÜCADELE
A

FİKRET YEŞİL

zami kâr yasasına göre hareket
eden kapitalizm yeni sömürü ve
kâr alanları yaratmak için dünya
genelinde sosyal devleti tasfiye edip kamusal alanları piyasalaştırma planlarını
sistemlibirşekildehayatageçirdi,geçiriyor.Ülkemizdedesosyalgüvenlikvesağlıksistemleributasfiyedennasibinialıyor.
HükümettarafındanIMF’yeverilen24Kasım2005tarihliniyetmektubunda,sosyal
güvenlik idari reformuna ilişkin yasa ile
emeklilik yasasının 2006 yılı içinde meclistegörüşülüpkabuledileceğisözüverildi.
AKP hükümeti iktidara geldiğinden beri
hemenhergünTVkanallarıvegazetelerde ülke olarak yoksulluğumuzun sebebinin sosyal güvenlik kurumlarının açıkları
olduğu, sağlık sistemimizin işlemediği,
yapılacakreformlaherkesinsağlıkgüvencesini kazanacağı yalanının propagandasınıyapıyor.Yanibureformlarıkamuyararıiçinyaptıklarınısöylüyorlar.Oysafaize46milyarYTL,eğitime16milyarYTL,
sağlığa7milyarYTLayırdıkları2006bütçesini kendilerinin yaptıklarını unutuyorlar.

SSGSS emekçilere ne getiriyor?
SosyalSigortalarveGenelSağlıkSigortası (SGSSS) yasasının emekçiler için ne
getirdiğinebirbakalım:
•Kadıniçin58,erkekiçin60olanemeklilikyaşıherikicinsiçin65yaşayükseltilecek.
•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 kapsamındaykenanne,babave18yaşındanbüyük
kızçocuklarıkapsamdançıkarılacak.Yani
bunların kapsam içine girebilmeleri için
ayrıayrıprimödemelerigerekiyor.
•Aylıkgeliri126,7YTLdenyüksekolan
herkesten64-43YTLoranındasağlıkvergisialınacak.Buvergiyiödemeyenlerhiçbirsağlıkhizmetindenyararlanamayacak.
•Temelteminatpaketi(TTP)getirilecek.
Her yıl maliyetlerine göre hastalıklar sınıflandırılacak,maliyetiyüksekolanhastalıklar paket dışına çıkarılacak. Paket
kapsamı dışındaki bir hastalığa yakala-

nanlar ya önceden o hastalık için ek bir
özelsigortayaptırmışolacak,yadaceptenödeyecek,yoksatedaviedilmeyecek.
• Sağlık ocakları yok edilerek 1. basamaksağlıkhizmetleriözelleştirilecek,aile hekimliği  modeline geçilecek, başta
bağışıklamaolmaküzere,diğerkoruyucu
sağlık hizmetleri yok edilecek (iki yıldır
Düzcedepilotuygulamasıyapılanailehekimliğibuyıl10ildedahabaşlatıldı).
• Muayene, tahlil, röntgen, ortez, protez, yatak ve ilaç giderlerinde değişen
oranlardakatkıpayıödenecek.Birörnek
verelimtetkikleriçinkanundageçenkatkı
payı oranı %3-6 arası olmasına rağmen,

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.

hükümet Ekim ayı içinde BT için 80 Kuruş,MRiçin75Kuruşödeyeceğinibildirdi. Oysa bu tetkiklerin piyasa fiyatı 200300 YTL arasında değişiyor. Yani hasta
GSSkapsamındaolmasınarağmenbirBT
veya MR için en az 200 YTL ödemek zorundakalacak.
DahabirçokhakkayıplarıiçerenSSGSS
yasasınakarşımeslekörgütleri,KESKve
işçiörgütlerininyürüttüklerimücadelenin
deetkisiyleCumhurbaşkanıveCHPtarafından açılan davalarda Anayasa Mahkemesi15Aralık2006günükararınıverdi.

Henüz gerekçeli karar açıklanmamakla
birliktebaşkanvekiliHaşimKılıçyasanın
çalışanlar açısından bir çok maddesinin
iptal edildiğini ve aynı anda yürütmenin
durdur ulduğunu açıkladı. Buna göre
SGSSS yasasının emeklilik yaşının, prim
ödeme gün sayısının yükseltilmesinden,
emeklilik maaşlarının düşürülmesine,
malüllükveyaşlılıkaylıklarınınhesaplanmasınakadarolanesasadairbirdizihükmü kamu çalışanları açısından ortadan
kalktı. Ancak SSK ve Bağ-Kur mensubu
emekçileriçinolduğugibikaldı.

Egemenlerin böl-yönet taktiği
Bukararlabirliktesosyalgüvenliktetek
çatı-tek norm sağlamak gerekçesiyle çıkarılan SSGSS yasası hükümsüz kalmıştır. Çünkü baştan tek çatı, tek norm gerekçesiiptalolmuştur.Hükümetinyapmasıgereken,SSGSSyasasınıntümdeniptal
edildiğini kamuoyuna bildirmektir. Oysa
hükümet,yasanınyürürlüğegirişiertelensede2007yılıiçerisindeileribirtarihte
uygulamayakonacağınıilanetti.
Sürecidoğruokursak,70milyonemekçininhakgaspıanlamınagelenSSGSSyasası uygulamaya konulduğunda doğacak
toplumsal tepkilerden ve dirençten çekinenburjuvazienbüyüksilahıolanböl-yönetsilahınıdevreyesokmuştur.Emekçilerimemurlarvediğerleriolarakikiyebölmüş,son3-4yıllıksüreçteSSGSSyasasına karşı seslerini biraz daha çok yükselten kamu emekçilerini güya kollayarak
birleşik mücadele cephesini parçalamayı
hedeflemiştir.Yasanınçokkısabirzaman
içindekamuemekçileriiçindeolduğugibiuygulanacağıkesindir.
DolayısıylabütünemekçileriSSGSSyasasınakarşıbirleşikmücadeleyedavetetmekvemücadeleyisürekliyükseltmekten
başkabirseçenekyoktur.

Emekçiler, memurlar ve diğerleri diye bölünüyor

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.
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Kadınların ortak “yazgı”larının hikâyesi

DÖNEBİLECEK KADAR GÜÇLÜ OLAN
KADINLAR VE ALMODOVAR

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.
MERVE ÇAĞRIŞLI

A

merikan film endüstrisinden bağımsızbiryönetmenolarakfilmlerindeerkekegemensistemedairyaptığıeleştirilerleizleyicisinisarsan
Almodovar,sonfilmiDönüş(Volver)ile
kendisinibirkezdahakanıtladı.Filmindeişlediğikadındayanışmasıtemasının
şimdiyekadarsinematarihindehiçolmadığı kadar gerçekçi bir biçimde ele
alındığısöylenebilir.“Kadındayanışması”nınne“menem”birşeyolduğunuanlamakiçinizlenmesigerekenfilmlerden
Dönüş.

Almodovar: faşist bir ülkede
sinemacı olmaya çalışmak
Pedro Almodovar 1949 İspanya doğumlu bir yönetmen.  Gençliği tam da
faşist Franco rejiminin diktatörlüğü altındaki İspanya’da geçmiş. İlk ve orta
öğrenimini ise baskıcı bir Katolik okulunda tamamlamış. Bu iki önemli olay,
hayatındaki pek çok şeyi etkilediği gibi
sinemasınıdaetkilemişAlmodovar’ın.
Onsekizyaşındafilmçekmehayaliyle
ailesindenveyaşadığıküçükkasabadan
cebindebeşkuruşuolmadanayrılanAlmodovar hayallerini gerçekleştirmenin
zannettiği kadar kolay olamayacağını
kısa bir süre sonra anlamış. Öncelikle
gitmek istediği sinema okulu diktatör
Franco yönetimi tarafından kapatılmış.
Sonrasında ise faşist bir rejimle idare
edilen bir ülkede istediği filmleri çekip
gösterimekoyamayacağıiçinuzunyıllar
sinemadanuzaksayılabilecekbirhayat
sürdürmek zorunda kalmış. Bu süre
içinde(12yılboyunca)hayatınıbirtelefonşirketindememurlukyaparakidame
ettirmeyeçalışmış.

Yeraltı ve bağımsız Avrupa
sinemasının özgün bir örneği
Almodovarsineması,“yeraltısineması”ınınözgünörneklerindenbiriolarak
değerlendirilebilir. 1975’ten sonra faşist Franco yönetiminin devrilmesiyle
birlikte hayatında sinemaya daha fazla
yer verme şansı yakalayan yönetmen,
ilkuzunmetrajlıfilminiise1980’deizleyicisiylebuluşturur.Yönetmeninfilmleri,faşistFrancosonrasıdöneminözgürlük anlayışını ve enerjisini yansıtır,
izleyicisinisarsar.

yeniden sorgulatabiliyor inceden inceye. Ataerkil düzenin yarattığı/dayattığı
erkekliğinvekadınlığın-toplumsalcinsiyetrollerimizin-eleştirisiniyapıyoren
aklagelmedikşekliyle.YinekendiyaşadıklarındanyolaçıkarakKilise’yiveeril
devletiyerdenyerevuruyor.
Almodovar, filmlerinde şimdiye kadar
hep sistemin dışladıklarının veya görmek istemediklerinin hikâyesini anlatmış bir yönetmen. Uyuşturucu satıcısı
rahibeler,tecavüzcübabalar,erkekegemen sistemde var olma savaşı veren
eşcinseller, travestiler, transseksüeller,
fahişeler ve tabii ki kadınlar Almodovar’ın filmlerinde hikâyelerini anlattığı
insanlar.Kısacasıtoplumsalyapıiçinde
üretilmişolanahlaksızahlakanlayışını
yüzlerimizeçarpıyor.

Yok sayılanların hikâyeleri
Sistem karşıtı bir yönetmen Almodovar. Eşcinsel yönelimi nedeniyle toplumsaldüzeniçindedışlananbirkimliğesahip.Bundanötürüolsagerekkendinehasbirüsluplaerkekegementoplumsalyapınıneleştirisinihiçsakınmadanyapabiliyor.Doğrusandığımızyanlışları veya yanlış sandığımız doğruları

Dönüş
BirkadınfilmiDönüş.Üçkuşakkadınınhikâyesianlatılıyorbufilmde.Üçkuşaktankadınınfarklızamandilimlerinde yaşamalarına rağmen yaşadıkları

benzer acılarının, sevinçlerinin, hayal
kırıklıklarının ve -kullanmak istemediğimbirkelimeolmasınarağmenyinede
kullanmaktan kaçamadığım- ortak
“yazgı”larının hikâyesi. Patriyarkanın
kadınlarınetrafındaördüğüduvarın,yaşattığıçıkmazlarınhikâyesibu.Amayinedetümbunlararağmenbirumutsuzlukhissivermiyorfilmbizlere.
Filmiizlememtamda“25KasımKadına Yönelik Şiddete Karşı Dayanışma
Günü”etkinliklerininertesinedenkgeldi. Bu etkinlikler süresince yaşadığım
yoğun bir “kıstırılmışlık” duygusuydu.
Aklımda her zamankinden daha yoğun
biçimdepatriyarkanınnasılherandave
alanda bizleri baskıladığı ve bununla
nasıl mücadele edebileceğimiz sorusu
vardı.Elbetbusoruyacevaplardanbirisinin de kadın dayanışması olduğunu
biliyordumamayinede…Tamdaböylesibiranınsonrasındaböylesibirfilmi
izlemekbanagüçverdi.
Enseste,kadınayönelikşiddete,tecavüze,evişleriveişyeriarasındakendisine başka bir alan bırakılmamış kentli
kadına,anne-kızilişkisinedairpekçok
kadınsal sorunu ele alıyor film. Ve bu
filmdeaslındaerkeklerdençokkadınlar
var. Güçlü kadınlar. Kadın dayanışmasıylagüçlerininfarkınavarmışkadınlar.
Bufilmdebirbirleriningiyimlerinialaycı
gözlerlesüzen,birbiriarkasındandedikoduyapan,başkalarınınzayıflığıvesorunlarına sevinen kadınlar yerine her
şartta birbirlerini yargılamadan ve anlamaya çalışarak bir arada olabilen bu
kadınlarbaşkabirdünyanınmümkünlü
ünümüjdeliyorbizlere.

Pepi,Luci,BomveDiğerSıradanKızlar(1980) YüksekTopuklar(Taconeslejanos,1991)

TutkuLabirenti(Laberintodepasiones,1982)

Kika(1993)

BunuHakEdecekNeYaptım?(1984)

ÇıplakTen(Carnetrémula,1997)

KaranlıkAlışkanlıklar(Entretinieblas,1983)

Matador(1986)

ArzununKanunu(Laleydeldeseo,1987)
SinirKrizininEşiğindekiKadınlar(1988)

BağlaBeni(¡Átame!1990)

SırrımınÇiçeği(Laflordemisecrett,1995)
AnnemHakkındakiHerŞey(1999)

KonuşOnunla(Hableconella,2002)

KötüEğitim(Lamalaeducación,2004)
Dönüş(Volver,2006)
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Gelsin baba, gelsin koca, gelsin devlet; inadına isyan, inadına özgürlük

ŞİDDETİNİZLE
BARIŞMAYACAĞIZ

Ankara 25 Kasım
Ankara’da“25KasımKadına
YönelikŞiddeteKarşıDayanışma”etkinliklericoşkuluvekatılımın yüksek olduğu eylemlerlegerçekleştirildi.Kasımayı
boyunca birbirini takip eden
haftalarda birkaç farklı eylem
düzenlendi.Geçensenedüzenlenen 8 Mart etkinlikleri sürecinde hissedilen bazı eksikliklerinüstesindengelmekveAnkara’dakikadınhareketini daha güçlü

bir inisiyatif haline getirebilmekiçinbuseneAnkaraKadın
Platformuoluşturuldu.Sol,feminist ve travesti-transseksüelörgütlerininyanısırabağımsızkadınlarındaiçindebulunduğuAnkaraKadınPlatformu,
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.
25Kasımkapsamındadüzenlenen etkinliklerin ilki devlet
şiddetinekarşıyapılmışbireylemdi.Farklıörgütlenmelerden
vederneklerdenkadınlarınkatıldığı bu eylem Sincan F Tipi
önünde yapıldı. Jandarma ve
jandarmanın provokasyonuna
gelen köylülerin engellemelerine rağ-

men basın açıklaması okundu ve eylem gerçekleştirildi.
Kadına yönelik şiddetin hikâyeleştirilip oyun haline getirildiğietkinlikisekapalısalonetkinliği olarak gerçekleşti. 22
Kasım akşamı Petrol–İş salonunda gerçekleştirilen etkinliğeilgibüyüktü.Devletşiddeti,
aileiçişiddet,tecavüz,ensest,
psikolojik şiddet ve travestilere yönelik uygulanan şiddet
hik ây el er in in
yanısırakonu ile ilgili
s i n e v i z yon gösterisi de
yapıldı.
25 Kasım Cum a r t e s i
günü ise yürüyüş gerçekleştirildi. Saat
13.30’da Sakarya’da

toplanan yüzlerce kadın polis
engelinerağmenyürümekiçin
direndi. Polisle uzun süre boyuncadevamedenanlaşmaların sonucunda İnsan Hakları
Anıtı önüne yüründü ve basın
açıklamasıokundu.

NAMUSUMU
KAYBETTİM
BULMAYACAĞIM,
KİMSENİN NAMUSU
OLMAYACAĞIM
Hatay’da 25 Kasım

BirdiğeretkinlikAmargiKadınAkademisitarafından “Kadın Psikolojisi
ve İntihar” konulu düzenlenen paneldi.
Psikiyatr Dr. Meryem Ay Yaman ve
Ferda Harnuboğlu’nunkonuşmacı
olarak yer aldığı
panele kadınlar
yoğunilgigösterdi.

AR DEĞİLİZ, ZAR
DEĞİLİZ, MAL
DEĞİLİZ

Düzenlenen çeşitli etkinliklerleHatay’dakadınlarhepbir
ağızdan “Kadına Yönelik Şiddete Son” dedi. Hatay Kadın
Platformu tarafından 25 Kasım’da Ulus Alanı’nda gerçekleştirilen basın açıklamasında
“militarizme, devlet şiddetine,
aile içi şiddete, namus adı altındaişlenencinayetlere,tacize, tecavüze, cinsiyetçiliğe,
emeğimizin sömürülmesine,
cinselkimliklerekarşıayrımcılığa, zorla evl e n d i r i l -

İzmir’de bu yıl kadınlar “Ar
Değiliz, Zar Değiliz Mal Değiliz” sloganıyla kadına yönelik
şiddete hayır dediler. İzmir
şiddetekarşıkadınplatformu’
imzalı pankartın açıldığı eyleme kadınlar rengarenk balonlar, mor bayraklar ve ‘Sokağa
Eyleme Özgürleşmeye, Susma
HaykırDayağaHayır,Kimsenin
Namusu Olmayacağız, Halkın Öz-

meye, kısacası
kadınayönelik,fiziksel,cinsel,
psikolojik, ekonomik şiddete
karşı mücadele etmenin yolu-

gürlüğüKadınınÖzgürleşmesindenGeçer,JinŞer
Naxwazın-KadınlarSavaşİstemiyor, Töre Cinayetlerine

nun yan yana gelerek, kadın
dayanışmasını yükseltmekten
geçtiğini bildiğimizi ve mücadelemize devam ettiğimizi bir
kezdahahaykırıyoruz”sözlerineyerverildi.

İzmir’de 25 Kasım

Son’ yazılı dövizlerle katıldı.
Eylembasınaçıklamasınınardından balonların patlatılmasıylasonbuldu.
Buyıl25kasımkadınayönelikşiddetehayırgünününSığı-

naklar Kurultayı'na denk gelmesi de güne ayrı bir anlam
kattı.

YAŞASIN KADIN
DAYANIŞMASI
İstanbul’da 25 Kasım

Kadın Platformu’nun organize ettiği “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma ve Mücadele Günü” etkinlikleri kapsamında, İstanbul’da 25 Kasım Cumartesi
günü, saat 18.00’de, Taksim
Tramvay durağında toplanıldı.
Ardından Galatasaray Lisesi
önüne pankartlar eşliğinde,
sloganlar atarak yürüyen kadınlar, kadına yönelik şiddetin
son bulmasını istediler. Galatasaray’da yapılan basın açıklamasının ardından kadınlar,
alkışlar ve düdük sesleri eşliğindedağıldılar.
Dünya genelinde, “Her 3 kadından biri, dövülüyor, cinsel
ilişkiye zorlanıyor ya da taciz
ediliyor”,“15–40yaşarasıbirçok kadınlar, toplumsal cinsiyet kökenli şiddet nedeniyle
ölüyoryadayaralanıyor”,“Kadın cinayet kurbanlarının yüzde70’ierkekpartnerleritarafındanöldürülüyor”.Tümbunlarkadınayönelikşiddetingörünenyüzündensadecebirkaç
örnek…
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Laiklik aldatmacasından kurtulmak

ALEVİLİĞİN “KÖKENSEL”
(TARİHSEL) ŞEKİLLENİŞİ

Günümüzde ise sadece“laiklik” aldatmacasından kurtularak değil, bilimsel sosyalizmin tarih bilinci ve teşkilatlılığı ile
sentezleşerek, doğanın ve insanlığın maddi ve manevi, sınıflı toplumlardan kurtuluşunu hedeflemekle ancak anlam kazanabilir
ve sorunlara karşı bir çözüm gücü olabilir.

B

MÜSLÜM ERDOĞAN

u sayıdaki yazı, bir anlamda, etnolojinin (kökensel/ırksal bakışın)
gerek spekülasyon ve manipülasyon,gereksededemagojisinekarşıdayazıldığıiçin,köken
kelimesitırnakiçinealmıştır.
Günümüzü iyi anlamak ve
devrimcimücadeleperspektifinekatkısunmakiçin,Aleviliğin
tarihüreticigücüiçindekiyerine, tarihsel olarak, diyalektik
sosyolojinin tarihsel maddeci
metoduyladeğinecektir.
DarwinveMorgan’danbuyana,günümüzekadardaaksibilimsel olarak ispatlanamayan
klasik bilimin tezine göre, insanlık, nesli tükenmiş insansı
maymun“Hominidae”familyasınınortakatalılığınabağlıtek
cinstir. Bugüne gelen farklılıklarise,(renk,dil,inanç,kültür,
ırk,din,millet,sınıfvb)birgenetik kökenden değil, Paleotik
Çağ,öncesiveNeolitikÇağ’da
içindeyaşanancoğrafyaüretici
gücünün etkisi ve buna karşı
verilen yaşama ve üreme mücadelesi ile sınıflı toplumların
tarihselliğiiçerisindeoluşmuştur.Yanidoğuma,annebabaya
bağlıdeğildir.
Ortakatalılık,tektanrılıdinlerin ilk dönemlerindeki teolojik
bakışaçısıyladakabulgörerek,
Âdem ile Lilith mitolojisinde
tasvir edilmiştir. Kaldı ki Hz.
İbrahim’le başlayan tektanrılı
dinler, şunun şurasında dört
binyıllıktır.Helemezhepselayrımcılıklar -İslam dinini kastediyorum- bin üç yüz yıldır ancakvardır.Biz,insanlığınortak
geçmişindensözederken,8-10
milyonyıllık-bazısavlaragöre
35 milyon yıllık- bir süreçten
sözetmekteyiz.Busüreciniçerisinde “Pongidae” ortak atalılığından koparak evrimleşen
insan atalılığı ise, Neolitik
Çağ’ınbaşında(aşağıbarbarlı-

ğın) tek bir cins (Hominidae)
olaraksentezleşmiştir.
Neolitik Çağ’ın bu anahanlık
dönemini,-20ile30binyılarası sürdüğü kabul görmektedir
vezamanımızdan50binyılgeriyedoğrudur-insanlık,değişik
coğrafya vetarihdilimindeyaşamıştır.Anahanlıkdönemi,olması gerektiği gibi, soyağacının anaya bağlı olarak devam
ettiği,nebattoplayıcılığıveavcılığınbasityenidenüretimbiçimindekikolektivizmidir.
Budönemin,ateşinkeşfinden
sonra, yeryüzüne ekvator kuşağındankuzeyevedoğuyaolmak üzere iki kolla yayılan insan atasının, öncelikle, tektonik (yerküre hareketliliği; batıp-çıkmalar/dağılıp-birleşmeler) hareketlilikte nispeten istikrarlıAsyaveAfrikakıtalarına ulaştığında, evrimini tamamlayarak tek insan cinsine
sıçraması ile başladığı kabul
edilmektedir.
Yine bu dönem (Anahanlık),
insanın,bütünyeryüzüneyayılmasından sonra, -aşağılık
kompleksiyle içine çökmüş faşizmin,PantürkistOrtaAsyalılık demagojisini bir yana bırakırsak-Türklerindebileşeniolduğu bütün insanlığın, tarihin
belli bir kesitinde yaşamış olduğubirdilimdir.Örneğin:Moğollar,Slavlar,Araplar,Farslar,
Kürtler, Aborjinler, İskoçlar,
Anzaklar, Kızılderililer, Mayalar, Aztekler ve hatta ne yazık
ki Alman faşistleri “Nasyonel
Sosyalistlerin”atalarıCermenler,VikinglerveAfrika’nınyerli
halklarıgibi.
İnsanın, coğrafya üretici gücüne dolaysızca bağlı olduğu;
ama yerleşik düzene geçerek
coğrafyayı özelleştirmediği bu
dönemde, “yurt” kavramı da
yoktur.Kendisigibicanlısaydığıtoprağınbirparçasıdır.Yarın

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

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 yıllıkbir süreçten söz
etmekteyiz.

doğayla ancak baş edebilmektedir. Ve kadın, gerek yaşam
için gerekli olan üretimde ve
gerekse de üreyimde erkekten
belirleyicidir.
Dolayısıylabudönem,1-Ekonomide: a) Kadına bağlı doğal
iş bölümünün belirleyici olduğu;buyüzdenanahanlıkolarak
adlandırılan,b)Komünkardeşliğinin (canların) kolektivizmi
içerisinde,eliiştutanherkesin

üretime katıldığı ve tükettiği
kadarürettiği,hiçbirayrımcılığınvekategorininolmadığı;bu
yüzden barış dönemi olarak
adlandırılan2-İnsanın:a)Kendisinin de bir parçası olduğu
doğayı, canlı bir bütün olarak
algıladığı;buyüzdendoğaüzerindeherhangibirtahakkümün
olmadığı, b)Yasaklarla (tabularla)yaşamdaveruhtaparçalanarakyarılmadığı;buyüzden
yaşamdamateryalist,ruhtadiyalektik olarak davranıp/düşündüğübirdönemdir.
İşteanahanlığınbugöçebeinsanlığı, binlerce yıllık yaşam
yürüyüşünde, Anadolu coğrafyasınada,builkelsosyalistgelenek/göreneğin kolektif aksiyonuilegelmiştir.Dahasonraları Alevi adını alan/adlandırılan bu toplum biçimi, bu yüzden: Anadolu imecesini oluşturmuş, kadının eşitliğini ve
öncülüğünü devam ettirmiş ve
komünü arasındaki barışı korumuştur. Materyalist diyalektik yaşam ve düşünüşünden
dolayı bilimi/aydınlanmayı
önemseyerekbunudedelikkurumuylabirmüddetdevamettirmiş,ilkelsosyalisttoplumun
güzelsanatanlayışındabütünlüklüşiir,müzikvedansüçüzünüdeAnadolu’yataşımıştır.
Şüphesiz ki bu değindiklerim
birtarihselliğebağlıvegörecelidir.Bugelenek/görenek,Anadolu’dayerleşikdüzenegeçene
kadar içinden geçtiği coğrafya
üreticigücüvetoplumbiçimlerindenetkilenerekvegücüoranında etkileyerek değişmiş ve
yeniden şekillenmiştir. Ne var
kiAnadoluAleviliğide,hertoplum gibi yerleşik düzene (medeniyet denen sınıflı toplum
pisliğine bulaştıkça) girip çözüldükçe, yukarıda değindiğim
özüneyabancılaşmıştır.
Ancak bu özü, kolektif aksi-

yon gücünü (tarihsel devrimci
gücü),Alevitoplumuiçerisinde
hücreler halinde yaşatanlar,
Şia’nın tefeci-bezirgân iktidarlara karşı devrimci mücadelesinden de etkilenerek, Anadolu’dadaSelçuklu,Osmanlıyozlaşmasına karşı büyük kitleler
halindedirenerekdevamettirmişlerdir. Cumhuriyet döneminde ise bu geleneği, TC’nin
“laiklik” aldatmacasından bilinçle kurtulan Alevi aydın
gençliği ancak sürdürebilmiştir.Günümüzdebugeleneksadece“laiklik”aldatmacasından
kurtularak değil, bilimsel sosyalizmin tarih bilinci ve teşkilatlılığıilesentezleşerek,doğanınveinsanlığınmaddivemanevi, sınıflı toplumlardan kurtuluşunu hedeflemekle ancak
anlamkazanabilirvesorunlara
karşıbirçözümgücüolabilir.
Gelecek sayıda Şamanizm’le
Türk atalılığı “orijinine”
(kökenine) de değinerek,
Anadolu Aleviliğine ve Şia ile
ilişki/çelişkilerine kaldığımız
yerdendevamedeceğiz.

OCAK 2007

GENÇLİK

TOPLUMSAL ÖZGÜRLÜK

29

Gençliğin özgürlük arayışında

TAŞRADA ÜNİVERSİTELİ OLMAK

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.

B

EMRAH ARIKUŞU

ütünşehirleraynıorandavehızda gelişmez. Kapitalizm, ülkemizdemetropollerdeeskiüretim
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 güçlendirmiştir. Metropollerin gerisinde,
taşrada ise kapitalizm, farklı bir seyir
izlemiştir.Tefecibezirganözelliklertaşradakiüretimilişkileriiçindehalaetkisini sürdürmektedir. Ama bugün gelinen 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.

Taşra üniversiteleri ve kapitalizm

Taşradaki bu şekillenişe bağlı olarak
oradakiüniversitelerdebundannasibinialmıştır.Kapitalizmöğrenciyimüşteri, üniversiteyi ise şirket gördüğünden,
azımsanmayacak öğrenci sayısına sahip taşra üniversitelerine de yoğun biçimde girmiştir. Taşra üniversitelerindeki öğrenci sayılarını düşündüğümüzde, ortaya çıkan sonuçlara düzen cephesindenbakanlarıniştahıaçılıyor.Öğrencigözüylebakıldığında,kapitalizmin
buralara girmesi, artan harç paraları,
yemek fiyatları, öğrenci belgesinin,
transkript alımının paralı hale gelmesi
vb.gibisorunlarlaboğuşmakanlamına
gelir. Yani, bu yönelim sonucunda öğrencinineğitimhakkıelindenalınmakta,
“paranyoksagit”denmektir.
Devlet taşra üniversitelerine “özel
önem” vermektedir. Doğabilecek herhangibirmuhalefetiçintedbiralınmış,
zaten taşra özgüllüğünden doğan geri
kalmışlıkbirdesivilfaşistgüçlerinbeslenmesiyledahabaskıcıkoşullarıdayatmaktadır. Jandarma ve polisin de baskısıyla,usluusluoturan,sadecederslerinegiripçıkan,dünyadanhaberiolmayan bir öğrenci gençlik yaratılmak istenmektedir.
Baskınınyanındasosyalvekültürelaçıdan imkansızlıklar taşra üniversitesi
öğrencilerinin elini kolunu bağlamakta,

sınırlı özgürlüklerini bile gerçekleştirmesiniengellemektedir.Örneklersek21
bin123öğrencininbulunduğuMaraş’ta
sadece bir tane sinema vardır. Gençlik
bunlarlayetinmez.Çünkügençlikdevinimhalindedir,atılgandırveyeniyiarar.
Arayışhalindekigençlik,içindeyaşadığı
bu dar çeperi biraz daha genişletmek
içinelindengeleniyaparveortamıkendinden tarafa doğru belirlemeye çabalar.Şimdilerdeöğrencikentidiyeadlandırılan Eskişehir’de durum böyle olmuştur.

Taşranın özgürlük
arayışıyla buluşmak

Gençliktaşradabiryandasosyalvekültürel beklentiye girerken diğer yanda
politikbirarayışiçindedir.Devletinbaskısı ya da kapitalizmin üniversitedeki
icraatlarınakarşıdagençliğinözgürlük
isteği ve politik arayışı söz konusudur.
İşteburadabizdevrimcileregörevdüşmektedir.Özgürlükarayışındakigençlik
içindayanışma,dostlukvemücadeleyle, derneklerde kurulacak atölyelerle
düzen karşısında alternatif olabilmeliyiz.Sosyalvekültürelimkansızlıklarıbu
derneklerde aşmanın yollarını aramalı,
bunugenişöğrencikesimleriyleyapmalıyız.Taşradakiderneklerbuaçıdanda
önemkazanmaktadır.
Tabiikiburada,taşradakigençlikörgütlenmesininnasılolmasıgerektiğitartışmasını başlatmamız gerekiyor. Aslında
bu yazı bu anlamda da bir “başlangıç”
yazısıolacak.

Taşra karakterimizi dönüştürmek

Taşradageriyanlarçoktur.Bunlaradeğindik. Sivil faşizm, devletin baskısı,
sosyalkültürelyoksunlukgibi…Burada
taşranın geri yanlarını düşünmeden
olumlu yanlarına yönelmeliyiz. “Şu imkanlarasahibim,toplumsalgerçeklikde
şu,öyleyseyapabileceğimşuduryerine,

imkanları şöyle zorlayabilirim, kapasiteminşuöğelerinidönüştürerekkendimiaşabilirim”(1)diyerekhareketetmeliyiz. Örnek olarak faşist ablukayı ele
alalım.Taşradafaşistablukaçokgüçlüdür ve kırmak zordur. Faşist ablukayı
kırma düşüncesini bir an bile aklından
çıkarmadan, ‘kendimi nasıl örgütlerim,
nekadardahaçokmeşrulukkazanabilirimdefaşistlerikuşatırımvesondarbeyinezamanvururum’şeklindehesap
yapmalıyız. Hesapsızca bu ablukaya
karşı saldırıya geçersek, sadece kendimizi yiğitçe feda etmiş oluruz. Bunun
dadeğerivardıramasonuçsuzkalır.İlla akıllı olacağız, hesap yapacağız diye
bir kaide yok. Yeri geldiğinde eylemde
desonunakadargideceğiz.Mevcutdurumu tahlil etmeli ama onu nereden
aşarım noktasında kendimize dönmeli,
kendimizidönüştürmeliyiz.

dır.Yoksabelirsizlikoluşur.Buradabizlerkendiliğindenlikyerine,bilinçli,yöntemselduruşunışığınıparlatmamızgerekir.Enkaranlıkanlarımızdabuışıkbizeyolumuzugösterecektir.
Kararlarla yürümeliyiz, arkadaşlıklarla
değil. Düzenli toplantının sekmez mekaniğinihissetmeliyiz.Görevler,tıkırtıkırişleyenbirsaatgibiyürütülebilmeli.
Duyguların, sezgilerin yerine bilinç hakimolmalı.Bilincinsoğukluğunuhissetmeliyiz ama neticede biz insanız da...
Duygularınsıcaklığınıbilincimizolduğu
süreceeniyibizhissederiz.Birdeşunu
unutmamak gerekiyor sanırım: Bizler
duygularımızla hareket ettiğimizde,
“zatenkararvermişiz,mücadeledesonunakadargideriz”gibisadebirirade
beyanıyla yetinemeyeceğimiz açıktır.

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

Örgütlü, kararlı ve sorumlu duruş

Taşranınenönemliyanıise,arkadaşlık
bağlarının buralarda sıkı olmasıdır.
Olumlu olarak, komün yaşamının en
paylaşımcıöğeleriburadakarşımızaçıkar. Yumurta ve makarna etrafında
dostluklarpekişir.Kitleselolarakyemek
yeme,eğlenme,hüzün,sohbetburalardakienönemlinoktadır.Yoldaşlıkenüst
düzeydedir.
Ancakbuyaşantıörgütlenmeaçısından
bir takım zaafları da barındırmaktadır.
Bireyler kaybolmakta, bireysel inisiyatifleraçığaçıkmamaktadır.Görevlerkitleye maledilmekte ve dolayısıyla neyi,
kiminyapacağıaçıkbiçimdesaptanmamaktadır.Buradabireyselinisiyatiflerin
kaybolmasıyla, inisiyatifi de dışardan
bekleme gibi bir zaaf ortaya çıkar ve
hiçbir şey yapamadan öylece kalakalırız. Bu ortaklaşa ortamın zaafları içinde,öğrencileraçısındanenönemligün
olan6Kasımbileanlamınıyitirebilir.
Sorumluluklarbireylerepaylaştırılmalı-

Taşranınyürekliinsanlarıbirkerekarar
vermişler, ve sürdürecekler, ancak
yüreklilik,sisteminsüreklideğişenhalleriyle baş edemez. Yenilgiye uğradığımızda tüm gücümüzü kaybedebiliriz.
Çevremizdeki insanları bizim gibi görürsekonlarınkaramsarlığakapılmasınanedenolabiliriz.
Buradaanlatmayaçalıştıklarımaslında
birkaç gözleme dayanıyor. Bu zaaflar,
eksiklikler,hepsibirbirinebağlıolsada
hepsi başlı başına birer sorundur. Özgürlükçügençlikiçinkuruluşaşamasında tüm bunları yapmak kolay olmayacaktır,ancakbunlarıhedefleyerek,tekrar tekrar tartışarak yolumuzu
açacağız.Hepimizekolaygelsin...

(1) Oğuzhan Kayserilioğlu, Örgütlenme Metodu,

ToplumsalÖzgürlük,sayı12
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Ucuz tiyatro

BU OYUNUN KİLOSU
KAÇA?

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.

İ

HİKMET SARIOĞLU
stanbul Büyükşehir BelediyeMeclisi“tiyatroyu
yaygınlaştırmak” amacıyla Şehir 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 iktidarın belediyesinin bilet fiyatlarını 1 YTL’ye indirmesi hiç
kuşkusuzki,birseçimyatırımı,
popülizm olarak adlandırılmalıdır. AKP iktidarı daha önce
yaptığı gibi, seçim döneminde
yoksul semtlerde erzak dağıtma popülizmini, yoksul insanlara sanat dağıtarak sürdürmektedir.Bizbupopülizminsiyasi nedenlerini zaten biliyoruz.Ancakbu“halkiçin”popülizmikarşısında,netesadüftür
ki, özel tiyatroların ağız birliği
yapmışçasına haykırışlarının,
yüce sanatsal değerler için olduğunusöyleyebilirmiyiz?
Bu nedenle Şehir Tiyatroları
biletlerininyüzde80’lerevaran
fiyat indirimine gelen tepkiler
indirimin kendisinden daha
önemlivedikkatçekicidir.

tiyatro yapmak hem sanatın
kıymetini düşürüyor, hem de
özeltiyatrolaraçokbüyükdarbeindiriyor”dedi.
Bilet indirimi “Tiyatro gibi
önemli bir sanatsal faaliyeti
ucuzlatmak”olarakaçıklanıyor.
Bubiletlerkaçasatılırsasergilenen eser daha değerli olacak? “Zaten pahalı bir iş olan
sanat eserinin satın alınması
da pahalı olursa ancak değeri
korunur”deniyor.Duyulankaygıisetiyatrolarınkaliteliseyircisinin kaybedilmesi kaygısı
olarakaçıklanıyor.Buradaka-

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

Tiyatroyu ucuzlatıyorlar

Uluslararası Tiyatro Eleştirmenleri Birliği adına açıklama
yapanÜstünAntmen,“Tiyatroların kaliteli seyircisi yok olacak. Tinerciler, berduşlar iki
saatliğine sıcak bir mekân bulacak” diyerek Şehir Tiyatroları’nıucuzpopülizmlesuçladı.
Özel Tiyatro Birlikleri, TİYAP,
ÖTD, Tiyatro Eleştirmenleri
Birliği’ninyanısıraözeltiyatro
sahipleri, Şehir Tiyatroları’nın
bukararını“Haksızrekabetyaratıyor ve tiyatroyu ucuzlatıyor”gerekçesiyleprotestoetti.
GencayGürün,“Simitfiyatına

“Değerli sanat”
kapitalizmin değer
yasalarına göbekten
bağlanmıştır.
Burjuvazinin
sanattaki beğeni
anlayışı
“paralı şöhret”le
tanımlanır.

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

liteli kavramı satın alma gücü
yüksek olan seyirci, izleyici ya
daokuyucudemekdeğilmiaslında.
Eğer özel bir tiyatro kendi
eserinin içeriğine, sahneye koyuşundaki estetiğe ve oyuncularına güveniyorsa böyle bir
kaygı duyması gereksiz değil
midir? Özel tiyatro sahipleri
seyirci kitlesi olarak belli bir
gelir düzeyi ve beğeni seviyesi

olan insanları hedeflemiyor
mu? Aslında “kaliteli/satın almagücüyüksek”insanlarasergilenmiyormubuoyunlar.
Bu insanların oyuncu, yönetmenyadaoyunyazarıolduğu-

nu bilmeseniz, bu tartışmayı,
aynıürünüdahaucuzasatmayakalkanbirkapitalistilebuna
karşıçıkandiğerkapitalistlerin
aralarında sürdürdükleri ağız
dalaşıolarakgörebilirsiniz.

Değerli sanat =
paralı şöhret

Özel tiyatroların yüksek fikir
sahibisözcülerinebakarsak,şu
anda Şehir Tiyatroları’nın koltuklarınıdolduraninsanlarkalitesizler, çünkü sanatı neredeysebedavayasatınalıyorlar.
Sanatın kapitalizm çağında
nasıl geliştiğini anlayabilmek
için, yine sanatın toplumsal
üretimvedeğişimsistemiiçindeki yerine bakmak gerekir.
Kapitalizm, meta üretimini
toplumdaki her şeyi içine alacak şekilde genişletmiştir; bütünürünleryadaürünlerinçoğu, meta haline gelmiştir. Sanatsal üretim de, acımasızca
meta üretimi alanına girmiştir
artık.  Kapitalist sistemde sanatçı tarafından yaratılan eser
satışaçıkmışbirmeta,sanatçı
da meta üreticisidir.  Sanatçınınürünütümöbürişlerdeolduğu gibi, aynı ölçülerle yani
artı değer üretme yeteneğiyle

ölçülür.
Modern kapitalist dünyada
sanatsalüretimindurumu;sanatın kapitalist meta üretimi
yasalarına daha sıkı bağlı oluşunda kendini belli eder. Ressamların, edebiyatçıların, heykeltıraşların, sinemacıların yapıtlarının satışı reklam ve pazarlama endüstrisi olmadan
neredeyse imkansızdır.  “Değerlisanat,”kapitalizmindeğer
yasalarına göbekten bağlanmıştır. Burjuvazinin sanattaki
beğeni anlayışı, “paralı şöhret”letanımlanır.
Kapitalist toplumda geniş
halkkitleleriylebuluşabilensanatçının özgürlüğü, ikiyüzlüce
gizlenmişpiyasakoşullarınasıkı sıkıya bağlılıktan başka bir
şey değildir; bu bağlılık sanatçınınkendiisteğidışında,kendisinerağmenolsabile.İştebu
nedenle, sanatsal yaratım sürecininmetaüretimisistemindenkurtulmasışarttır.Tambu
noktada,sanatçılarıncesaretle
sormaları gereken bir sor u
vardır.Sanatçı,buikiyüzlülükten kendisini nasıl arındıracak
ve kendi tarihsel duruşunu
nasılbelirleyecektir?

Boş salonların sesizliği son buluyor mu?

OCAK 2007

duyguyueniyişekildeyansıtacakolan,

dele çağrısıdır. Özel anlamı ise; 30
Mart1995’teHatay’ınSamandağilçesinde devletin kontra güçleri tarafından katledilen, ömrünü halkların kardeşliğiiçinmücadeleylegeçirenonurlu
birdevrimciolanMehmetLatifeciYoldaş’a ithafen yapılmış olmasıdır. ŞarkınınbaşındaokuduğumuzşiirLatifeci
Yoldaşşahsında,ömrünüezilenhalklar
ve işçi sınıfına veren devrimciler içindir. Bu şiir ve şarkı, Nidal’in sanatçı
kimliğinin yanı sıra politik duruşunun
daifadesidir.

Soru: Grup Nidal’in etnik müzik camiası içinde diğerlerinden farkı ne
olacak?
En önemli farklılığı, doğal olarak,
Arapç a müz ik yapm as ıd ır. Bund an
sonradaağırlıklıolarakArapçaderlemeler,bestelerveçeşitliArapsanatçılara ait şarkıların yorumlanması şeklindeçalışmalarınısürdürecektir.
Etnikmüzikyapandiğersanatçıların
birçoğundan ayrılan başka bir nokta
da,biröncekisorudaaçıkladığımızpolitik dur uşudur. Çıktığı konserlerde,
şarkılarında verdiği mesajlarla, içinde
olduğumuzsüreçteOrtadoğu’dayaşanankatliamlaraveemperyalisttalana
karşımücadelesiylebirsaftayeralmasıdır.Sonzamanlardakültürlerbuluşması adı altında emperyalist güçlerce
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söylenen bir ağıt, ninni ve masaldaki

32. SAYFANIN DEVAMI

otantiköğelerebağlılıkolacaktır.

Bunun yanında batı formlarını da -

herşarkıdaolmamaklabirlikte-müzi-

kalaltyapısıuygunolanşarkılardakul-

lanmaktan kaçınmıyoruz. Orijinalliği,

otantikliği bozacak düzenlemeler yap-

mamayaçalışıyoruz.“Asfur”şarkısıda

anlattığı öykü itibariyle tümüyle Orta-

doğucoğrafyasınaaittir.Kezaalbümle

ilgiliyapılaneleştirilerdebuuyumuya-

kaladığımızifadeediliyor.Buanlamda

gelecekeleştirilerbizimiçinönemli.
organizeedilensahtekardeşlikbuluşmalarının karşısında (ki geçen yıl Hatay’da yapılan etkinlikte bölgenin ana
unsuruolanNusayrikültürününtemsil
edilmemesi bunu açıkça göstermektedir)tümetnikunsurlarınbarışvekardeşlik temelinde bin yıllardır sürdürdükleri ortak yaşam geleneğini savunan ve bu birlikteliği emperyalizme
karşı bir güç oluşturacak perspektifle
zeng inleşt irm ek, Nid al’in dur uş un u
sergiler.

Soru: Kendinizi tanıtır mısınız?
Grup beş kişiden oluşuyor. Neriman
BolatveBelginAyrancısolovokal;Tarık Can cura, bağlama, vokal; Özcan
Kul ud, vokal; Umut Gökçe klasik ve

Orwell-1984

George Orwell'in ünlü
romanı 1984, sinemadan sonra operaya da
uyarlandı. Dünya prömiyerigeçenhaftasonu Londra'da, Kraliyet
Operası'nda yapılan
1984 operasının Amerikalı bestecisi ve orkestra şefi Lorin Maazel(75),eserdeanlatılankaranlıkvebaskıcıdünyanın,5yılöncesine göre artık daha
güncel hale geldiğini
söyledi.
1984 operası üzerine
2000'de
çalışmaya
başladığını belirten
Maazel, siyasi bir tiyatro yapmak isteme-
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akustik gitar ile çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Son olarak söylemek istediğiniz
bir şey var mı?

Soru: Albümde “Bunayyati” adlı parçada, tamamen o bölgenin müzik formuna, enstrümanlarına sadık kalınmış, “Asfur” adlı parçada ise Batı
formlarına yakın düzenlenmiş. Bunun özel bir sebebi var mı?

diyoruz.Farklılıklarımızıbirerzenginlik

Müzik yaptığımız coğrafya Anadolu
olunca,farklıkültürlerinbirarayagelmesikaçınılmazoluyor.Ağırlıklıolarak
DoğukültürününbaskınolduğuAnadolu’da, Batı’nın da ciddi bir etkisi var.
Bizimmüzikalanlamdabellibirkalıbımızyok.Yaptığımızmüzikgereğiotantiköğeleresonunakadarbağlıkalmaya çalışıyor uz. Biliyor uz ki; Arapça

SANAT HABERLERİ

diğini belirterek, “Bu
temalarçokgüncelhale geldiler, ama bizim
amacımızkesinliklebu
değildi”dedi.
Eserde helikopter sesleri kullanılması, suçluların tulum giymesi
ve Büyük Birader'in
Amerikan/İngiliz aksanıyla konuşması, sahneye konulan eserde,
günümüze göndermelerde bulunulmasının
örneklerini oluştursa
da operada, romana
büyükorandabağlıkalındı.
Eserüzerinde2000'de,
dolayısıyla 11 Eylül
saldırılarından önce
çalışmaya başladıklarını söyleyen operanın
Kanadalı yönetmeni
Robert Lepage ise Orwell'ineseriningüncelliğindenhiçbirşeykaybetmediğinibelirtti.

Kürt Müzik
Konferansı

23-24Aralık2006tarihinde,Diyarbakır’da Bağlar Belediyesinin salonunda, Mezopotamya Kültür Merkezi’nin
(MKM) düzenlediği uluslararası Kürt
Müzik konferansı yapıldı. Bu konferans, bir  ilk olması nedeniyle tarihe
geçecek.
Geçmişten günümüze, günümüzden
geleceğebelgisiyleyapılankonferanstaİngilizce,Kırmanci,Sorani,Türkçe
dillerindededüzenlibirsimultaneçeviri yapılıdı. Sanatçılar, yapımcılar,
müzik sektörünün isimleri, yazarlar,
gazeteciler, hukukçular, akademisyenler, iki tam gün boyunca hararetli
tartışmalar yaptılar. Kafkaslardan,
İran, Irak, Suriye ve Türkiye’den yüz
elliye yakın delegenin katıldığı konferans olanaklar çerçevesinde katılımı
dar tutulsa da Kürt müziği konusunda, daha yüzlerce sanatçımızın olduğugerçeğiunutulmadı.Ayrıcaherkeseulaşma,konferanssonuçlarınıbilgilendirme, daha da kapsayıcı olma
gerekliliğivurgulandı.

Muinar

Latife Tekin son romanı Muinar’ı
aralıkayındaçıkardı.Diğerromanlarında olduğu gibi otobiyografik
öğelerinağırlıktaolduğueserdeTekin, önceki romanlarına nazaran
çok daha aydınlık bir eser ortaya
çıkarmış.Eserdekurguvezaman
kavramı yinebilinenezberlerindışında. Eserinin bir kadın manifestosu olduğu söylenen Latife Tekin
yeni romanı için "Devlet, sonuçta
erkeklerin devleti. Meclisteki insanlarınanneleriylebirmecliskursak, bence Türkiye daha
iyiyönetilir.Kadınlara kendi güçlerini hissettirmek
i s t e r i m
bu kitapla,"diyor.

Son olarak, her zaman söylediğimiz

gibi, farklılıklarımız zenginliklerimizdir

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

mücadelelerininrengi aynıdır. Bu, hiç-

birzamanunutulmamalıdır.

Seyr-i Mesel

Seyr-i Mes el Tiy atr os u yen i yıl ın

ilk günl er ind e yen id en perd el er in i
açıy or. 2 ocak 2007 tar ih ind e

“Me sela ne ka dar Ozaq”adl ıoyun u
ileyen iyıl abaşl ang ıçyap angrup,

3 Ocak’t a yen i oyunl ar ı Xewn û
Xe yal ilesahn ey eçıkt ı.

Yen i dön emd e Kürtç e’ nin Zaz ac a

lehç es iyl e Now ke Wer te de Ezu
Ha!.. adl ı Stand-Up göst er is iyl e

Tek in Ağac ık, 14 Ocak saa t

17:00’de sahn e alac ak. Ard ınd an

Ayd ın Orak’ın oyn ad ığ ı Tiy atr o
Avest a’nın “Rojnivîska Dînekî”(Bir

Delinin Gün ce si)adl ıoyun uise,21
Ocak Paz ar gün ü saa t 17:00’de

Seyr-i Mes el Tiy atr o Sal on u’nda

gösterilecek. Ocak ayı boy unc a

her Paz ar, 17:00’de Seyr-i Mes el
T i y a t r o -

su’nda
Kürtç e ti-

yatr o iz-

len eb il ir.
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ARAP HALKININ SESİ NİDAL
Her dil bir renktir

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.

S

BAHAR ÇELİK

aynı şekilde, Kazım Koyuncu, Zugaşi

oru: Türkiye’de 90’lı yıllardan
başlayarak 2000’li yıllarda tüm
halklar, anadillerinde türkülerini daha rahat dillendirmeye başladılar. Elbette bu, bir anda olmadı.
Çok zorlu bir süreçti ve bu yolda
emek veren insanlar bedel ödediler.
Grup Nidal’in bu süreçteki rolünden
bahseder misiniz?

buşekildegünümüzekadardevametti.

İlk olarak belirtilmesi gereken nokta,

Araplarınsesiolarakasimilasyonakar-

taya çıkmadığıdır. Bilindiği gibi, yerel

nadı. Dediğin gibi bu bir anda olmadı.

devletininsahipolduğutekdil,tekkül-

dal de Hatay’da yaşadı. Konserlerden

nıyordu.Halklarazorlaempozeedilme-

lar bizim için de eksik değildi. Yaptığı-

yerelkültürlerinbusüreçlebirandaor-

olarakyaşayanotantikdeğerler,Türkiye

türcüüniteryapıaltındabaskıaltınaalıyeçalışılantekkültürmodeliasimilas-

Berepe ile Lazca şarkıları rock saundu

ilesöylemeyebaşladı.Türkiye’deyaşa-

yan diğer halklar, Ermeniler, Gürcüler,

Çerkezler, Romanlar kendi kültürlerini

ulusal düzeyde dillendirmeye başladı-

lar.DünyahalklarınınmüziklerideTür-

kiye’yegirerekyayılmayabaşladı.Süreç

Nidal bu süreçte, Türkiye’de yaşayan

şıduruşuylasürecigeliştirenbirroloy-

KürtsanatçılarınıngördüğübaskıyıNi-

sonra gözaltına alınmalar, yasaklama-

mızderlemeçalışmalarla,unutulanbir-

çok değeri yeniden canlandırdık. Al-

bümdeyeralanMeryemAğıdı,oyıllar-

maya, unutturulmaya karşı bir başkal-

gürlük hareketinin çok büyük bir payı

Albümdeyeralacakparçalarıbelirler-

kendi etnik temelinde kurmuş halklar,

busüreciböylekabuledemezdi.Etme-

di de. 90’lı yıllarda başlayan; aslında,

yenidendiriltmemücadelesiydi.Yerelin

ulusalalanataşınmakaygısıylaunutul-

dırıydı. Sürecin başlamasında Kürt öz-

vardır.İlkçıkışdaKürtmüzisyenlerden

yantalmüzikvearabeskmüzikgeliyor-

du. Tabii ki bu tarzlar tamamen Arap

müziğinden uzak değildi, fakat bunlar

dezenformasyona uğratılmış tarzlardır.

Arap müziğinin bu olmadığını; ağıtlarıDiğer bir husus da, senin belirttiğin

Soru: Anadillerinde söylendiklerinde
hepsi önemli içerik ve anlatıma sahip
türküler devlet politikası çerçevesinde
anlamsız sözler yazılarak Türkçe pop
piyasasında pazarlandı. Ağıtlarda insanlar göbek attılar. Son dönemde artık bu türkülere gerçek itibarları iade
edilmeye başlandı. Elbette bunun sebebi yine bu yolda çaba harcayan sanat emekçileri oldu. Sizin albümünüzde yer alan bu türkülerden ve içerdikleri anlamlardan bahseder misiniz?

Binlerce yıldır yaşamsal varoluşunu

de insanların aklına mezdeke tarzı or-

yordu. Nidal, böyle bir süreçte, Arap
halklarınasesvermeyeçalıştı.

etnik dil aynılaştırılmaya çalışılıyordu.

dankaldırmaktı.Arapmüziğidendiğin-

nın,acılarınınvesevinçlerinindilegeti-

halkının sesi olarak Hatay’dan Türkiye

Kültüreldeğerlerunutuluyor,kullanılan

sus vardı. Birincisi, Türkiye’de Arap

müziğineilişkinyaygınönyargılarıorta-

da Hatay’da yasaklıydı. Bu nedenle bu

şarkınınsöylendiğidüğünlerbilebasılı-

yonsürecinideberaberindegetirmiştir.

ken dikkat ettiğimiz birkaç önemli hu-

rilişözgünlüğünüyansıtmakgerekliydi.

noktaoldu.60’lıve70’liyıllardabirçok

sanatçı,belirttiğinyöntemlerleşarkılar

söylediler. Üstüne üstlük müziklerin

kaynaklarınıbelirtmedenkendibestele-

riymişgibilanseettiler.Bunlarınçoğu-

nunkaynağıdaArapmüziğiydi.Budu-

rum maalesef hâlâ devam etmektedir.

baveonikikızınaolansevgisinianlat-

maktadır.Diğerşarkı“BintElŞelabiy-

ya (Yiğit Kız)” “Böyle Gelmiş Böyle Gi-

der” şarkısına denk gelir. Bu şarkı da,

Arap bir sevgilinin ağzından söylenmiş

biraşkhikâyesiniiçerir.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.

Seki yine aynı şekilde yor umluyor)

Soru: Albümde yer alan “Nidal” adlı
parça, dinlerken insanı hem burkan
hem de bileyen bir yapıya sahip. Bu
parçanın yapılış sürecini anlatır mısınız?

larverilebilecekörneklerdir.Buikişar-

Nidal’inanlamımücadeledir.Albümde

EskibirşarkıolanErkinKoray’ın“Şaş-

kın”adlıparçasıve70’lerdeFecriEbci-

oğlu’nun söylediği (günümüzde Deniz
“BöyleGelmişBöyleGider”isimlişarkı-

kıorijinalsözleriylebizim“Asfur”isimli

albümümüzdeyeralmaktadır.“GalAyn

Bünayyati (Gözümün Kızları)” isimli
şarkı“Şaşkın”adenkgelir.Şarkıbirba-

olmuştur. Beklendiği gibi baskılar da

sözvemüziğibizeaitolantekparçadır.

Grubunçalışmalarınabaşladığıdönem-

dekipolitikortamveamaçlarıdoğrultu-

sunda belirlenmişti “Nidal.” İnsanları

mücadeleyeçağırıyordu.Baskılara,asi-

milasyona,sömürüyekarşıezilenhalk-

eksik olmadı. Kürtçe şarkı söyleyenler

ların yanında safını belirlemiş olan Ni-

gözaltınaalınıyor,sanatçılarınkasetleri

dal,mücadelesinibuzemindesürdürü-

lara rağmen cin şişeden çıkmıştı bir

nın hem genel hem de özel bir anlamı

yasak listesine dahil ediliyordu. Baskı-

yor.“Nidal”parçası95’teyapıldı.Şarkı-

kere. Türkiye’de yaşayan diğer halklar

vardır. Genel anlamı, yukarıda belirtti-

dabenzerçalışmalaryapmayabaşladı.
1994’te başlayan Nidal’in Arapça ça-

lışmaları da bu sürece denk gelir. Yine

ğimgibi,ezilenlerdenyanaolanmücaArap halkının sesi Nidal, Türkiye halklarına sesleniyor
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