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Kena ra iti li yor lar, eve hap se di li yor lar, te ca -
vü ze uğ ru yor lar, çar şa fa so ku lu yor lar, vu ru -
lu yor lar, in ti ha ra zor la nı yor lar…

Yok ol ma ya, hiç leş me ye zor la nı yor lar.
Vü cut la rı nın tü mü ege men er ke ğin cin si yet -

çi ba kı şıy la zor la nı yor. Sa çı, yü zü, kal ça sı,
ba ca ğı, eli, aya ğı…. Hep si, ken di sin den ko -
pa rı lıp er ke ğin oyun ca ğı ya pı lı yor. Vü cu du -
nun tü mü mal ola rak alı nıp, sa tı lı yor.

Onu ruy la oy na nı yor.  “Sen yok sun” di yor er -
kek ler on la ra, “sa de ce be nim için ve be nim
is te di ğim bi çim de va ro la bi lir sin!”

Si lah zo ruy la, ka ba da yak la, yet me yin ce
ah lak ve na mus nu tuk la rıy la, on lar da yet -
me yin ce sev gi ve şef kat gi bi laf lar la ge ri de
dur ma ya, er ke ğin hiz met çi si ol ma ya zor la nı -
yor lar.

Ka dın lar ev ler de be da va ya ça lış tı rı lı yor.
Emek le ri gö rün mez kı lı nı yor.  Bu la şık, ça ma -
şır, te miz lik, ço cuk ve yaş lı ba kı mı… ev içi
eme ğe ait ne var sa, hep si ka dı nın sır tın da.
Ama bü tün bun lar iş ten sa yıl mı yor bi le!

Ka pi ta lizm, ka dın üze rin de sin si ce he sap
ya pı yor.  Ka dı nı sö mü rü çar kı nın içi ne çe ker -

ken, er kek ege men li ği nin ya rat tı ğı so nuç lar -
dan fay da la nı yor.

Ser ma ye, son kü re sel açı lı mın da yer yü zü -
nün en üc ra kö şe le ri ni zapt eder ken, ya tı rım -
la rın da ka dın eme ği ni kul la nı yor.  Gün lü ğü 1-
2 do la ra ve 12-16 sa at ça lış tı ra rak. Sen di ka -
sız, si gor ta sız ve ne re dey se be da va ya….

Yer yü zü nün ya rı sı nı oluş tu ran ka dın lar, kü -
re sel zen gin li ğin an cak yüz de onu na, top lam
mül ki ye tin sa de ce yüz de bi ri ne sa hip ler. Ve
ka dın lar ezi len le rin en ezi le ni olu yor lar.

8 Mart’ta, dün ya nın her ye rin de ka dın lar
ayak tay dı.

Va rol duk la rı nı, di ren dik le ri ni, is yan et tik le -
ri ni hay kır dı lar.

Ka dın lar, er kek ege men li ği ne ve onun des -
tek çi si ka pi ta liz me kar şı mü ca de le le ri ni dil -
len dir di ler.

On ca bas kı ya rağ men, üst le rin de ki buz la rı
kı ra rak ken di le ri ni gös ter di ler. “Va rız” de di -
ler.

8 Mart’ta yer yü zün de yüz bin ler ce mor çi -
çek aç tı. Bir gün lü ğü ne de ol sa, yer yüzü
güzel leş ti ve onuruna kavuş tu.

Bir böl ge na sıl her şe yiy le yok -

lu ğa mah kum edil di? Ot lu yay -

la lar, be re ket li top rak lar boş

kal dı.  Dev le ti miz sa vaş ya pı -

yor, hal kı sü rüp top rak la rı boş

koy mak...

6. SAYFA Umut Eylem

İKİSİ DE YAşAR
BİRİNİN ADI KALIR

Geç ti ği miz ay lar da Do ğu Af ri ka

ül ke le rin den Eti yop ya, or du suy -

la kom şu su So ma li’ye gi re rek iş -

gal et ti ve yan da şı olan So ma li

ge çi ci hü kü me ti ni baş kent Mo -

ga di şu’ya yer leş tir di.

18. SAYFA Semih Gökçe

SOMALİ İşGALİ
ABD’NİN HAMLESİ

8 şu bat ta rih li için de be nim de

bu lun du ğum Fit ne Fü cur’dan

ka dın la rın dü zen le di ği pa nel de,

fe mi nist ler ola rak ge ri de bı rak -

tı ğı mız yir mi beş yı lı gü na hıy la

se va bıy la de ğer len dir dik.

26. SAYFA Gülfer Akkaya

8 MART
VESİLESiYLE

KADINLAR VARDIR

DÜNYA SOS VERİYOR YAPANA DEĞİL YAPTIRANA... GÖRÜNMEYEN EMEK TÜRKİYE EKONOMİSİNDE... TARİH VE MÜZE BAşKA...
Son ne hir ku ru du ğun da, son ba lık
öl dü ğün de, son yap rak düş tü ğün -
de pa ra nın ...

32. SAYFA 8. SAYFA 28. SAYFA 14 SAYFA 30. SAYFA

Gaze te ci-ya zar Hrant Dink’in, dev -
le tin kont ra güç le rin ce öl dü rül ...

İşçi ler, ça lış tık la rı sek tö re gö re
bel li bir sa at te işe gi der ler...

1990’lar da ser ma ye için ban ka cı lık
en tat lı ka zanç ka pı sıy ken...

Mem le ke ti min 700. yıl res mi ta -
rih çi si İl ber Or tay lı’nın...

SÖY: BİLGE CONTEPE BAHAR ÇELİK NURAY ERGÜNEŞ MAHİR DOĞANTARIK CAN

ÖZGÜRLÜKTOPLUMSAL

Erme ni sos ya lis ti Hrant

Dink’in al çak ça kat le dil me si,

ül ke nin bü tü nün de de rin et ki -

ler ya rat tı.

12. SAYFA Ahmet Kızıl

ERMENİLER,
ALEVİLER VE CHP

Dev rim ci Ha re ke tin za yıf la ma sı,

hal kı ön cü si ya si kad ro la rın dan

mah rum bı ra kı yor.

4. SAYFA Alp Aydın

HALK KENDİNİ
SAVUNMAK
ZORUNDA

8 Mart 1857’de, Ame ri ka’da bin -

ler ce do ku ma iş çi si ka dın 10 sa -

at lik iş gü nü, eşit işe eşit üc ret,

iyi ça lış ma ko şul la rı için gre ve

gi der.

27. SAYFA Tülay Hatimoğulları

FARKLILIKLARIMIZLA

8 MART



2 MART 2007GİRİş
ÖZGÜRLÜKTOPLUMSAL

Bir 8 Mart Dün ya Ka dın lar Gü nü’nü da ha ar dı mız da
bı rak tık...

Siz ler bu ga ze te yi okur ken, Was san Ta lip, Zey nep Fa -
dıl ve Li qa Ömer Mu ham med,  üç  Irak lı ka dın ABD em -
per ya liz mi ne kar şı ver dik le ri mü ca de le de idam edil miş
ola bi lir. Al man em per ya liz mi nin yok et ti ği Ul ri ke Me in -
hoff gi bi.

Hay van pa za rı na gö tü rü lür gi bi bir kam yo ne tin ka sa -
sı na dol du ru la rak, 3 ku ru şa süt sağ ma ya gi der ken,
kam yo nun dev ril me siy le bir de re de can ve re bi lir ta rım
iş çi si ka dın lar.  Tıp kı Cey lan pı nar’da bo ğu lan 10 ta rım
iş çi si ka dın gi bi.

Ge ce var di ya sın da çı kan yan gın dan ka ça ma yıp can
ve re bi lir ka dın teks til iş çi le ri.  8 Mart 1857’de New
York’ta, yan gın çık tı ğın da fab ri ka ka pı la rı üst le ri ne ki -
lit le nen ve ya na rak ölen 129 Ame ri ka lı ka dın iş çi gi bi.

“Tö re ya da na mus” de ni le rek ba ba la rı, er kek kar deş -
le ri ya da ko ca la rı ta ra fın dan öl dü rü le bi lir ka dın lar, ba -
zen ce na ze le ri bi le gün ler ce or ta da ka la bi lir. Di yar ba -
kır lı Ay şe gül As lan gi bi.

Fi lis tin li le rin acı la rı nı di le ge tir di ği, ba rış is te di ği için
suç lu bu lu na bi lir, “Arap la rın o..…..” de ni le rek va tan
ha ini ilan edi lip, tu tuk la na bi lir ka dın lar.  Tıp kı İs ra il va -
tan da şı Ta li Fa hi ma gi bi.

İn san lı ğın ol du ğu yer de çe liş ki le ri in san lık, vah şe tin
ol du ğu yer de çe liş ki le ri vah şet çö zer. Ka dın la rın kar şı
kar şı ya ol du ğu cin sel, po li tik ve eko no mik vah şe ti an -
cak ve an cak ka dın ör gü tü lü ğü ve da ya nış ma sı ile çö -
ze ce ği nin bi lin cin de olan ka dın lar “kur tu luş el le ri miz -
de” slo ga nıy la alan lar day dı lar. Öz gür leş me ise bir do -
ğum du hem de san cı lı bir do ğum. 

Top lum sal Öz gür lük Ga ze te si ola rak tüm ka dın la rın 8
Mart Dün ya Ka dın lar Gü nü’nü kut lu yo ruz.

Ga ze te miz ya yı na ha zır lan dı ğı sı ra da önem li bir çok
ge liş me ya şan dı ül ke miz de. 

“He pi miz Er me ni yiz” slo ga nı nı hay kı ran iki yüz bin ki -
şi, yu mu şak ya da sert ül ke nin her ye rin de tu tuş tu rul -
ma ya ça lı şı lan mil li yet çi lik ate şi ne ve ril miş en gü zel
ce vap tı.  An cak ik ti dar ye ni si ya sal ci na yet le rin önü nü
açan 301. mad de yi ko ru ma ya de vam ede cek gi bi gö rü -
nü yor.  Baş ba kan Er do ğan “Av ru pa da her ül ke nin 301
mu adi li bir ya sa sı var, bi zim ne den ol ma sın” di ye rek
301. mad de nin kalk ma ya ca ğı nı an cak de ği şe ce ği ni
açık la dı.

DTP Ge nel Baş kan Yar dım cı sı Ay sel Tuğ luk “Ab dul lah
Öca lan’ın ze hir len di ği id di ası doğ ruy sa bu nun so nu cu
kim se nin he sap ede me ye ce ği ka dar ağır olur.  Bu coğ -
raf ya da ge ri dö nül mez ya ra la ra ve tah ri ba ta yol açar”
di ye rek, ik ti da rı böy le bir sal dı rı nın yol aça ca ğı ağır du -
ru ma kar şı uyar mış tı. An cak Tuğ luk’a ik ti da rın ce va bı
ge cik me di: “Bu söz ler tah rik edi ci ve teh dit kar dır.”
AKP hü kü me ti DTP’li le re kar şı sal dı rı sı nı yak la şan se -
çim le re pa ra lel ola rak ar tı rı yor. Son dö nem de hız la nan
DTP yö ne ti ci le ri nin tu tuk la ma la rı hep ay nı ge rek çe ye
da yan dı rı lı yor. “Te rör ör gü tü nün pro pa gan da sı nı yap -
mak!” 

12 Ey lül’ün fa şist dik ta tö rü Ke nan Ev ren, TCK’nın

bö lü cü lük su çu nu dü zen le yen 302. mad de siy le yar gı -

lan ma teh li ke siy le kar şı kar şı ya.  12 Ey lül dar be siy le

iş le di ği suç lar dan yar gı la na ma yan Ev ren “Tür ki ye 8

eya le te bö lün sün” de di ği için dü şün ce su çuy la yar gı lan -

mak is te ni yor.  Ne gro tesk! Ke nan Ev ren halk ta ra fın -

dan se çi len le rin yö net ti ği bir fe de ra tif sis tem den bah -

set mi yor oy sa ki.  “Bö lü cü Ev ren”in öner di ği mer kez -

den ata nan,  il va li le rin den da ha faz la yet ki ile do na tıl -

mış bir sü per va li ler sis te mi. Bur ju va ba sı nı mı zın ka -

lem şör le ri ise utan maz ca bir ay maz lık için de ler. “So -

nun da yo la gel di, dik ta tör pa şa ol du de mok rat pa şa”

di ye bas bas ba ğı rı yor lar kö şe le rin de. 

Be nim kö şe me sığ dı ra bil di ğim, önem li gör dü ğüm ge -

liş me ler bun lar dı. Dün ya da ki ve ül ke miz de ki di ğer

önem li ge liş me le ri ve de ğer len dir me le ri ga ze te mi zin

say fa la rın da bu la cak sı nız.

İlk sa yı sı nı ya yın la yan “İş çi nin Se si” ga ze te si ne hoş

gel din di yor, ya yın ha ya tın da ba şa rı lar diliyoruz.
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İş ga le ta şe ron luk

Öte yan dan, ça tı şan iki ka na dı kap sa ya rak kont ro -
lü ne alan bir baş ka sü reç, böl ge de ki iş gal ci güç ABD
ta ra fın dan iv me len di ri li yor. 

Di re niş çi güç ler ta ra fın dan zor la nan ABD, böl ge sel
iş gal pla nı nın son ra ki aşa ma la rı olan Lüb nan, Su ri ye
ve özel lik le İran ham le le ri için TC’nin ak tif des te ği ne
muh taç. Önü müz de ki ay lar da ya pıl mak is te nen
İran’a yö ne lik ham le TC’nin  lo jis tik-cep he ge ri si ve
gi de rek fi ili des te ği ol mak sı zın tı ka na cak ve ge ri dö -
nüp ABD’yi vu ra cak tır.

İş te, güç ler den ge si nin çıp lak ger çe ği ni gö ren ABD,
bir di zi sü re ci ay nı an da dev re ye so ka rak, TC’yi böl -
ge sel iş ga lin ye rel ta şe ron la rın dan bi ri ol ma ya zor lu -
yor.

Bir bir le riy la ça tış ma için de olan ve her iki si de hem
dış des te ğe acil ih ti yaç du yan ve hem de za ten
ABD’ye ba ğım lı olan ge ri ci-li be ral ve “ulu sal cı”-fa şist
ka nat ABD’ye uşak lık yap ma ya za ten gö nül lü. 

Geç ti ği miz ay ABD’ye ya pı lan Gül ve Bü yü ka nıt zi ya -
ret le ri, iki ka na dın tem sil ci si nin de ABD ile uyum lu
ola cak la rı nı açık ça ilan et me le riy le so nuç lan dı. Ku zey
Irak’ta PKK’ye kar şı ya pıl ma sı plan la nan as ke ri ha re -
ka ta  ABD ta ra fın dan is tek siz ce ya kı lan ye şil ışık,
ABD’nin tüm ta lep le ri nin ka bul le nil me si ni sağ la dı.

Öy le an la şı lı yor ki, Tür ki ye, iş ga lin ye rel yü rü tü cü le -
rin den ola cak. İran mer kez li şii blo ğu na kar şı ku rul -
ma ya ça lı şı lan ABD yan lı sı Sün ni blo ğu nun in şa ça -
lış ma la rı baş la dı bi le. ABD’nin Kaf kas ya ham le si ni
ra hat la ta cak bir ham le ola rak, TC - Er me nis tan ara -
sın da ki so run la rın as ga ri ye çe kil me si bek le ni yor.
Ker kük’le il gi li ola rak ko pa rı lan ku ru gü rül tü ye de -
vam edi le cek ama Ker kük’te re fe ran dum son ra sı olu -
şa cak du rum fi ilen ka bul edi le cek. İran’a yö ne lik ABD
ha va sal dı rı sı na lo jis tik des tek su nu la cak.

ABD’nin tu za ğı

ABD’nin yak tı ğı ye şil ışı ğın ise, TC’ni ba ta -
ğa çek mek ten ve iş gal le da ha de rin iliş ki -
len dir mek ten baş ka so nuç do ğur ma ya ca -
ğı açık. Da ha ön ce de de fa lar ca ya pı lan
“PKK’yı bi tir me” ha re kat la rın dan bi ri
da ha ya pı la cak ve yi ne ka lı cı bir so nuç
alı na ma ya cak. An cak, bu se fer ha re ka -
tın üs tün de ya pı la ca ğı “ara zi ma yın lı” ve
iş gal son ra sı olu şan ye ni ger çek ler TC
or du su na ağır ha sar ve re cek. Du ru mu
dü zelt me ye ça lış tık ça ala ca ğı da ha de rin
ve sar sı cı dar be ler TC’yi zor la ya cak.
ABD’nin TC’ni ba ta ğa çe kip zor du rum da bı -
ra ka rak, ta ma men ve doğ ru dan kont ro lü ne ala -

ca ğı bir ye ni sü re ci dev re ye sok tu ğu an la şı lı yor.
Ken di ik ti dar la rı nı ko ru ma te la şın da olan ege men -

le rin fark lı ka nat la rı ise, iş gal den his se le ri ne dü şe cek
ga ni met le rin ha ya liy le gö zü dön müş çe si ne ve bön ce
sü rük len dik le ri ba tak lı ğa ilk adım la rı nı atı yor lar ve
Müs lü man ve kom şu ka nı dök me ye ha zır la nı yor lar.

ki kam pa bö lün müş olan Tür ki ye
ege men le ri ara sın da ki ge ri lim,
se çim ler yak laş tık ça ar tı yor. Ta -

raf la rın güç le ri ve sa vaş ye te nek le ri,
yük le nen ge ri lim ta ra fın dan zor la nı yor.
Bir yan da mer ke zin de Or du’nun ol du ğu
“ulu sal cı”-fa şist ka nat, öte ta raf ta mer -
ke zin de İs lam cı ser ma ye-AKP - Fet hul -
lah çı lar üç lü sü nün ol du ğu ge ri ci - li be -
ral ka nat. 

CHP ve MHP Or du’nun ar ka sın da
mev zi le nir ken, DYP ge ri ci-li be ral ka na -
da mey le di yor. Ge çen ay yap tı ğı ham -
ley le MİT’te ki ha kim eği li min de DYP pa -
ra le lin de ol du ğu gö rül dü. Ge le nek sel
ola rak Or du mer kez li sta tü ko nun tem -
sil ci si olan Dı şiş le ri eki bi nin çat la dı ğı ve
için de ge ri ci-li be ral ler le iş bir li ği yap ma -
ya eği lim li bir eki bin şe kil len di ği an la şı -
lı yor. Em ni yet teş ki la tı ise, ge ri ci-li be -
ral le rin vu ru cu gü cü ro lün de.

Açık ça Türk ırk çı lı ğı na da ya nan ve
med ya ta ra fın dan kö rük le nen “ulu sal -
cı”-fa şist his te ri nin top lum için de ulaş -
tı ğı yay gın lık ve uzun ta rih sel kök le re
sa hip ve ol duk ça ge niş ağ la ra ya yıl mış
ge ri ci-is lam cı ör güt len me kar şı lık lı saf -
la şı yor lar.

Cum hur baş kan lı ğı se çi mi

Mec lis te açık ço ğun lu ğa sa hip olan ve

hü kü me ti el le rin de bu lun du ran ge ri ci-li -

be ral ler Cum hur baş kan lı ğı mev zi si ni de

ele ge çi re rek dev re yi ka pa tıp, TC’nin

ana ya sal ku ru luş ve iş le yi şi ni bü tü nüy le

kont ro le al mak is ti yor.  “Ulu sal cı”-fa şist

ka nat ise, CHP ve MHP’nin ge nel se çim -

le ri ka zan ma sı nın ol duk ça kü çük bir ih -

ti mal ol du ğu nu bi li yor ve hiç ol maz sa

Cum hur baş kan lı ğı mev zi si ni elin de tu -

ta rak, mec lis ve hü kü met ve bağ lı ola -

rak dev le tin meş ru-ya sal iş le yi şi üze rin -

de ki kont ro lü nü sür dür mek is ti yor.

İki ta raf ara sın da ki ge ri li min sü rek li

yo ğun laş ma sı ve top lu mun bü tü nü ne

ya yıl ma eği li mi ne gir me si, sis te min ge -

nel çı kar la rı nı teh dit et me ris ki ni ya ra -

tın ca, TÜ Sİ AD ve ABD dev re ye gi ri yor.

Her iki ka nat la da iliş ki için de olan ve

her iki si ni de bir bi çim de gü dü le yen TÜ -

Sİ AD ve ABD, sis te min ge nel çı kar la rı

ze mi nin de bir bü tün sel du ru şu ta raf la ra

da ya tıp, ge ri li min bel li eşi ği aş ma ma sı -

nı sağ la ma ya ça lı şı yor.

As lın da 3. ve ha kim ka nat ola rak gö -

rül me si ge re ken TÜ Sİ AD–ABD ikilisi

AB’yle de iliş ki le ne rek, her iki ka na dı da

sis te min ge nel çı kar la rı doğ rul tu sun da

ye ni den şe kil le ne cek bir TC için yön len -

dir me ye ça lı şı yor lar. Bir yan dan iki ka -

nat ça tış ma ya iti lir ken, ça tış ma nın ya -

rat tı ğı ha sar lar ve yor gun luk tan fay da -

la na rak, her iki si ni de ser ma ye nin gün -

cel ras yo nel le ri için de ki bir ko num la nı -

şa doğ ru zor lu yor lar.

Hrant Dink’in vu rul ma sı

Hrant’ımı zı ki min vur du ğu önem li ol -

mak la be ra ber, bi zim yo ğun laş ma mız

ge re ken yer, su ikast son ra sın da ki ge liş -

me ler. Bun lar, en ka ba hat lar la ne ler -

dir? 

Bi rin ci si, açı ğa çı kan ve için de za yıf bir

dev rim ci fi liz de ba rın dı ran de mok ra tik

po tan si yel dir. Hız la “ulu sal cı” ya da li -

be ral uç la ra doğ ru sav ru lan or ta sı nıf

için de bir üçün cü tu tum,  yüz bi ni aş kın

ka tı lı mın ol du ğu ce na ze tö re nin de ken -

di ni gös ter di.

İkin ci si, ka til ve ya kın çev re sin de ki fa -

şist şe be ke nin ya ka lan ma sı ve o ya ka la -

nış sı ra sın da olan se fil lik le rin de şif re

edil me si dir. Sa una çe te si, Şemdin li

bom ba cı la rı, Da nış tay bas kı nın da ol du -

ğu gi bi, Or du’yu ve “ulu sal cı”-fa şist ör -

güt len me yi yıp rat ma ya yö ne lik ham le -

ler Em ni yet ta ra fın dan ya pıl dı. Kir li li ği

ve si vil-fa şist çe te ler le iç içe geç miş li ği

açı ğa çı kan “ulu sal cı”-fa şist cep he, kıs -

men yıp ra tıl dı.

Üçün cü sü, ce na ze de atı lan “He pi miz

Er me ni yiz” da ya nış ma slo ga nı nın bi -

linç li çar pı tıl ma sı üze ri ne in şa edi len ve

“He pi miz Tür küz” te me lin de yü rü tü len

kam pan ya dır. Böy le ce, Hrant’ın ce na ze

tö re niy le meş ru lu ğu sor gu la nan ırk çı-

“ulu sal cı lık” bir kez da ha tah kim edil di

ve fa şist da ma rın top lum sal ya yı lı mı

des tek len di.

Öy le an la şı lı yor ki, ba zı güç ler, ırk çı-

“ulu sal cı” fa şist eki bi uca doğ ru ite rek

ve su ça bu laş tı ra rak “hay dut”luk nok ta -

sı na çe kip, meş ru iyet yi ti mi ne uğ ra ya -

rak al tı nın bo şa la ca ğı ve boş lu ğa dü şe -

ce ği, par lak ama za yıf bir ze mi ne yer -

leş me ye zor lu yor lar. Kar şı ta raf ise, ne

pa ha sı na olur sa ol sun “ulu sal cı”-fa şist

bir top lum sal bi linç ya ra ta rak, ra kip

güç le ri te rör le ve fa şist kit le ba sın cıy la

bu nal tıp püs kürt mek is ti yor.
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Ulusalcı-faşistler ve gerici liberaller çatışıyor

SEÇİME DOĞRU
Gerici-liberaller Cumhurbaşkanlığı mevzisini de ele geçirerek devreyi kapatıp, TC’nin anayasal kuruluş ve işleyişini bütünüyle
kontrole almak istiyor. “Ulusalcı”-faşist kanat ise, CHP ve MHP’nin genel seçimleri kazanmasının oldukça küçük bir ihtimal

olduğunu biliyor ve hiç olmazsa Cumhurbaşkanlığı mevzisini elinde tutarak, meclis ve hükümet ve bağlı olarak devletin 
meşru-yasal işleyişi üzerindeki kontrolünü sürdürmek istiyor.
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ev rim ci Ha re ke tin za yıf la ma sı,

hal kı ön cü si ya si kad ro la rın dan

mah rum bı ra kı yor. Bu du rum -

dan al dı ğı ce sa ret le sü rek li sal dı rı ko -

nu mu na yer le şen ser ma ye güç le ri, ha -

ya tın her anı nı ve ala nı nı emek çi ler için

ce hen ne me çe vi ri yor. Mec li sin çı kar dı ğı

ya sa lar la ve hü kü me tin uy gu la ma la rıy -

la, do ğal ve top lum sal bü tün zen gin lik -

le ri miz ser ma ye nin ka zan cı nı art tı rıp

ken di ni da ha da bü yü te ce ği bir yağ ma

ala nı na çev ri li yor. Kü re sel ve ye rel ser -

ma ye güç le ri "gün bu gün dür" aç göz lü -

lü ğüy le az gın ca sal dı rı yor lar.

Yok sul luk ve iş siz lik san ki zo run lu bir

ka der miş gi bi emek çi le re da ya tı lı yor.

Hal kın ver gi le riy le ya pı lan fab ri ka lar ve

hal kın bi ri kim le riy le olu şan ban ka lar,

ya ni ka mu sal zen gin lik ler, “özel leş tir -

me” soy gu nuy la han gi ser ma ye gru bu

ka par sa onun eli ne ge çi yor. O da yet -

mi yor, “dış borç öde me le ri” kı lı fı na bü -

rün dür dük le ri soy gu nu ar sız ca sür dü -

re rek Ana do lu’da olu şan ye ni zen gin -

lik le ri de sü rek li ola rak kü re sel ser ma -

ye ye ak ta rı yor lar.

Kalıcı yoksulluk

Bir gün her ke sin re fa ha ka vu şa ca ğı

söy len se de, bu nun pis bir ya lan ol du -

ğu nu ar tık her kes bi li yor. Re fah bir ta -

ra fa, yok sul luk ka lı cı gö rül dü ğü ve is -

yan ka çı nıl maz sa yıl dı ğı için, o is ya nın

ön cü sü ola bi le cek top lum sal güç le ri

çü rü te cek po li ti ka lar, res mi gö rev li

"em ni yet güç le ri" ve ül kü cü maf ya nın

iş bir li ği ile yok sul semt le re da ya tı lı yor:

Uyuş tu ru cu ve fu huş şe be ke le ri ar tan

hız da va roş la ra sı zı yor ve is yan di na -

mik le ri ni çü rüt me ye ça lı şı yor. Ser ma ye

güç le ri nin doğ ru dan kont ro lün de olan

te le viz yon lar da ki "hal kı ap tal laş tır ma"

prog ram la rı ise, 24 sa at ara lık sız ola -

rak dev re de ve bi linç le re en sin si ce sı -

za rak sey re den le ri di be çe kip, kö le ce

ya sa mı nor mal leş ti ren bir top lum sal

çü rü me yi in şa edi yor.

Sa de ce ya sa yan in san la rı sö mür mek

ser ma ye ye yet mi yor. Do ğa da ser ma -

ye nin sal dı rı sı al tın da ve kar şı lık sız bir

zen gin lik kay na ğı ola rak az gın ca sö mü -

rü lü yor. So lu du ğu muz ha va, iç ti ği miz

su ve ürün le ri mi zin ana sı top rak, ser -

ma ye nin diz gin siz sal dı rı sı al tın da. Hü -

kü met ve Mec lis al dık la rı ka rar lar la bu

sö mü rü ye ya sal kı lıf oluş tu ru yor. "şim -

di bu nun la mı uğ ra şa ca ğız" di yor sa nız,

fab ri ka atık la rıy la ve kış kır tı lan tü ke -

tim le kir le nen ha va ve su yun, sü rek li

yağ ma la na rak za yıf la yan ve eroz yon la

git tik çe yok olan top ra ğın, ge ne ti ği de -

ğiş ti ril miş or ga niz ma la rın… vd., he pi -

mi zin ya şa mı nı doğ ru dan il gi len dir di ği -

ni ve baş ta kan ser ol mak üze re bin bir

bi çim de fa tu ra çı kar dı ğı nı ha tır la ta lım.

Örtülü iç savaş

Ül ke miz de ne re dey se 25 yıl dır ya şa -

nan ör tü lü iç sa vaş ta, şim di ki ateş kes

bel ki de son bir ba rış çıl çö züm im kâ nı

ya rat mış ol ma sı na rağ men, köh ne miş

as ke ri-bü rok ra tik re jim ıs rar la sa va şı

sür dür mek is ti yor. Kürt hal kı nın en

meş ru hak ki olan var ol ma ve öz gür ce

kim li ği ne sa hip çık ma hak kı ka bul le nil -

me ye rek, sa vaş kış kır tı lı yor. Türk ve

Kürt hal kı nı düş man laş tı ran, her tür -

den em per ya list tez gâh için uy gun or -

tam ya ra tan ve böl ge de ki kan lı iş ga li

Ana do lu'ya doğ ru çe ken bu kir li sa va -

şın, sırf ve sa de ce as ke ri oli gar şi nin

de vam ede bil me si için sür dü rül dü ğü nü

ve sa va şa ak ta rı lan mil yar lar ca do la rın

emek çi le rin alın te rin den ça lın dı ğı nı ar -

tık her kes bi li yor. Ve yi ne, an cak sa vaş

or ta mın da üre ye bi len şe be ke le rin,

uyuş tu ru cu ti ca re ti ile mil yar lar ca do -

la rı cep le ri ne in dir dik le ri ni de her kes

bi li yor. 

Öte yan dan, kü re sel ser ma ye nin böl -

ge mi zi ye ni den sö mür ge leş tir me yi ve

baş ta pet rol ve do ğal gaz ol mak üze re

bü tün zen gin lik le re el ko yup ken di ka -

sa la rı na ak tar ma yı he def le yen sa va şı

da de vam edi yor. Ve sim di öy le gö zü kü -

yor ki, sa va şın ate şi ül ke mi ze de sıç ra -

mak üze re.

Ga ni met ten pay al mak is te yen Tür ki -

ye ser ma ye si ve onun si ya si ve as ke ri

güç le ri, el le ri ni ovuş tu ra rak ka pa cak la -

rı avan ta la rın ha yal le ri ni ku ru yor lar.

On bin ler ce Ana do lu de li kan lı sı nın ya -

şa mı na mal ola cak ve so nun da on la rın

ai le le ri ni de yok sul laş tı ra cak ve halk la -

rı bir bi ri ne düş man laş tı ra cak bu sa -

vaş tan emek çi le rin hiç bir çı ka rı nın ol -

ma dı ğı açık tır. 

Direnmek meşrudur

An cak, in san lık ta ri hi bi ze gös te ri yor

ki: Hak sız lı ğın, soy gu nun ve güç lü ola -

nın key fi şid de ti nin ola ğan laş tı ğı du -

rum lar da, di ren mek, ya şa ma hak kı nı

sa vun ma do ğal lı ğı na bü rü nür ve bin

kez meş ru dur. Ses siz ce ka bul len mek

ise, da ha faz la hak sız lı ğa ve şid de te

da ve ti ye çı kar mak tır. 

Ser ma ye nin, hü kü met le ri nin ve si lah lı

ko ru yu cu la rı nın hal ka kar şı git tik çe yo -

ğun la şan yok sul laş tır ma ve çü rüt me

po li ti ka la rı, hal kın di re ni şi ni meş ru bir

zo run lu luk ha li ne ge ti ri yor.

Saldırı konumundaki sermaye işçilerin hayatını cehenneme çeviriyor

HALK KENDİNİ 
SAVUNMAK ZORUNDA!
Haksızlığın, soygunun ve güçlü olanın keyfi şiddetinin olağanlaştığı durumlarda, direnmek, yaşama hakkını savunma
doğallığına bürünür ve bin kez meşrudur. Sessizce kabullenmek ise, daha fazla haksızlığa ve şiddete davetiye çıkarmaktır. 
Sermayenin, hükümetlerinin ve silahlı koruyucularının halka karşı gittikçe yoğunlaşan yoksullaştırma ve çürütme politikaları, 
halkın direnişini meşru bir zorunluluk haline getiriyor.

ALP AYDIN

Askeri-brokratik kesim savaşın sürmesini istiyor

Uyuş tu ru cu ve fu huş şe be ke le ri ar tan hız da va roş la ra 
sı zı yor ve is yan di na mik le ri ni çü rüt me ye ça lı şı yor. 
Ser ma ye güç le ri nin doğ ru dan kont ro lün de olan 
te le viz yon lar da ki "hal kı ap tal laş tır ma" prog ram la rı ise, 
24 sa at ara lık sız ola rak dev re de ve bi linç le re en sin si ce 
sı za rak sey re den le ri di be çe kip, kö le ce ya sa mı nor mal leş ti ren
bir top lum sal çü rü me yi in şa edi yor.
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ş çi sı nı fı nın ve bü tün emek çi le -
rin, sü rek li bu da nan üc ret le ri ve
sos yal hak la rı için sa vun ma sa -

va şı ver me si zo run lu dur. "Dur" den me -
di ği sü re ce, ser ma ye nin dur ma ya ca ğı
açık de ğil mi dir? O hal de, "dur" de nil -
me li dir. Sağ lık, eği tim, ula şım, ba rın -
ma, emek li lik gi bi en te mel ve vaz ge çil -
mez olan lar dan baş la yıp sü rek li alan
ge niş le ten bir meş ru di re ni şin, gün ge -
çir me den baş la ma sı zo run lu dur. 

Ka mu sal ala nın “özel leş tir me” ça pul -
cu lu ğu baş ta ol mak üze re bin bir yol la
tas fi ye edi le rek ora lar da bi ri ken top -
lum sal zen gin lik le rin ser ma ye ye ak ta -
rıl ma sı na kar şı, iş gal le re dek sıç ra ya -
cak meş ru di re niş ler ör güt len me li dir.

Ser ma ye nin bi linç li ce al dı ğı ka rar lar -
la, köy le rin den ko pa rı lıp şe hir le re yön -
len di ri len ve ora da da iş siz lik le ter bi ye
edi lip ezi len iş siz yok sul la rın sos yal
hak la rı için mü ca de le et me le ri meş ru
ve zo run lu dur. İlk el den ku ru la cak da -
ya nış ma ağ la rıy la, zor luk la rın azal tıl -
ma sı he def len me li dir. Ve el bet te, va -
roş la rın hak lı öf ke si nin di le gel me sin de
ön cü lük ya pıl ma lı dır.

Yok sul semt le rin çü rü tül me si ni he def -
le yen uyuş tu ru cu ve fu huş odak lı fa ali -
yet le re kar şı di re niş, bü tün mü ca de le
yol la rı kul la nı la rak dev re ye so kul ma lı -
dır. Yok sul la rın da bir onu ru var dır ve
ona uza nan el ler piş man ol ma lı dır. Ve

de vam la, yoz laş tır ma ya kar sı ba ri kat
ku ran ve de mok ra tik-kül tü rel bi ri kim -
le ri va roş la ra ak ta ran Kül tür Mer kez le -
ri ku rul ma lı dır.

Coğ raf ya mı zın, ha va, su ve top ra ğı -
mı zın ser ma ye nin çı kar la rı yö nün de
kir le ti le rek ya şa ma hak kı mı zın yok
edil me si ne kar şı "Ya şa ma Hak kı"na
odak la şan ve do ğa sev gi si ni in şa eden
bir do ğa sa vu nu cu lu ğu dev re ye gir me -
li dir.

Ege men ler ara sın da ki it da la şın da,
sa çı ve vü cu du nun bü tün böl ge le ri bir
bi çim de kul la nı lan ve üze rin de oy na na -
rak dü şü rü lüp hem vü cu duy la hem de
ucuz eme ğiy le bir ser ma ye bi ri kim ala -
nı ola rak kul la nı lan ka dın la rın, öz gür ce
ve ken di le ri ola rak var ola bil me le ri için
bir Ka dın Kur tu luş Ha re ke ti ör güt le me -
le ri ka çı nıl maz dır.

Kürt hal kı nın ken di kim li ği nin ve öz -
gür ce ya şa ma hak kı nın ta nın ma sı için
ver di ği mü ca de le meş ru dur. 

Öte yan dan, sa de ce Kürt ler de ğil,
Ana do lu’da ya şa yan bü tün halk la rın
ken di le ri ni öz gür ce ifa de et me le ri sa -
vu nul ma lı dır. Arap, Çer kez, Laz... vd.
bü tün halk lar, ken di kül tür le ri ni ge liş -
tir me im kân la rı na ka vuş ma lı dır. Ana -
do lu, bin ler ce yıl lık zen gin li ği nin üs tü ne
be ton dö ke rek ken di si ni uy gun gör dü ğü
bir ka lı ba sok ma ya  ça lı şan as ke ri re ji -
min bas kı sı nı par ça la ya cak gü ce ve ta -

rih sel de rin li ğe sa hip tir.
Ana do lu'da ki halk la rı bir bi ri ne dü şü -

re rek ken di ege men lik le ri ni so run suz ca
sür dür mek is te yen le re kar şı, halk la rın
or tak çı kar la rı ze mi nin de da ya nış ma la -
rı için her tür lü im kân de nen me li dir.

Son dö nem ler de ar tan si vil fa şist sal -
dı rı lar la ve po lis te rö rüy le, zu lüm le tes -
lim alı nıp diz çök tü rül me ye ça lı şı lan
üni ver si te li genç li ğin öz gür lük ara yı şı,
ka rar lı lık ve cü ret dü ze yi sü rek li art tı rı -
la rak ve li se le re ge niş le ti le rek sür dü -
rül me li dir.

Cum hu ri yet son ra sın da doğ ru dan fi -
nans ka pi tal bi çi min de şe kil le nen ser -
ma ye, Ana do lu'da it ti fak ku ra ca ğı güç
ola rak ta ri hin de rin lik le rin den ge len
güç olan te fe ci-be zir gân lı ğı bul muş tu.
60 son ra sın da Ana do lu'ya sıç ra yan
dev rim ci ha re ket de, ken di ne it ti fak gü -
cü ola rak te fe ci-be zir gân lı ğın ta rih sel
düş ma nı ve ko mü nal ge le ne ğin de vam -
cı sı Ale vi li ği bul du. Sis tem, bu it ti fa kın
be de li ni Ale vi le re de fa lar ca kat li am dü -
zen le ye rek ödet ti.

Evet, ge li şen ka pi ta lizm Ale vi ler ara -
sın da da sı nıf sal bö lün me ler ya rat tı,
ama ki mi po zi ti vist Mark sist le rin san -
dı ğı nın ak si ne, her şey bir den bi re de ği -
şi ver me di: Ale vi ler ha len de Dev rim ci
Ha re ke tin en ya kın des tek çi si ve yi ne
sis te min özel bas kı la rı na uğ ru yor lar. 

Dev rim ci Ha re ket, Ale vi le rin ken di le -

ri ni öz gür ce ifa de et me le ri nin en ka rar -
lı sa vu nu cu su ol ma lı ve on la rın ya şat -
tık la rı ko mü nal de ğer le ri iç sel leş tir me -
li dir. 

Ve ni ha ye tin de, böl ge mi zi mer kez ala -
rak tüm yer yü zü ne da ya tı lan em per ya -
list sal dı rı ya kar şı, böl ge miz de ki Di re -
niş odak la rıy la da ya nış mak ve em per -
ya list sü rek li sa vaş stra te ji si ne kar şı,
ba rış güç leriy le kay naş mak gerekiyor.

ürek li sal dı rı ko nu mu na yer le -
şe rek soy gu nu yü rü ten ser ma -
ye güç le ri, or ta ya çı kan pas ta -

dan han gi si nin da ha faz la pay ka pa ca -
ğı na da ir iç kav ga la rın da emek çi le ri saf
tut ma ya ça ğı rı yor lar. 

Yok, cum hur baş ka nı kim ola cak mış,
vay se çim ler ne za man ola cak mış ve
ye ni hü kü me ti kim ku ra cak mış... vd.

Hep si nin ca nı ce hen ne me, al bi ri ni
vur öte ki ne! Emek çi ler şim di ye dek
han gi si nin bir ya ra rı nı gör dü? Hep si de
enin de so nun da ser ma ye nin ada mı de -
ğil ler mi ve hep si de cep le ri ni dol dur -
ma yı dü şün mü yor lar mı? 

şüp he siz ki, emek çi ler her tür lü si ya -
si ge liş mey le, o ara da cum hur baş ka nı -
nın kim ola ca ğı ve hü kü me ti ki min ku -
ra ca ğı gi bi so run lar la da il gi le nir ve
ken di çı ka rı na uy gun tu tum lar ge liş ti -
rir. An cak, o gün cel tu tum lar sa de ce
ken di le ri ola rak dev re ye gi rer ler se,
boş luk ta ka lır lar ve ser ma ye dü ze ni nin
ka ran lık deh liz le rin de ki hiç bit me yen iç
so run lar ara sın da kay bo lup gi der ler.

O gün cel tu tum la rı ken di üze rin de
bir leş ti ren, bir sis te ma ti ğe ka vuş tu ran
ve on la rı ka lı cı laş tı ra rak ka zanç la rı nı
son ra ki aşa ma la ra ak ta ran bir ze mi ne
ih ti yaç var dır.

İş çi sı nı fı nın ser ma ye kar sı sın da ki
ba ğım sız-dev rim ci çı kar la rın da odak -
la şan ve di ğer bü tün ka pi ta lizm kar şıt -
la rı nı an ti-ka pi ta list bir alan da bir leş ti -
ren ve ta rih sel bir Mark sist dev rim ci
ide olo jik-po li tik ze min, ser ma ye ye kar -
şı so nuç alı cı ve ka lı cı pra tik mü ca de -
le nin çı kış nok ta sı dır.

İş te, dip te ku ru lan bu ta rih sel ze min
yü ze ye-gün ce le doğ ru açı lır ken, ken di -
ni ifa de ede ce ği ve as lın da ete ke mi ğe
bü rü ne ce ği, ken di si ni ger çek bir po li tik
güç ha li ne dö nüş tü rüp ser ma ye güç le -
ri ne da ya ta ca ğı fark lı dü zey ler de ki açı -
lım la ra ih ti yaç du yar.

Demokratik devrim

Sos ya lizm he de fiy le sım sı kı iliş ki len -
miş ve te kel le rin tas fi ye si ni he def le yen
bir De mok ra tik Dev rim açı lı mı, yü ze ye-
gün ce le doğ ru çı kı şın önem li bir dü ze -
yi-aşa ma sı dır. O açı lı mın en gö rü nür
ha liy se, gün cel dü zey de ya şa nan ge liş -
me ler de yer le şi len ko num lan ma lar dır. 

Gün cel po li ti ka da yön kay bı na uğ ra -
ma mak ve iş çi sı nı fı nın ba ğım sız dev -
rim ci çı kar la rın dan kop ma mak, en dip -
te ki ide olo jik-po li tik ze mi nin sağ lam lı -
ğı ve yü ze ye doğ ru açı lı mın doğ rul tu su
ve iliş ki le ri nin ze min le uyum ha lin de

ol ma sıy la müm kün dür. Ve şa yet, bu
ha re ket li ko num la nış doğ ru bi çim de
ku ru la bi lir se, gün cel po li ti ka da ola bil -
di ğin ce es nek ma nev ra lar yap ma im -
kâ nı ka za nı lır.

Güncellik

İş te, an cak böy le si bir ha re ket li-has -
sas ko num la nış ta tu tu nul du ğu ve ora -
dan güç alın dı ğı oran da, ser ma ye sis -
te mi nin iç so run la rı ko nu sun da alı nan
ta vır la rın bir kıy met-i har bi ye si ola bi -
lir. 

şim di için de bu lun du ğu muz dö ne me
öz gü gün cel açı lım lar ise, tam da hal ka
kar şı sal dı rı nın yo ğun laş tı ğı ve hal kın
ken di si ni sa vun mak zo run da ol du ğu
nok ta lar da mev zi le ne rek sağ la na bi lir.
O nok ta la ra yö nel mek, ora lar da ıs rar la
tu tun mak ve güç bi rik tir mek ge re ki yor. 

Evet, ser ma ye nin ha ya tın her ala nı na
ya yıl mış sal dı rı la rı na kar şı, sal dı rı nın

yo ğun laş tı ğı be lir le yi ci nok ta lar da
odak la şan ve ama güç len di ği oran da
bü tün alan la ra ya yı lan bir sa vun ma
hat tı ku ran, o hat ta hal kın di re ni şi nin
ko num lan ma sı nı sağ la yan ve de va mın -
da, di re ni şin kar şı sal dı rı ya sıç ra ya bil -
me si nin ko şul la rı nı ha zır la yan ön cü
pra ti ği de kap sa yan bir pra tik-po li tik
açı lım ge re ki yor.

Öte yan dan, Dev rim ci Ha re ke tin ken -
di si ni pra tik ola rak ye ni den ku ra ca ğı
pra tik-po li tik sü reç ler de, ay nı nok ta -
lar da dü ze ne kar şı ve ri le cek mev zi sa -
vaş la rın da en iyi bi çim de olu şa cak tır.
Kö şe ye sı kış tı rı lıp mar ji nal leş me ye iti -
len Dev rim ci Ha re ke tin bir Top lum sal
Ha re ket-Güç ola bi le ce ği gün cel tu tum -
lar la, ser ma ye nin bit me yen sal dı rı la rı
kar şı sın da ken di ni sa vun mak zo run da
olan hal kın doğ ru dan yö ne lim le ri, or -
tak laş tık la rı bir ala na ka vuş tu rul -
malıdır.
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NE YAPMALI!

HANGİ GÜNCEL AÇILIMLAR...

İş çi sı nı fı nın ve bü tün 
emek çi le rin, sü rek li 
bu da nan üc ret le ri ve 
sos yal hak la rı için 
sa vun ma sa va şı ver me si 
zo run lu dur. 
"Dur" den me di ği sü re ce, 
ser ma ye nin dur ma ya ca ğı
açık de ğil mi dir? 
O hal de, "dur" de nil me li dir.
Sağ lık, eği tim, ula şım, 
ba rın ma, emek li lik 
gi bi en te mel ve 
vaz ge çil mez olan lar dan 
baş la yıp sü rek li alan 
ge niş le ten bir meş ru 
di re ni şin, gün ge çir me den
baş la ma sı zo run lu dur.

S

İ



6 MART 2007POLİTİKA
ÖZGÜRLÜKTOPLUMSAL

ir böl ge na sıl her şe yiy le yok lu -

ğa mah kum edil di? Ot lu yay la -

lar, be re ket li top rak lar boş kal -

dı.  Dev le ti miz sa vaş ya pı yor, hal kı sü -

rüp top rak la rı boş koy mak... Sür gün le ri

de aç se fil ko ya rak, sür gün le rin aç se fil

ço cuk la rı nı da is ter is te mez dağ la ra

yol la mak... Dağ la ra ne ka dar de li kan lı

git miş, sa yı sı nı bi li yor mu hü kü met?

Bir de bu tu tum dan Tür ki ye’nin ne ka -

dar za ra rı ol du, bi li yor mu dev let? Bu

şid de tin, bu sa va şın Tür ki ye’ye ne ka dar

za ra rı ol du bi li yor lar mı sa yın sa vaş se -

ver mil li yet çi le ri miz? Bu sa vaş la gün ler

geç tik çe ne ka dar tü ken di ği mi zi, tü ke -

ne ce ği mi zi, Al lah için bir dü şü nen var

mı, bu gi diş le ne re ye gi di yo ruz bir bi len

var mı?”

İn ce Me med ba rış is ti yor

“Bir in sa na ne ya par sa nız ya pın, bir

in sa nın bir hal kın onu ruy la oy na ma yın!.

Bu be nim genç li ğim den bu ya na di li me

pe le senk et ti ğim sö züm dür. Bi zim yö ne -

ti ci ler bu nun ter si ni yap tı lar. Hal ka et -

me dik le ri ni bı rak ma dı lar. Yö ne ti ci le rin,

on lar dan ba ğım sız ko ru cu la rın hal ka

yap ma dık la rı kal ma dı. O ka dar zu lüm -

ler yap tı lar ki, söy le me ye di lim var mı -

yor.” 

13-14 Ocak 2007’de An ka ra’da dü zen -

le nen “Tür ki ye Ba rı şı nı Arı yor” kon fe -

ran sın da böy le ta nım lı yor Kürt Hal kı nın

ya şa dık la rı nı Ya şar Ke mal. Ya şa nan acı -

nın bü yük lü ğü kar şı sın da po li ti ka nın

“ku ru di li nin” ne ka dar ye ter siz kal dı ğı -

nı an lı yor in san, bü yük ede bi yat çı Ya şar

Ke mal’in söy le dik le ri ni din le yin ce. İn sa -

nı yü re ğin den ya ka lı yor… Cüz dan la rın

de ğil vic dan la rın se sin den ko nu şu yor.

Ba rı şın di li ni, kar deş li ğin leh çe si ni kul -

la nı yor… 

Ba rı şın ve kar deş li ğin ola bil me si için

ne le rin ya pıl ma sı ne le rin ya pıl ma ma sı

ge rek ti ği ni, yüz yıl lar dır Ana do lu halk la -

rı nın isim le ri ni ku lak tan ku la ğa ta şı dı ğı

De de Kor kut’tan, Ev da lê Zey ni kî’den,

Fe qî yê Tey ran’dan, Pir Sul tan’dan, şeyh

Bed ret tin’den, Âşık Vey sel’den dev ral dı -

ğı süz geç ten da mı ta rak an la tı yor bir

bir… 

İn sa na, in san lı ğın ya şa dı ğı na, hal kı na

göz le ri ni ka pa ma dan, ömür lük de ğil,

gö nül lük ya şa ya rak ken din den ön ce ki ler

gi bi ça ğı nın bü yük an la tı cı sı ola rak, ta ri -

hin say fa la rı na is mi ni yaz dı rı yor Ya şar

Ke mal. 

Ve bin ler ce yıl lık in san lık de ğer le rin -

den da mıt tı ğı ba kış açı sıy la yol gös te ri -

yor Ana do lu halk la rı na:

“Dün ya bin ler ce çi çek li bir kül tür bah -

çe si dir. Her çi çe ğin bir ren gi, bir ko ku su

var dır. İn san lık, her kül tü rün üs tü ne tit -

re me li dir. Bin ler ce kül tür çi çe ği, bi ri ni

ko pa rır sak, in san lık bir ko ku dan, bir

renk ten yok sun ka lır.

Bir ül ke in san la rı in san ca ya şa ma yı,

mut lu lu ğu gü zel li ği se çe cek se, bu ön ce

ev ren sel in san hak la rın dan, son ra da

ev ren sel sı nır sız dü şün ce öz gür lü ğün -

den ge çer. Bu na kar şı çık mış ül ke le rin

in san la rı da yir mi bi rin ci yüz yıl da onu -

ru nu yi tir miş, in san lı ğın yü zü ne ba ka -

ma ya cak du rum la ra düş müş in san lar

ola rak ya şar lar.

Ül ke mi zin onu ru nu, ek me ği ni, kül tür

zen gin li ği ni kur tar mak eli miz de...

Ya ger çek bir de mok ra si, ya da hiç...”

Ta ri hin çöp lü ğün de yer ayır tan lar

Dö ne min di ğer “Ya şar”ı ise Ge nel Kur -

may Baş ka nı Ya şar Bü yü ka nıt.

Her fır sat ta sa vaş tan bah se di yor, te rö -

rist ten, bom ba la mak tan, bi tir mek ten,

ça tış ma dan, çö züm süz lük ten… 

Yüz yıl lar dır bir lik te ya şa dı ğı halk la ra

gü ve nip, ta rih ten ders çı kar ta rak ba rış

için de, eşit, adil bir şe kil de ya şa ya bil -

me nin yo lu nu di le ge tir mek ten se “Türk

Si lah lı Kuv vet le ri (TSK), tek te rö rist kal -

ma yın ca ya ka dar mü ca de le si ni sür dü -

re cek tir” yak la şı mıy la acı la ra ye ni acı -

lar, göz yaş la rı na ye ni göz yaş la rı kat ma

nok ta sın da ka rar lı lı ğı nı di le ge ti ri yor.

25 yıl dır sü ren sa va şı son lan dı rıp

halk la rı mı zın ba rış için de ya şa ya bil me -

si için çö zü mü “Ma laz girt’ten bu ya na”

kar deş halk olan Kürt hal kın da de ğil,

Or ta do ğu halk la rı nı bir bi ri ne kır dır mak

için elin den ge le ni ar dı na koy ma yan

Ame ri kan Em per ya liz mi nin ka pı sın da

arı yor. Sı nır öte si ope ras yon için, her

tür lü ta vi ze, aşa ğı lan ma ya ra zı ola rak,

izin ko part ma ya ça lı şı yor. İn ce Me med -

le Meh met çi ği bir bi ri ne kır dır ma yı he -

def le yen po li ti ka la rı nı sür dü rü yor.  

Bu po li ti ka sı na des tek bul mak için de

“kor ku ve düş man lık” üze ri ne ku ru lu

stra te ji si ni her yer de pro pa gan da edi -

yor. Ya şar Ke mal’in, 13 şu bat’ta An ka -

ra’da Ba rış Kon fe ran sı’n da yap tı ğı “ba -

rış çağ rı sı na”  bir ay son ra ada şı Ya şar

Bü yü ka nıt, Was hing ton’dan “sa vaş çağ -

rı sıy la” kar şı lık ver di: 

"Ba zı kor ku la rı mız var. Bu kor ku la rı -

mı zın üs te sin den gel me miz ge re ki yor.

Tür ki ye bö lü nü yor mu? Kim bö le cek

Tür ki ye'yi? Kim bö le bi lir? Tür ki ye'yi böl -

me ye ki min gü cü ye ter? Tür ki ye'yi böl -

me yi rü ya la rın da gö ren ler, bu rü ya nın

so nun da ka bus gö rür. O di na mik güç ler,

Tür ki ye'yi ko ru yan o di na mik güç ler va -

rol du ğu sü re ce, o rü ya yı gö ren ler ka -

bus la uya nır lar ve ders le ri ni alır lar. Bir

ke re bu na inan ma mız la zım. Biz ina nı -

yo ruz. Kim se Tür ki ye'yi bö le mez, ona

ce sa ret ede mez. Onu dü şü nen le rin biz

ge re ği ni ya pa rız. Böy le bir güç var mı?

Yok. Ha yal ku ran lar var. Ha yal ku ran la -

ra des tek ve ren ler de var. Geç miş te de

ha yal ku rul muş. O ha yal le rin için de bo -

ğu lur lar. Kim se ye Tür ki ye'yi böl dür me -

yiz.” (Was hing ton, 14 şu bat 2007) 

İki si de “Ya şı yor” 

Ya şar Bü yü ka nıt sa de ce bir sa vaş

çağ rı sı yap mak la kal mı yor, ba rış ha re -

ke ti nin bü yü mek te ol ma sın dan da ra -

hat sız lı ğı nı açık açık di le ge ti ri yor: “…

son ay lar da ar ka ar ka ya kon fe rans lar

dü zen le ni yor, Kürt kon fe rans la rı. So -

nuç bil di ri le ri ne dik kat li ola rak bak tı -

ğı nız za man, per de yi aça cak ak tör le rin

kim ler ol du ğu nu da çok iyi an lar sı nız.

Oyun şu dur. Bir çok ül ke nin te rö rist

ola rak ka bul et ti ği PKK’yı baş ka bir

kim li ğe dö nüş tür mek müm kün mü -

dür? So ru bu dur. Ba zı çev re le rin gör -

dü ğü (evet müm kün dür). Han gi kim li ğe

dö nüş tü re lim? İn san hak la rı ve azın -

lık la ra in di re lim... Bu, şu an da gel di ği -

miz nok ta da, PKK ile mü ca de le bağ la -

mın da en önem li hu sus tur. Bu ko nu da

Türk mil le ti nin uya nık ol ma sı ge rek.” 

İş te si ze iki “Ya şar”… İki si de “Ya şı -

yor.” Ama Ta rih bi ri nin adın dan bah se -

de cek. Da ha doğ ru su bi ri nin adın dan

“in san lı ğın de ğe ri” ola rak bah se de cek.

Di ğe ri nin ki niy se “in san lık için ha tır lan -

ma ya değ mez in san lar çöp lü ğü ne” fır -

la tıp ata cak. Do ğan Gü reş gi bi, Ke nan

Ev ren gi bi, Fev zi Çak mak gibi…

Tarihin cilvesi bir kez daha “Yaşar” ismine siyasi bir anlam yükledi

İKİSİ DE YAŞAR, BİRİNİN ADI KALIR
Aziz Nesin’in ünlü “Yaşar Ne Yaşar, Ne Yaşamaz” romanından bu yana hep siyasi bir anıştırması oldu “Yaşar” isminin… 
Tarihin cilvesi bir kez daha “Yaşar” ismine siyasi bir anlam yükledi... Türkiye’nin en temel sorunlarından biri olan Kürt 
sorununa, iki farklı yaklaşımın simgesi haline geldi iki “Yaşar”: Biri Yaşar Kemal, diğeri ise Yaşar Büyükanıt.

“Bir insana ne yaparsanız yapın, ama onuruyla oynamayın!”

UMUT EYLEM
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Ezi len le rin ba ğım sız se çe ne ği

He pi mi zin gör dü ğü gi bi ezi len ler ken di le -

rin den ya na so nuç la na cak üçün cü, ba -

ğım sız bir cep he yi aça ma mış tır. Bu ko -

nu da ki en ör güt lü güç olan Kürt ha re ke ti

çe şit li ham le ler yap ma ya ça lış sa da, bu

ham le ler di ğer emek çi ve ezi len ler ara -

sın da kar şı lık bul ma dı ğı, bir le şik bir mü -

ca de le nin önü nü aç ma dı ğı sü re ce var

olan be lir gin çiz gi le rin göl ge sin de kal ma -

ya mah kum ol mak ta dır. 

Ezi len ler ve emek çi ler ara sın da bi le rek

ve de bil me ye rek, ör güt lü ya da ör güt -

süz ce ege men ler ara sın da ki iki le me ka -

na li ze ol muş ke sim azım sa na cak gi bi de -

ğil dir. En an ti em per ya list, an ti AB-D’ci

du ruş da hi bu bü tün lü ğü ku ra cak pers -

pek ti fe otur ma dı ğın da Fi nans ka pi tal ya

da or du-ser ma ye nin göl ge si al tın da em -

per ya liz me ye dek len mek te dir.

Ulu sal cı sol bu du ru mu bi le rek ve de la -

ik-mil li yet çi ka na lın or du-ser ma ye nin

gü cü nü ve sta tü ko yu güç len dir di ği ni gö -

re rek çiz gi si ni de rin leş tir mek te, “ge ri ci,

em per ya liz min kö le si, bö lü cü” AKP ve

ser ma ye kar şı sın da, açık ya da giz li ola -

rak, or du-ser ma ye nin güç len me si ni ter -

cih et mek te dir.. 

Li be ral sol ise re ji mi ve sis te mi zor la ya -

cak/de ğiş ti re cek bir al ter na ti fin olu şa bi -

le ce ği ne inan ma dı ğın dan or du-ser ma ye

ve sa ye ti kar şı sın da bur ju va de mok ra si -

si ne fit ol mak ta dır.

Öz gür lük çü Dö nü şüm ham le si

Ezi len le rin ve emek çi le rin bu sü re ci ken -

di le hi ne çe vi re bil me le ri nin tek ko şu lu ıs -

rar la Er me ni me se le si ni Kürt me se le siy -

le, Kürt me se le si ni as ga ri üc ret, sos yal

gü ven lik me se le siy le bü tün leş ti re cek bir

çiz gi yi öre bil me sin den geç mek te dir.

Bu gün ler de bir öz ne ola rak sü re ce gi ren,

“Ba rış, De mok ra si ve Öz gür lük Plat for -

mu” bu pers pek ti fi ken di ku ru luş ma ya -

sın da ta şı mak ta dır. Da ha ön ce ki gi ri şim -

ler den çı kar ta ca ğı ders ler le, en acil so -

run olan Kürt me se le sin den baş la ya rak

ül ke nin ve böl ge nin ezi len le ri nin, emek -

çi le rin tüm so run la rı na ye ni bir ya nıt ge -

liş ti re cek “öz gür lük çü dö nü şüm” ham le -

si ni başarabilecek en önem li öz ne

girişimidir. Başarıp başaramayacağı ise

nes nel lik teki geliş melerin yanı sıra kuru-

cu öz nelerinin kapasitelerine de bağ lı

olacak tır.

Tür ki ye ege men le ri ara sın da uzun ca

za man dır ya şa nan he ge mon ya kri zi,

hem re jim içi tı ka nık lar dan bes le ne rek

hem de ulus la ra ra sı ser ma ye nin mü da -

ha le le riy le zir ve ye doğ ru tır man mak ta.

Bir ta raf ta ege men li ği ni ve sta tü ko yu

sür dür mek is te yen or du (Oyak’la bir lik -

te dü şü nül dü ğün de or du-ser ma ye) ve

onun sa ğın dan so lu na ulu sal cı “si vil”

des tek çi le ri, di ğer ta raf ta ise kü re sel

sö mü rü ka nal la rı na pü rüz süz ce en teg -

re ol mak is te yen fi nans ka pi tal ve onun

sa ğın dan so lu na li be ral des tek çi le ri.

Or du pas ta yı kap tır mak is te mi yor

Or du-ser ma ye ken di ni bir yan dan la ik -

lik-şe ri at iki le mi üze rin den ya rat tı ğı

ge ri lim le güç len dir me ye uğ ra şır ken di -

ğer yan dan da baş ta Kürt ler ol mak

üze re di ğer et nik kim lik ler ve kom şu

halk la ra yö ne lik yü rüt tü ğü mil li yet çi,

ırk çı, şo ven yak la şım la he go man ya yı

ele al mak is te yen di ğer güç mer ke zi ne

kar şı ham le ler ge liş tir mek te dir.

Bay rak kri zi, son ra sın da ki linç kam -

pan ya la rı, gü ney kür dis ta na ope ras yon

ha zır lı ğı, Ker kük “has sa si ye ti”, “Kıb rıs

da va sı”, tür ban kriz le ri, cum hur baş -

kan lı ğı me se le si, şe hit Ku bi lay an ma la -

rı,  de mok ra si el den gi di yor va vey la la rı

ve en son Hrant Dink ci na ye ti Or du-

Ser ma ye nin he go man ya sı nı kay bet me -

mek için adım adım dev re ye sok tu ğu

ham le le ri dir. (Sı ra da baş ka la rı nın bek -

le di ğin den kim se nin şüp he si ol ma ma lı)

Tüm ik ti dar Fi nans Ka pi ta le!

Fi nans Ka pi tal ise, AB me se le si, de -

mok ra tik leş me hi ka ye le ri, me de ni yet -

ler bu luş ma sı, Şemdin li li iyi ço cuk lar

ve si le siy le Bü yü ka nıt’a atı lan to kat,

AKP’nin Kıb rıs mü da ha le le ri, Bü yük

çe te or du için de ya ka la nan ki mi kü çük

çe te cik ler, vs.. di ye rek ulus lar ara sı

ser ma ye nin des te ğiy le or du ser ma ye yi

pas ta pay la şım ma sa sın dan kal dır ma -

ya, eko no mi ye ve po li ti ka ya tek ba şı na

ha kim ol ma ya ça lı şı yor. 

şüp he siz fi nans ka pi ta li miz 20-30 yıl

ön ce ki ha lin de de ğil dir. Ulus lar ara sı

sö mü rü ka nal la rı na da ha faz la da hil ol -

muş, kü re sel te kel ler le da ha de rin iliş -

ki ler içi ne gir miş tir. An cak, Tür ki ye’de -

ki or du (dev let sı nıf la rı) ori ji na li te si ni

ki mi sol cu la rı mız dan da ha iyi tah lil et -

ti ği için, bu kök lü ra kip kar şı sın da içi ne

dü şe ce ği en ufak bir acz du ru mu nu kel -

le siy le öde ye ce ği nin de bi lin cin de dir. 

ABD Ka pı sın da des tek ara yı şı

Ulus lar ara sı ser ma ye nin (AB ve ABD

ser ma ye si nin) han gi ta ra fı des tek le ye -

ce ği ko nu sun da da hiç bir mut lak lık

yok tur. Kü re sel te kel ler için Tür ki ye’de -

ki ege men lik iliş ki le rin de (sa de ce Tür -

ki ye’de ki de ğil, bü tün az ve or ta ge liş -

miş ka pi ta list ül ke ler de) or du nun ya da

fi nans ka pi ta lin be lir le yi ci ol ma sı nın

kri tik-ni te lik sel bir far kı yok tur. Çün kü

iki güç de ulus la ra ra sı te kel le rin hiz me -

tin de dir za ten. Ve ya rış la rı bu ka na la

ken di iç le rin de ege men ola rak ki min gi -

re ce ği, ulus la ra ra sı te kel le rin des te ği ni

han gi ka na tın ala ca ğı üze ri ne dir. Ulus -

la ra ra sı te kel ler sü re ce bu iki güç ara -

sın da ki ge ri li min tır man ma sı nı sağ la -

ya cak yön de et ki ede rek iki ta ra fın ip le -

ri ni da ha da eli ne al ma ya, böl ge plan la -

rı na ken di leh le rin de, hiç bir pa zar lık

gü cü ol ma dan oturt ma sı nı ga ran ti ye

al ma ya ça lış mak ta.

Or du ve Hü kü me tin son ABD zi ya re ti

de bu du ru mu doğ ru la mak ta dır. ABD

iki ka na tın da sır tı nı sı vaz la mış ade ta

“ha di bir gü reş tu tun ba ka lım, ga li bi -

niz le yü rü rüm” de miş tir.

DTP Kong re si ve Ateş kes Sü re ci

PKK’nin tek ta raf lı ateş ke sin den son ra

bir kez da ha de mok ra tik çö züm yo lu nu

zor la yan Kürt Ha re ke ti, bu ham le si ne

dev let nez din de cid di bir kar şı lık bu la -

ma dı ğı gi bi Türk iş çi ve emek çi ler içe ri -

sin de de cid di bir et ki ya ra ta ma dı. Her

ne ka dar “Tür ki ye Ba rı şı nı Arı yor Kon -

fe ran sı” son yıl la rın en önem li gi ri şim -

le rin den bi ri ol sa da Dev le tin ma ni pü -

las yo nu nu ve Hrant Dink ci na ye ti nin et -

ki si ni aşıp kit le ler içe ri sin de bir dal ga

ya ra ta ma dı.

Dev le tin ateş kes kar şı sın da im ha in kar

po li ti ka la rın da ıs ra rı, ABD’nin ve

AB’nin bu çiz gi ye ona yı ve bu nun ya nın -

da ABD kont ro lün de de ol sa ba ğım sız -

lık yo lun da hız la iler le yen Kür dis tan Fe -

de ras yo nu nun et ki sin de ola ğa nüs tü

kong re ya pan DTP’de da ha ulu sal cı bir

çiz gi nin yük se li şe geç ti ği gö rü lü yor.

Ezi len le rin ve 
emek çi le rin bu sü re ci
ken di le hi ne 
çe vi re bil me le ri nin tek 
ko şu lu ıs rar la Er me ni 
me se le si ni Kürt 
me se le siy le, Kürt 
me se le si ni as ga ri 
üc ret, sos yal gü ven lik 
me se le siy le 
bü tün leş ti re cek 
bir çiz gi yi 
öre bil me sin den 
geç mek te dir.
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TUNÇ YILDIRIM

Kürt Sorunu, Barış Konferansı, Kerkük, ABD Ziyareti (icazeti)…

BİZE NELER OLUYOR?
Genel Kurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt Amerika’dan açıklama yapıyor. “Türkiye Cumhuriyeti, 1923'ten bu yana bu kadar 
büyük risk, tehdit ve sıkıntılarla karşı karşıya kalmadı”.  Darbeci paşa Kenan Evren “Kürtlere kardeş muamelesi yapmalıyız.
Kaç senesi var bilmem ama Türkiye ileride eyalet sistemine geçebilir”  dedi. İnsanın aklına İlhan şeşen’in meşhur şarkısı
geliyor “Neler oluyor bize”?
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aze te ci-ya zar Hrant Dink’in,
dev le tin kont ra güç le rin ce öl dü -
rül me si nin ar dın da ki sü re cin

net bir şe kil de tes pit edil me si ge re ki yor.
Halk ara sın da “Ya pa na de ğil, yap tı ra na
bak” di ye bir de yim var dır. Ger çek ten
de ola yın ar ka sın da ki güç le rin açı ğa çı -
ka rıl ma sı ve asıl bek len ti nin an la şıl ma -
sı, ge le cek te ala ca ğı mız tav rı da be lir le -
ye cek tir. Bu nun pa ra le lin de, ci na yet
son ra sı ge li şen mil li yet çi-şo ven dal ga yı
da ne re ye ko ya ca ğı mı zı net leş tir me li -
yiz. Bu bağ lam da Hrant Dink ci na ye ti ni;
3 Ka sım 1996 Su sur luk ka za sıy la baş la -
tı lan bü tün lük lü bir ope ras yo nun en bü -
yük par ça sı ola rak de ğer len dir mek
müm kün. Öy le ki, bu sü reç 11 Ey lül İkiz
Ku le pro vo kas yo nu son ra sın da ni te lik
de ğiş ti re rek, da ha sık ara lık lar la ger -
çek le şi yor. Şem din li ola yı nın, Da nış tay
sal dı rı sı nın ve Dink ci na ye ti nin ay nı ze -
min de ve or tak bir sü re cin için de de ğer -
len di ril me si ge re kir. 

Ci na yet le rin hız lı çö zül me si

Şem din li’de bom ba ko yan Jİ TEM’ci le -
rin ko lay ca ya ka lan ma sı, Da nış tay sal -
dı rı sı ve Dink’in katledilmesinin son ra -
sın da ka ti lin ka çar ken ya ka lan ma sı ve
iki ola yın bağ lan tı la rı nın de şif re edi le -
rek or ta ya çı ka rıl ma sı na ba kı lır sa,
TC’nin fa ili meç hul ci na yet le ri ni ar tık
giz li ya pa ma dı ğı nı (!) dü şü nen ler ola bi -
lir. 

Ger çek te bu hız lı çö zül me le ri TC’nin
ye te nek siz li ği ne bağ la ya cak ka dar kör
ol ma mak ge re ki yor. He le ki İt ti hat Te -
rak ki’den bu ya na ge len ta rih sel li ği ni
göz önü ne alır sak.

Dev le tin kont ra güç le ri nin kont rol den
çı kıp maf ya la şan ni te li ği Su sur luk ka za -
sıy la bir lik te açı ğa çık tı. Su sur luk son -
ra sı de rin dev let üze ri ne baş la yan tar -
tış ma, Dink ci na ye tiy le do ru ğa ula şa -
rak, dev le tin üst dü zey ku rum la rı nın da
dil len dir me ye baş la dı ğı bir ko nu ol du.
Şem din li son ra sı bir çok bel ge nin ele ge -
çi ril me si, Da nış tay sal dı rı sı sa nı ğı nın
Jİ TEM’in ku ru cu isim le rin den Ve li Kü -
çük’le çe kil miş fo toğ raf la rı nın ba sı na
yan sı ma sı, Dink ci na ye ti son ra sın da or -
ta ya çı kan vi de olar ve bel ge ler, dev let
içinde bir ça tış ma yı gös te ri yor. 

TC ta ri hi nin hiç bir fa ili meç hul ci na ye -
tin de, bı ra kın sa nık la rın ya ka lan ma sı nı,
bir tek bel ge ye da hi ula şı la ma mış tır.

Sa nı rım bu ra da tar tı şıl ma sı ge re ken
asıl ko nu, bu bel ge le rin ne den bu dö -
nem de ve na sıl bu ka dar ko lay ca açı ğa
çı ka rıl dı ğı dır.

Dink ci na ye tin den bek le nen

Uzun bir za man dır or du nun bas kın po -
zis yo nu nun ge ri le til me si ne yö ne lik ni -
yet le rin ve gi ri şim le rin ol du ğu nu di le
ge ti ri yor duk. 

Dink ci na ye ti son ra sın da te le viz yon
ka nal la rın da ki tar tış ma la rı ta kip et ti ği -
miz de baş ta 301. mad de ol mak üze re,
dev le tin de mok ra tik le şe rek şef faf laş -
ma sı, res mi ide olo ji, de rin dev let, ulu -
sal cı lı ğın fa şist ni te li ğe doğ ru ka yı şı ko -
nu lu gün dem le rin yo ğun ola rak iş len di -
ği ni gö re bi li riz. 

ABD’nin böy le bir pro vo kas yon dan
baş lı ca bek len ti si ise, 11 Ey lül’le baş -
lat tı ğı sü re ce Tür ki ye’yi de as ke ri dü -
zey de kat mak tır. Meh met Ağar’ın son

dö nem çı kış la rı, MİT es ki müs te şa rı nın
ve MİT’in res mi or gan la rı nın -ki bu ki şi -
ler ve ku rum lar sı ra dan isim ler de ğil -
dir- geç ti ği miz ay lar da yap tık la rı açık la -
ma lar, Tür ki ye’nin önü müz de ki sü reç te
iz le ye ce ği stra te ji yi be lir le miş tir. Or tak -
la şı lan ko nu, Tür ki ye’nin Or ta do ğu’da
ge li şen sü re ce se yir ci kal ma ma sı, mev -
cut dev let ya pı sı nın de vam ede bil me
ko şu lu nun bu ra dan geç ti ği dir.  

Lüb nan’a as ker gön de re rek baş la tı lan
sü reç, ola sı bir İran mü da ha le sin de TC
or du su nu doğ ru dan ABD’nin ya nın da
sa va şa sok ma ama cı ta şı mak ta dır.
İran’ın fü ze men zil le ri nin Tür ki ye için
ya ra ta ca ğı teh li ke nin yo ğun bir şe kil de
di le ge ti ril me si ni de bu çer çe ve de de -
ğer len dir me li yiz. Böy le bir ama cın ger -
çek le şe bil me si, Tür ki ye’nin ken di iç ge -
ri lim le ri nin müm kün ol du ğun ca azal tıl -
ma sıy la olur. Bu ge ri lim le rin ba şın da
son sü reç te yük se len mil li yet çi-şo ven
ol gu nun dü şü rül me si ve Kürt so ru nu
gel mek te dir. Dink ci na ye ti bu an lam da
yer l ye ri ne otur mak ta dır. 

Yük se len(!) mil li yet çi li ğin
an la mı

Dink ci na ye tiy le he def le nen amaç, bir -
çok sol-sos ya list ya pı nın tes pi ti nin ak si -
ne, yük se len (ya da bi linç li ola rak yük -
sel ti len mi de sek) mil li yet çi-şo ven ol gu -
nun diz gin le ne rek kont rol al tı na alın ma -
sı dır. Öyle ki, faşist dalga uca doğru ve
provakatif eylemlere zorlanarak
yıpratılmaktadır. Ya da, egemenlerin bir
kanadı gelişmeleri böyle bir zemine
yerleştirmeye çalışmaktadır. Bu bağ -
lam da ci na ye tin ül kü cü bir gen ce yap tı -
rıl ma sı, ci na yet son ra sın da MHP ve TÜ -
Sİ AD ara sın da ya şa nan ge ri lim, stat lar -
da ya şa nan lar, “He pi miz Türk’üz” yü rü -
yüş le ri bi zi ya nılt ma sın. Bu ge liş me ler
mil li yet çi li ğin ta ba nı nı ge niş let mez, ak -
si ne mar ji nal leş ti re rek da ral tır. 

Me tin Kurt isim li Kürt gen cin ADD’li ler
ta ra fın dan öl dü rül me si ve Ku va y-i Mil li -
ye de nen mil li yet çi-ulu sal cı-fa şist der -
nek le rin öl dür me ye mi ni et tik le ri vi de -
ola rın ya yın lan ma sı da bu sü re ci des -
tek le yen olay lar dır. Kürt so ru nu nu da
PKK’siz çöz me ye ça lı şı yor lar.  

Yıl lar dır özel lik le PKK ve Kürt ha re ke -
ti öz gü lün de sür dü rü len şo ve nist-ırk çı
po li ti ka nın ge niş ta ban bul ma sı sağ la -
na bil miş ti. Öy le ki, top lu mun bi linç an -
la mın da en ge ri de du ran la rı nı bir ya na
bı ra kın, ken di ni ay dın-de mok rat ola rak
sa yan çev re ler da hi Kürt so ru nu ko nu -

sun da ay nı cep he ye çe ki le bil miş tir. Top -
lu mun Kürt ol ma yan un sur la rı için de de
ör ne ğin Arap top lu mu nun önem li bir
bö lü mü de şo ve nist dal ga içi ne çe ki le -
bil miş tir. Bu gün bu du rum ce na ze es na -
sın da ki kit le sel lik ve son ra sın da ge li şen
sü reç le kısmen kı rıl mış tır.

Ser ma ye ve fa şizm

Şu nu da hiç bir za man unut ma ya lım;
fa şizm, ser ma ye sı nı fı açı sın dan vaz ge -
çil mez bir ol gu dur. Bu gün diz gin le nir,
ya rın yi ne halk lar üze ri ne kat li am lar
için yol la nır. Fa şizm kar şı tı cep he yi bu
dö nem de tek ba şı na fa şizm gün de miy le
de ğil asıl ama cı ter si ne çe vi re cek en ge -
niş halk cep he si ni oluş tu ra rak bü yü tüp
ka lı cı laş tı ra bi li riz. 

Fa şiz min yay gın lık ala nı nı da ralt ma
im kân la rı nın ce na ze de ki kit le sel lik üze -
rin den bak tı ğı mız da art tı ğı nı gö re bi li riz.
Ama cı mız, ke mik leş miş en dar fa şist
gru bun dı şın da, et ki len me ala nı nın içi ne
gi ren ke sim le rin bu po li ti ka nın et ki ala -
nı nın dı şın da tu tu la bil me si ol ma lı dır.
Mer sin’de Dink’in ölü mün den son ra ya -
pı lan pro tes to ey lem le rin de bir çok
Türk men kö yün den der ne ğin ba sın açık -
la ma sı na im za at ma sı önem lidir.

Büyük hesap ve yükselen milliyetçilik üzerine...

YAPANA DEĞİL, YAPTIRANA BAK!

TARIK CAN

şunu hiçbir zaman unutmayalım faşizm, sermaye sınıfı açısından vazgeçilmez bir olgudur. Bugün dizginlenir, yarın yine halk-
lar üzerine katliamlar için yollanır. Faşizm karşıtı cepheyi bu dönemde tek başına faşizm gündemiyle değil, asıl amacı 
tersine çevirecek en geniş halk cephesini oluşturarak büyütüp kalıcılaştırabiliriz. 

G

Hrant Dink cinayeti Susurluk kazasıyla başlatılan operasyonun bir parçasıdır

Uzun bir zamandır 
ordunun baskın 
pozisyonunun 
geriletilmesine yönelik
niyetlerin ve girişimlerin
olduğunu 
dile getiriyorduk. 
Seçilen ismin niteliği de
hesaba katılırsa 
(Hrant Dink ne 
soykırım yanlısıydı 
ne de Türk düşmanı), 
sokağa dökülen yüz 
binler devletin 
statükocu yapısı üzerinde
ciddi bir baskı 
oluşturmayı başarmıştır. 
Ordu açıklama 
bile yapamamıştır.
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ür ki ye ta ri hi bir ba kı ma dar be -
ler ta ri hi dir de. Cum hu ri yet’in
ila nın dan be ri, ne re dey se onun

ön ce si Os man lı’ya uza nan bir dar be
ge le ne ği miz var. Gö çe be lik ve yağ ma -
dan yer le şik top lu ma, ça pul dan dev le -
te, ora dan ko ca bir im pa ra tor lu ğa
uza nan geç miş le sar mal la na rak ku rul -
du Cum hu ri yet. Sos yal ge liş me eko no -
mik ge liş me nin önü ne ge çip, sta tü ko -
yu zor la yın ca, so ru nu kı lıç dar be siy le
çöz me eko no mi po li ti ğin al tın ku ra lı
sa yı lı yor du. 

Cum hu ri yet, Os man lı top lum çö zel ti -
si ni tam bir füz yo na ta bi tut ma dan,
ne re dey se onun üze ri ne ku rul du. Os -
man lı gi bi genç Cum hu ri yet de top lu -
mun fark lı sı nıf, ta ba ka ve mo za iği ni
oluş tu ran halk la rın ta lep le ri ni zor la
bas tır ma yo lu na git ti.

1980, dar be ler ta ri hi mi zin ne re dey se
en te pe nok ta sı dır. Bu gün hâ lâ o dö -
nem den ka lan Ana ya sa, Sen di ka lar Ya -
sa sı vb yü rür lük te dir. Ve Kürt Ulu sal
Ha re ke ti ba ha ne edi le rek, so la ve de -
mok ra tik güç le re kar şı da sü rek li sa -
vaş ha li uy gu lan mış tır. Dev let sı nıf la rı,
din ve mil li yet çi li ği kö rük le ye rek top lu -
mu kont rol et me po li ti ka la rı nı ha ya ta
ge çir miş tir. Ta ki, İs lam tan dans lı ser -
ma ye nin dün ya pa za rın dan pay is te -
me si, Müs lü man ço ğun lu ğun bu lun du -
ğu ül ke ler de bu amaç la İs lam cı ik ti dar -
la rın ku rul ma sı ve Tür ki ye’de de böy le -
si gi di şa tın or ta ya çık ma sı na ka dar.

Son ra ki dö nem de; So ğuk Sa vaş’ın
so na er me si, ka pi ta liz min ye ni den ya -
pı lan ma sü re cin de, kü re sel kont rol de -
ki bü yük ser ma ye nin eko no mik ve si -

ya si ku rum la rı zor la ma sın dan ötü rü,
ge çi ci ola rak sos ya list le re yö ne lik ope -
ras yon la rın en aza çe kil me si ve ve ri li
or tam da sos ya list le rin, ye nil gi nin bı -
rak tı ğı ölü top ra ğın dan sıy rı la rak, ira -
de or ta ya çı kar ma ya ça lış ma la rı, yer
yer ba şa rı lı ol ma la rı dö ne me ka rak te -
ri ni ver miş tir. 

Öca lan’ın, bek le ne nin ak si ne
soğukkanlı sa vun ma sı ve PKK’nin
ateş kes ilan et me siy le bir lik te sa vaş
sim sa rı güç le rin kla sik ar gü man la rı
as kı da kal mış, ez ber bo zul muş tur. 

Ekonomik revizyonlar 
halkın aleyhine

AKP’nin ağır lık lı oy la ik ti da ra ge li şi,
ge le nek sel dev let sı nıf la rın ca sin di ri le -
me yen bir baş ka ge liş me dir. Üs te lik,
halk la rın aley hi ne eko no mik re viz yon -
la rı ger çek leş tir me de ön ce ki hü kü -
met ler den da ha ba şa rı lı olu şu, ge le -
nek sel ku rum ve dev let sı nıf la rın da
iktidar çekirdeğine AKP ta ra fın dan
ola sı mü da ha le en di şe si ni ar tır dı. Fi -
nans ka pi ta lin; dev let sı nıf la rıy la ya -
kın dan iliş ki le nen İş Ban ka sı, Oyak -
bank, Zi ra at Ban ka sı (ser ma ye ha re -
ket le rin de ulu sal cı kol la ma cı), Oyak
Si gor ta ve Ba şak Si gor ta ka na dıy sa,
ye ni eko no mik-sos yal kon sep te di re -
nen ler ara sın da yer al ma yı ter cih et -
mek tey di. Re el sek tö rün sa va şa yö ne -
lik üre ti mi ni tem sil eden (AL KA -
TEL’den Ül ker’e) ki mi ke sim ler de, Tür -
ki ye’nin içe ri de ve kom şu dev let ler de
mi li ta rist bir se fer ber li ğe gir me si ne
sı cak bak mak tay dı. 

En önem li si de, uzun ca sü re dir ilk

kez eko no mi nin, ka pi ta liz min ye ni kü -
re sel kon sep ti ne uy gun ola rak, sos yal
ku rum ve alış kan lık la rı zor la ma sı nın
Kürt ha re ke ti ve top lum sal mu ha le fe -
tin, za yıf ta ol sa dü ze ni de ğiş tir me
gay re tiy le ör tüş me si, ge le nek sel ser -
ma ye ve ku rum lar açı sın dan kay gı ve -
ri ciy di.

Re el sos ya liz min üze ri ne Ber lin Du -
va rı’nın çök me siy le, dün ya öl çe ğin de

so na eren So ğuk Sa vaş ye ri ni, pek de
kı sa sa yıl ma ya cak “ye ni dün ya dü ze ni”
sar hoş lu ğu na bı ra ka cak tı. Ta ki, 11
Ey lül’e ka dar. Af ga nis tan ve Irak’a dü -
şen bom ba lar la sı cak sa vaş dal ga la rı
es me ye baş la dı. Ame ri ka ma ri fe tiy le,
ka pi ta lizm dün ya öl çe ğin de mi li ta ri ze
edi lir ken, kı lıç lar Rus ya-Ame ri ka ek -
sen li çe kil me ye baş lan dı. Or ta do ğu bu
ça tış ma nın mız rak ucuy du.

Postmodern darbe

İş te bu nok ta da 28 şu bat  “post mo -
dern dar be”siy le eki len ma yın lar dev -
re ye gir di. Dev let sı nıf la rı nın kont ro lü
dı şın da top lum sal mu ha le fe tin (dev -
rim ci) ge liş me si ni en gel le me ma nev -

ra la rı bi rer iki şer pat la tıl ma ya baş lan -
dı.

28 şu bat’ın oluş tur du ğu ze min üze ri -
ne ku ru lu, baş lan gıç ta il gi siz miş gi bi
gö rü nen, ade ta sat ranç taş la rı nın ha -
re ke ti ne ben ze yen ham le ler le ye ni tarz
bir dar be ol gun laş tı rıl ma ya baş lan dı.

Ge ne ral ler su su yor, CHP ya da MHP
ko nu şu yor; on lar su sun ca ge ne ral ler
ya da fa şiz min kit le le ri yön len dir me ve
kad ro ye tiş tir mek le gö rev li ça pul cu
ör güt le ri ha re ke te ge çi yor du. MHP, ta -
ri hin de ilk kez bü yük ser ma ye nin tem -
sil ci le ri ne, TÜ Sİ AD’a söz le sal dı rı yor -
du.  

Oluş tu ru lan; yu ka rı dan aşa ğı ve kes -
kin bir dar be ye ri ne, za ma na ve alan -
la ra ya yı lan, kat la nıp yo ğun laş tı rıl mış
ma nev ra lar la uy gu la nan “kü mü la tif
dar be”ydi. Se ya ha tin ikin ci aşa ma sı
se çim ler ma ri fe tiy le, kit le des te ği ni al -
mış CHP-MHP ko alis yon lu, tır nak için -
de ulu sal cı söy lem li bir ik ti dar ol ma -
lıy dı...

Faşist kitle tabanı 
yaygınlaştırılıyor

Bek le nen ol du, olu yor. Top lum bir
yan dan et nik ça tış ma la ra doğ ru iti lir -
ken, bir yan dan da mar ji nal gös te ri len
ba zı sol grup la ra ope ras yon uy gu la nı -
yor, PKK’nin tek ta raf lı ateş ke si ope -
ras yon lar la pro vo ke edil me ye ça lı şı lı -
yor, Er me ni “va tan daş lar”, ay dın lar
he def gö ze ti li yor, öl dü rü lü yor, hak la -
rın da da va lar açı lı yor. Ak si dü şü nen le -
re ku rum sal ya da kit le sel bas kı uy gu -
la nı yor. Böy le ce hem AKP ik ti da rı kö -
şe ye sı kış tı rı la rak ev cil leş ti ri li yor, hem
de Trab zon’un öne çık tı ğı uy gu la ma -
lar la fa şist kit le ta ba nı ol gun laş tı rı lıp,
yay gın laş tı rı lı yor. Mil li yet çi ku şat ma,
in faz ve ırk çı söy le min so ka ğa dö kül -
dü ğü bü yük gö zal tı...

Bü tün ola ge len ler Tür ki ye dar be kla -
si ği nin ev rim le şe rek ken di ni gün cel le -
di ği ni söy le mek te dir. Kar şı mız da ki bir
an lam da “kü mü la tif dar be”den baş ka -
sı de ğil. Ve bu nok ta da de mok ra si güç -
le ri nin, sol güç le rin ve halk la rın se si ni
yük selt me si ge re ki yor. “No pa ssaran!”

*Kümülatif: Kat lan mış, bi rik miş, 

yo ğun, kü me li.

**No passaran: Geçit yok.

Postmodern 28 Şubat'tan

KÜMÜLATİF DARBEYE*

METE GÖNÜLTAŞ

T

Bütün olagelenler Türkiye darbe klasiğinin evrimleşerek kendini güncellediğini söylemektedir. Karşımızdaki bir anlamda
“kümülatif darbe”den başkası değil. Ve bu noktada demokrasi güçlerinin, sol güçlerin ve halkların sesini yükseltmesi
gerekiyor. “No passaran!**”

Generaller susuyor, 
CHP ya da MHP konuşuyor;
onlar susunca generaller 
ya da faşizmin kitleleri 
yönlendirme ve kadro
yetiştirmekle görevli 
çapulcu örgütleri harekete
geçiyordu. 
MHP, tarihinde 
ilk kez büyük 
sermayenin temsilcilerine,
TÜSİAD’a sözle saldırıyordu.
Oluşturulan; yukarıdan 
aşağı ve keskin bir darbe
yerine, zamana ve alanlara
yayılan, katlanıp
yoğunlaştırılmış 
manevralarla uygulanan
“kümülatif darbe”ydi.
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ür ki ye Cum hu ri ye ti, 1923’ten

bu ya na bu ka dar bü yük risk,

teh dit ve sı kın tı lar la kar şı kar -

şı ya kal ma dı.” Bu söz ler dev le tin de rin

kat la rın dan yük se li yor. İk ti dar hi ye rar -

şi si nin te pe sin de ki Ge nel kur may’ın

yap tı ğı bu sap ta ma yı dev rim ci pers pek -

tif ten okur sak, Tür ki ye Cum hu ri ye ti’n de

ci sim le şen ik ti dar kon sep ti nin, ül ke sel

ve kü re sel ol mak üze re si met rik iki ya -

pı sal kriz den kay nak lı ola rak bü yük risk

ve teh dit al tın da ol du ğu gö rü le bi lir. Bu

ya pı sal kriz ler, Tür ki ye’ de bir ik ti dar bi -

çi mi ola rak fa şizm den çı kış ve ge çiş sü -

reç le ri nin te mel le ri ne de ışık dü şür -

mek te dir. 

Fa şizm den çı kış ve ge çiş so run sa lın da

Tür ki ye’ nin önün de on lar ca de ğil üç se -

çe nek bu lu nu yor. Bi rin ci si fa şizm den ve

ka pi ta lizm den bir dev rim le kop mak.

İkin ci si ka pi ta lizm den kop/a/ma dan fa -

şizm den, bir ik ti dar den ge du ru mu ola -

rak bur ju va kı lık lı baş ka bir Cum hu ri -

yet ’e ge çiş. Son ola rak bu gün kü ik ti dar

kon sep ti nin res to ras yon lar la bir sü re

da ha ayak ta ka la bil me si dir. Bun lar ise

bir bi ri ne bağ lı ve bir bi ri ni üre ten iç ve

dış ya pı sal kriz ler le doğ ru dan kar şı lık lı

iliş ki ve et ki le şim için de dir.

Ön ce dış, ya ni kü re sel ya pı sal so run -

lar ve kriz bağ la mı nı ele ala lım. 21. yüz -

yıl da ka pi ta lizm-em per ya liz min yük sek

de re ce li kü re sel leş me çer çe ve sin de

baş lat mış ol du ğu pay la şım sa va şı, kü -

re sel ka pi ta lizm le ül ke sel ka pi ta lizm ler

ve ik ti dar la rı ara sın da ye ni den dü zen le -

me, den ge le me ve iş bö lü mü nü gün dem -

leş tir di. Sos ya lizm-ka pi ta lizm ku tup sal -

lı ğı nın aşıl ma sı, sa nıl dı ğı gi bi ka pi ta -

lizm-em per ya liz me son suz ra hat lık

sağ la mı yor, ter sin den ken di için de de rin

hu zur suz luk la rın  ve kriz le rin yo lu nu

aç tı. Ka pi ta liz min ken di ya sar ka lı cı lı ğı

için ye ni den pay la şım sa vaş la rı nı, Bü -

yük Oyun ’u bir kez da ha dün ya sah ne si -

ne çı kar ma sı, kü re sel ya pı da ki kri zi

baş lat mış tır. Ame ri kan em per ya liz mi -

nin tek sü per güç ol ma nın gö re li üs tün -

lü ğü nü, ka lı cı bir kü re sel im pa ra tor lu ğa

dö nüş tür me pro je si çok ku tup lu bir ka -

pi ta lizm-em per ya liz mi bas tır ma ni yet -

liy di. 

Türkiye zayıf halka 
kategorisinden çıkamıyor

Ame ri ka Irak’ ta tö kez le me ye baş lar -

ken, kü re sel öl çek te ra kip im pa ra tor luk

aday la rı; AB, Rus ya ve Çin de -ona kar -

şı bi rer bi rer ve ya blok lar ya pı sın da- za -

ma nı iyi de ğer len di re rek to par lan dı lar

ve ira de le ri ni pe kiş ti rip siv rilt ti ler. Bu

du rum, Av ras ya coğ raf ya sın da, onun

he men al tın da Or ta ve Ya kın Do ğu’ da,

ül ke ül ke pat lak ve ren  pay la şım sa vaş -

la rı nın şid de ti ni yük sel te rek ka pi ta liz -

min ya pı sal kriz le ri ni de art tır ma ya

baş la dı. 

Tür ki ye’ de ik ti da rın di lem ma la rın dan

bi ri ve ge çiş so run sa lı nın te mel le rin den

bi ri iş te bu ra dan kay nak lan mak ta dır.

Bir bi ri ne ra kip iki kü re sel gü cün, Ame -

ri kan ve “Av ru pa” em per ya liz mi nin Tür -

ki ye üze ri ne he sap la rı, onu ken di ek se -

ni ne bağ la ma gi ri şim le ri Tür ki ye’ de ik ti -

dar kon sep ti nin ge çiş/ko puş so run sa lı -

na doğ ru dan et ki edi yor. Eko no mik ya -

pı nın kü re sel ka pi ta liz me ek lem len me -

sin de önem li me sa fe ler kat eden Tür ki -

ye, Za yıf hal ka ka te go ri sin den çı ka mı -

yor. İk ti da rın za man za man ABD ve AB

iki li ro ta sı nın dı şın da yas la na bi le ce ği

bir ro ta sı ola bi le cek miş gi bi ya rat tı ğı

ya nıl sa ma lar da bi le bun dan çı kış yo lu

gö rün me mek te dir. 

Bu ya nıl tı cı tez de ki, Tür ki ye’ de ik ti da -

rın,  20. yüz yıl da ken di şe kil le ni şi ve

kök leş me si ne dam ga vu ran Ame ri kan

em per ya liz mi ve ikin ci de re ce den rol le

Av ru pa em per ya liz miy le ik ti dar bağ la rı -

nı koparacağı ve ye ni den şah lan ma ya

kal kan Rus em per ya liz mi ve ya dün ya -

nın bir nu ma ra lı gü cü  ol ma ya aday

Çin’ le stra te jik or tak lı ğa gireceği teh di -

di, İnö nü’ nün “baş ka bir dün ya ku ru lur”

teh di di nin ya nın da çok mu çok ha fif kal -

mak ta dır. 

Üs te lik bun la rı ola bi lir gör sek de, böy -

le si bir stra te jik kay ma Tür ki ye’ yi “Za yıf

Hal ka” ol mak tan çı kar ta ma ya cak, tam

ter si ne bu nu da ha da şid det len di re cek.

Za yıf hal ka ger çek li ği, kü re sel güç ve

pay la şım sa vaş la rı nın ya rat tı ğı kriz le

da ha bir kı rıl gan ha le gel mek te dir.

Irak’ da boy gös te ren pay la şım sa va şı

kri zi nin Tür ki ye’ yi et ki le me de re ce si ne

ba ka rak, İran mü da ha le si ve ya sa va şı -

nın ya ra ta bi le cek le ri ni göz önü ne ge ti -

re bi li riz. Irak’ ta do lay lı ola rak çar pı şan

kü re sel güç ler, İran sa va şın da ar tık

açık tan bir saf laş ma ya zor la na cak lar dır

ve bu saf laş ma ka pi ta lizm-em per ya liz -

min si ya sal ve eko no mik kri zi ni de rin -

leş ti re cek tir. Bu ise, Tür ki ye ka pi ta liz -

mi nin, böl ge sel em per yal gi ri şim le ri nin

doğ ru dan işin içi ne ka tıl ma dan ede me -

ye ce ği sü reç le rin de önü nü aça cak tır ki,

bu ik ti dar kon sep ti nin kri zi ni  ye ni den

ama fark lı bi çim ler de açı ğa vu ra cak tır.

Kürt ve Kürdistan
sorununun yarattığı 
çelişki kapasitesi 
ile islami çelişki 
ve finans kapital 
çelişkisinin  doğası 
ve gücü, tek tek 
veya tümü birlikte
düşünüldüğünde bile
Türkiye´deki  iktidar 
konseptini, Portekiz ve
Yunanistan örneklerinde 
görüldüğü gibi, 
bir tarihsel kırılmaya
uğratma gücüne
sahip değildir. 

Geçiş sorunu üzerine

TÜRKİYE’DE KOPUŞ VE DEVRİM

BARAN ANIL

Son dönemde,  bu kez kitleleri içine alarak aşağıdan gelişen ve geliştirilen faşizm hareketi,  Kürt, islami çelişki ve iktidar içi 
fraksiyonlaşma çelişkilerinin, iktidar konseptini aşındırmış olsalar bile, onu köklerinden sarsıp dönüşüme yol açamadıkları bir
tarihsel süreçten sonra çıkagelmektedir. Kapitalizmden ve faşizmden geçiş sorunsalı ve kopuş ancak, temel olarak Türkiye
devriminin, sınıf ve tüm diğer ezilenlerle sahneye çıkmaya başlamasıyla hakiki bir sorunsal ve kopuşa dönüşebilecektir.

“T
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İktidarcıklar ile emperyalist
küresel iktidar arasındaki
gerilim

Bu ra da, ya pı sal kri zin iç içe geç ti ği si -

met rik sey re den ikin ci yö nü ne, ül ke sel

kriz sü reç le ri ne ge li yo ruz.

Tür ki ye’ de ik ti dar, dün ya da ki ye ni bir

du rum ola rak ve he men he men her ül -

ke de gö rü len ve ya şa nan ulus-dev let

kon sep ti nin kri zi ne ya ka lan mak tan kur -

tu la ma mış tır. 

Biz zat kü re sel ka pi ta liz min ha re ket

ya sa la rı, her ül ke de ki ulus-dev let te -

mel li ik ti dar ya pı lan ma la rı nı aşın dır -

mak ta ve kü re sel leş me ye baş la yan ik ti -

da rı na uyar la ma ya zor la mak ta dır. Was -

hing ton ve Brüksel’de sem bol le şen em -

per ya lizm le rin ar tık gün de lik ya şa mın

her par ça sın da ki iz le ri, ulus-dev let ik ti -

da rı nın ya nın da sü rek li yü rü yen kü re sel

ik ti da rın iz le ri dir. Bu çe liş ki, ulus-dev let

te mel li ya pı lan ma lar da şe kil le nen ik ti -

dar cık lar ile em per ya list kü re sel ik ti dar

ara sın da ge ri lim ve ça tış ma la rı do ku -

mak ta ve yo ğun laş tır mak ta dır. 

Açık tan ve kla sik dar be gi ri şim le ri ve

ola sı lık la rı, Kan dil Da ğı’ na ope ras yon,

Kıb rıs so ru nu, 301. mad de so ru nu ve

da ha pek çok so run, Brük sel ve Was -

hing ton de mok ra si sev da lı sı ol duk la rın -

dan de ğil, bu so run lar kü re sel ve ül ke -

sel ik ti dar lar ara sın da ki ça tış ma, uyar -

la ma ve ek se ne al ma sü reç le ri ne ge rek -

çe ve ze min sun duk la rı için ga ze te baş -

lık la rın dan in me mek te dir. 

İk ti dar kon sep ti nin iç te ki ya pı sal kri zi -

nin, ül ke içi te mel ve ken din den ne de ni

ise, biz zat onun  şe kil len dir di ği Tür ki ye

coğ raf ya sı, kül tü rü,  halk la rı  ve sı nıf la -

rı nın di ya lek tik akış için de ki ha re ket le ri

ve so nuç la rın dan ile ri gel mek te dir. 

Kürt ve Kür dis tan so ru nu, şim di böl -

ge sel di na mik ola rak iş le ye rek, ulus-

dev let top rak la rı nın için den dı şı na ve

dı şın dan içi ne doğ ru bir kriz kay na ğı ol -

mak ta dır. Ay dın lan ma cı tak li di la isizm,

kü re sel bir akı ma dö nü şen is la mi yük -

se li şin de ce re ya nı na ka pı la rak sü rek li

ve da ha sı kit le le rin na za rın da sor gu lan -

mak ta dır. Dün Özal tem si lin de doğ ru -

dan fi nans ka pi ta lin, bu gün ise fi nans

ka pi tal leş me ye so yu nan Ana do lu ser -

ma ye si nin hü cum la rıy la kor kak ve çe ki -

nik de ol sa, bur ju va zi de ik ti dar kon sep -

ti ne iti raz et mek te dir. 

Ulusal mücadele
egemen metropol ülke ilişkisi

Kürt ve Kür dis tan so ru nu ar tık ge ri

çev ri le mez bi çim de  so mut bir böl ge sel

so run dur. Ken di si ulus laş ma sü re cin de

iler ler ken, dört ül ke de ulus-dev let kon -

sep ti nin içi ne yu var lan dı ğı aşın ma ve

yır tıl ma sü reç le rin de rol oy na mak ta dır.

Ar tık, Irak’ ta ki ge liş me Tür ki ye’ de ki

ulus-dev let ya pı sı nı ve ya ter sin den Tür -

ki ye’ de ki ge liş me Irak’ ta ki ni; İran’ da ki

ge liş me di ğer üç ulus-dev let ya pı sı nı

da ha ya kın dan ve da ha hız lı et ki le mek -

te dir.

Bu an lam da fa şizm le rin ik ti dar bi çi mi -

nin, 20. yüz yıl da ki çö zü lüş ör nek le rin de

gö rün dü ğü gi bi ulu sal kur tu luş sü reç le -

ri nin doğ ru dan ve sa de ce ken di ege me -

ni met ro pol ül ke yi et ki le me sin den fark lı

bir du rum ser gi le mek te dir. Kürt ve Kür -

dis tan so ru nu nun dört ül ke de fark lı de -

re ce ve bi çim ler de bi le ol sa ya rat tı ğı et -

ki, bir yan da onun tek ül ke ye hap se dil -

me si ni zor laş tır mak ta ve ona es nek lik

ka zan dır mak ta dır. 

Ama öte yan da, dört fark lı ül ke sel ik ti -

dar ve Kürt le rin her bir ik ti dar ya pı lan -

ma sı al tın da ki top lum sal laş ma ve si ya -

sal laş ma de re ce sin de ki fark lı lık lar,

onun böl ge sel et ki gü cü nü za yıf lat mak -

ta dır. Bu ra da, ulu sal mü ca de le nin doğ -

ru dan met ro pol ül ke ik ti dar ya pı sı nı tek

ba şı na dö nüş tür me gü cü nün sı nır la rı na

ge lip da ya nı rız.

İs la mi yük se liş ve çe liş ki ile fi nans ka -

pi ta lin ik ti dar kon sep ti arasındaki çe liş -

ki , 20. yüz yıl fa şizm le ri nin çö zü lüş ve

ge çiş ör nek le rin de ki gi bi, ik ti dar içi çe -

liş ki le rin ve ya ik ti dar içi pay la şım sa -

vaş la rı nın dı şa vu ru mun dan baş ka bir

şey de ğil dir.

Bu nok ta da, ik ti da ra ait olan la rın stra -

te jik ola rak ka pi ta lizm de ki ka rar lı lık la -

rı nı unut ma dan, on la rın sa de ce tak tik -

sel ve yön tem sel ay rı lık lar dan kay nak lı

ola rak ik ti dar içi frak si yon laş ma la ra yö -

nel dik le ri ni söy le ye bi li riz. 

Kürt ve Kür dis tan so ru nu nun ya rat tı ğı

çe liş ki ka pa si te si ile is la mi çe liş ki ve fi -

nans ka pi tal çe liş ki si nin  do ğa sı ve gü -

cü, tek tek ve ya tü mü bir lik te dü şü nül -

dü ğün de bi le Tür ki ye’ de ki ik ti dar kon -

sep ti ni, Por te kiz ve Yu na nis tan ör nek le -

rin de gö rül dü ğü gi bi, bir ta rih sel kı rıl -

ma ya uğ rat ma gü cü ne sa hip de ğil dir. 

Kapitalizmin iktidar 
biçimlerinden biri: Demokrasi

Ge çiş so run sa lın da gün cel baş ka bir

bo yut da ha or ta ya çık mak ta dır. Ka pi ta -

liz min ik ti dar bi çim le rin den bi ri ola rak

de mok ra si, ABD’ de ve Av ru pa’ da im pa -

ra tor laş ma sü reç le ri için de aşın ma ya

baş la mış tır. 

İş ken ce nin ABD’ de açık ve ya sal bir

uy gu la ma ya dö nüş tü rül me si, Av ru pa’ da

yük se len an ti-te rör ya sa la rı dal ga sı ,fa -

şizm den bur ju va de mok ra si le ri ne ge çiş

so ru nu nun 20. yüz yıl da ki gi bi al gı la na -

ma ya ca ğı nı baş ka bir açı dan bir da ha

gös ter mek te dir. Hem Ame ri ka hem de

Av ru pa, ateş çem be ri ne kur duk la rı ba -

ri kat lar da, ate şin yan dı ğı ül ke ler de, ki

Tür ki ye de bu na da hil dir, de mok ra si so -

ru nu nu araç sal ola rak bi le ol sa ik ti dar -

lar ara sın da ki he sap laş ma lar da ya kı cı

bir so run ha li ne ge tir me mek te dir. On lar

için önem li olan, kü re sel ka pi ta liz min

ve pay la şım sa vaş la rı nın ya rat tı ğı ih ti -

yaç la ra ya nıt ve re bi le cek, onun la eko -

no mik ve si ya sal ek lem len me de stra te -

jik so run lar çı kar ma ya cak, es ne yen bir

ik ti dar ya pı lan ma sı dır.     

Bu çe liş ki le rin sı ra lan ma sıy la  ge çiş

so run sa lı nın çe kir de ği ne yak laş mış olu -

yo ruz. Tür ki ye’ de  ge nel de ezi len le rin

ve özel de sı nı fın, ge çiş so run sa lın da

ken di le ri ve öz ör güt le riy le oy na dık la rı

ve oy na ya bi le cek le ri rol ler, fa şizm den

ve ka pi ta lizm den ko puş için, te mel be -

lir le nim gü cü ne sa hip tir. 

Türkiye’de aşa ğı dan yu ka rı ya ezi len le -

rin ve hal kın ha re ke ti; onun fa şiz mi ve

ka pi ta liz mi aş ma uf ku ve prog ra mı nın

dö vüş tü rül dü ğü ör güt le ri yok ise, ik ti -

dar kon sep ti nin dö nüş tü rül me sin de ül -

ke içi te mel dö nüş tü rü cü güç ha ki ka ti

de yok de mek tir. 

Böy le si bir du rum da Kürt çe liş ki si yal -

nız laş mak ta, onun ik ti da rın dö nüş tü rül -

me si ey le mi ne, dev ri me sun du ğu kat kı

sı nır lan dı rıl mak ta dır. Onun, en et kin ol -

du ğu dö nem de ki dö nüş tür me gü cü ve

men zi li ya şa nan ta rih sel de ne yim le sı -

nan mış tır. 

İktidar içi 
fraksiyonlaşma çelişkileri

İk ti da rın kü re sel ik ti dar ya pı la rıy la ya -

şa dı ğı ve yi ne onun ken di iç pay la şım

sa vaş la rın da ki frak si yon laş ma da ulaş tı -

ğı ça tış ma la rın da, ik ti da rın ken di iç güç

di zi liş le ri ni ye rin den oy na ta ma dı ğı ta ri -

he kay de dil miş tir. 

Son dö nem de,  bu kez kit le le ri içi ne

ala rak aşa ğı dan ge li şen ve ge liş ti ri len

fa şizm ha re ke ti,  Kürt, İs la mi çe liş ki ve

ik ti dar içi frak si yon laş ma çe liş ki le ri nin,

ik ti dar kon sep ti ni aşın dır mış ol sa lar bi -

le, onu kök le rin den sar sıp dö nü şü me

yol aça ma dık la rı bir ta rih sel sü reç ten

son ra çıka gel mek tedir. 

Kapitalizm den ve faşizm den geçiş

sorun salı ve kopuş an cak, temel olarak

Tür kiye dev riminin sınıf ve tüm diğer

ezilen ler le sah neye çık maya baş -

lamasıy la hakiki bir sorun sal ve kopuşa

dönüşebilecek tir.

Açıktan ve klasik 
darbe girişimleri ve
olasılıkları, Kandil Dağı'na
operasyon, Kıbrıs sorunu, 
301. madde sorunu 
ve daha pek çok sorun,
Brüksel ve Washington
demokrasi sevdalısı 
olduklarından değil,
bu sorunlar küresel 
ve ülkesel iktidarlar
arasındaki çatışma, 
uyarlama ve eksene 
alma süreçlerine 
gerekçe ve zemin 
sundukları için 
gazete başlıklarından
inmemektedir.

Birbirine rakip iki 
küresel gücün, 
Amerikan ve "Avrupa"
emperyalizminin Türkiye
üzerine hesapları, 
onu kendi eksenlerine
bağlama girişimleri
Türkiye´de iktidar 
konseptinin geçiş/kopuş
sorunsalına 
doğrudan etki ediyor.
Ekonomik yapının 
küresel kapitalizme 
eklemlenmesinde 
önemli mesafeler 
kat eden 
Türkiye, zayıf halka 
kategorisinden 
çıkamıyor. 
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rme ni sos ya lis ti Hrant

Dink’in al çak ça kat le dil -

me si, ül ke nin bü tü nün de

de rin et ki ler ya rat tı. Top lum sal

ya şam da ki mi an lar var dır ki; o

an lar da ger çek le şen bir olay la

tüm top lum sal çe liş ki ler zem be -

re ğin den bo şa lır. Dip ten ağır

ağır gel mek te olan dal ga lar, hız -

la nır su yü zü ne çı kar. 

Hrant’ın kat le dil me si de, böy le

bir et ki ya rat tı. Irk çı-fa şist yük -

se li şe kar şı, uzun bir za man

son ra, sos ya list le rin ve de mok -

ra si güç le ri nin ira de le ri ni bir leş -

ti rip, or tak bir ba ri kat kur ma sı -

na yol aç tı. Fa şist ko mu ta mer -

kez le ri nin he def le ri nin tam ter si

bir so nuç ya rat tı, Hrant’ın kat le -

dil me si yı ğın sal ve bir le şik gös -

te ri le rin ve gör kem li ce na ze yü -

rü yü şü nün ar dın dan, bur ju va

med ya nın ve dev let ku rum la rı -

nın baş lat tı ğı yay ga ra, bu so nu -

cun en net gös ter ge si.

Coğ raf ya mı zın tüm ezi len le ri,

tek yum ruk, tek yü rek ol du lar

Hrant’ın aziz ha tı ra sı nın ar dın -

da. Er me ni, Türk, Kürt, Rum,

Ezi di, Laz, Çer kes… Halk lar

bah çe si en gü zel kö şe si ni aç mış -

tı Hrant’a. Hı ris ti yan lar, Ale vi ler,

Sün ni ler, tü mü tek yü rek ti. Tü mü

de çok iyi ta nı yor du za lim le ri.

Çün kü, za lim le rin zul mü hiç ek -

sik ol mu yor du bu coğ raf ya da.

Bir gün şiş li’de or ta ya çı kı yor du

cel lat lar; bir gün Si vas’ta, Ma dı -

mak Ote li’nde. Baş ka bir gün

Şemdin li’de. Tü mü mü zün acı la rı

or tak tı. 

Hrant’ın kat le dil me si, coğ raf -

ya mı zın tüm top lum sal ve si ya -

sal di na mik le ri ni açı ğa çı kar dı.

Ko ca coğ raf ya bir anda bö lün dü.

Acı la rın, kat li am la rın ta ri hiy di

as lın da bö lün me yi sağ la yan te -

mel un sur. Or tak ta ri hi miz can -

lan dı. 

O gün he pi miz Er me ni’ydik.

Her 2 Tem muz’da Ale vi ol du ğu -

muz gi bi. An cak, muk te dir le rin

bu na ta ham mü lü yok tu. Ne de -

mek olu yor du “He pi miz Er me ni -

yiz”? 

Bu kı sa za man da olan bi ten ler,

bir te mel ger çe ği açı ğa çı kar dı.

Za lim le rin en kork tu ğu, ölüm le -

ri ni gör dük le ri şey, he pi mi zin

“bir ağaç gi bi tek ve hür ve bir

or man gi bi kar deş ce si ne” ol ma -

mız dı. Ve he men ha re ke te geç ti -

ler. An lat ma ya baş la dı lar. Mil li -

yet çi lik iki çe şit ti. Bi ri si za rar lı

so nuç la ra yol aça bi len çe şi diy di:

Ne ga tif mil li yet çi lik. Bir de iyi si,

uy gun doz da ola nı var dı: Po zi tif

mil li yet çi lik. Her kes ka yıt sız ve

şart sız “Po zi tif mil li yet çi lik” bay -

ra ğı al tın da top lan ma lıy dı.

Po zi tif mil li yet çi li ğin ad re si de

bel liy di. Cum hu ri ye tin ku ru cu

ide olo ji si nin de ad re si olan CHP.

Po zi tif mil li yet çi ler, ül ke ola rak

böy le ci na yet ler le dün ya ya re zil

ol du ğu muz için, kar şıy dı lar bu

tip ey lem le re. On lar 301. mad -

de nin ve dev le tin si lah lı güç te -

ke li nin ye te rin ce cay dı rı cı ol du -

ğu na ina nı yor lar dı. Bu tip ci na -

yet ler, top lum da tan si yo nu da ha

çok yük sel ti yor, “te rör”e uy gun

or tam ha zır lı yor du.

Ay rı ca po zi tif mil li yet çi li ğin

amen tü sün de DEV LET var dı.

Mu asır me de ni yet ler de ol du ğu

gi bi, öl dür me ve si lah lı güç kul -

lan ma te ke li sa de ce dev let te ol -

ma lıy dı. Öy le, ka fa sı na esen, bu

iş le ri ya pa maz dı. Son ra, or ta da

ne dev let dü ze ni, ne de “dev let

oto ri te si ne hör met” eden yurt -

taş ka lır dı. “Pozitif” milliyetçiliği

de kazırsak altından ırkçılık

çıkıyordu.

Irkçılıkla devletçilik, içiçe

geçince ortaya çıkanın ne

olacağını da artık herkes biliyor.

ERMENİLER, ALEVİLER VE CHP

“ALEVİLERDEN SAĞA OY YOK!”

Coğrafyamız ezilenlerinin önemli bir parçasını oluşturan Alevi halkı, bir yol ayrımında. Bir temel tercihi yapmak zorunda.
Uzun zamandır olduğu gibi, tükenmiş, yok olan CHP’nin nefes borusu olmayı kabul mü edecek, yoksa tüm ezilenlerin 
oluşturacağı halkların özgürlük ve demokrasi cephesinin öncü güçlerinden biri mi olacak?

AHMET KIZIL

E

Coğ raf ya mız ezi len le ri nin

önem li bir par ça sı nı oluş tu ran

Ale vi hal kı, bir yol ay rı mın da. Bir

te mel ter ci hi yap mak zo run da. 

Uzun za man dır ol du ğu gi bi, tü -

ken miş, yok olan CHP’nin ne fes

bo ru su ol ma yı ka bul mü ede cek,

yok sa tüm ezi len le rin oluş tu ra -

ca ğı halk la rın öz gür lük ve de -

mok ra si cep he si nin ön cü güç le -

rin den bi ri mi ola cak? Ga zi’de

can la rı mı zı kur şun la yan fa şist -

ler le kol ko la “ulu sal cı lık” ya pan

CHP’yle mi yol yü rü ye cek; Kür -

düy le, Er me ni siy le iş çi ve yok su -

luy la tüm ezi len ler le mi?

Ale vi hal kı nın, bu ta rih sel an da

ve re ce ği ka rar, ül ke de ki po li tik

den ge le ri cid di bi çim de et ki le me

gü cü ne sa hip. Ezi len le rin öz gür -

lük ve de mok ra si cep he si, Ale vi -

ler le da ha da güç le ne cek, ger çek

an la mı nı ka za na cak. Eşit li ğe ve

öz gür lü ğe gi den yo lu muz da ha

da kı sa la cak. 

Pir Sul tan Ab dal Kül tür Der ne -

ği Ge nel Baş ka nı Ka zım Genç,

kı sa bir za man ön ce Öz gür Gün -

dem ga ze te si ne yap tı ğı açık la -

ma da, yak la şan se çim ler de Ale -

vi le rin oy la rı nın sağ par ti le re

git me ye ce ği ni söy lü yor. Sağ par -

ti ler ara sın da ise, CHP’nin adı nı

bi le an mı yor. 

Bu açık la ma, yu ka rı da di le ge -

tir di ği miz so mut bir ger çek li ğin,

ha la tam ola rak bi lin ce çı ka rı la -

ma dı ğı nı an la tı yor. CHP’nin “sol -

cu lu ğu” ya nıl sa ma sı nın sür dü -

ğü nü gös te ri yor. 

CHP, bü rün müş ol du ğu ku zu

pos tu nu da, son yıl lar da çı ka rıp

at tı. Or ta da sa de ce kurt diş le ri

kal dı. 301. mad de nin kal ka nı na

dö nü şen, sözümona “pozitif ”

ama aslında ırkçı mil li yet çi li ğin

ad re si ha li ne ge len CHP’nin sağ

par ti ler için de sa yıl ma ma sı,

coğ raf ya mı zın ezi len le ri nin en

bü yük ya nıl sa ma la rın dan bi ri dir.

Ale vi hal kı nın da is te ği olan sol

bir lik için de CHP’ye yer yok tur.

Sol bir li ğin bi le şen le ri, Hrant’ın

ce na ze sin de saf la rı dol du ran,

kol ko la yü rek yü re ğe tek yum -

ruk ol ma yı ba şa ran lar dır; ki

bun la rın önem li bir kıs mı nı Ale vi

hal kı oluş tur mak ta dır. Sol bir li -

ğin te mel ay raç la rın dan bi ri, her

tür den mil li yet çi li ğe kar şı ol -

mak tır. Ezi len Ale vi hal kı, mil li -

yet çi li ğin na sıl bir ze hir ta şı dı ğı -

nı, de ne yim le riy le çok iyi bil -

mek te dir.

Ale vi ler, ta rih sel kim lik le ri ne

uy gun bir si ya sal ko num lan ma -

yı; iş çi le rin, ezi len le rin or tak

cep he sin de yer ala rak ba şa ra bi -

lir ler. Bu nun önün de ki tek en gel,

dev let par ti si CHP’nin, Ale vi hal -

kı üs tün de ki si ya sal he ge mon ya -

sın da ki lit bir rol üst le nen bur ju -

va laş mış işbirlikçi ke sim ler dir. 

Ale vi hal kı gö rü nüş le ye ti nen

yak la şım lar dan kur tu lup,

CHP’nin ve işbirlikçilerinin ger -

çek kim li ği ni açı ğa çı kar ma lı ve

çiz gi si ni net ola rak çiz me li dir.

CHP, bü rün müş
ol du ğu ku zu 
pos tu nu da, 
son yıl lar da 
çı ka rıp at tı.
Or ta da sa de ce 
kurt diş le ri 
kal dı.

O gün he pi miz 
Er me ni’ydik. 
Her 2 Tem muz’da
Ale vi ol du ğu muz
gi bi. 
An cak, 
muk te dir le rin 
bu na ta ham mü lü
yok tu. 
Ne de mek 
olu yor du 
“He pi miz 
Er me ni yiz”? 
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ZİDA Nİ, YE Nİ DEN BAş KAN SE ÇİL Dİ

Ha tay Top lum sal Da ya nış ma ve Kül tür Der ne ği 2.

Ola ğan Kong re si’ni ger çek leş tir di. Di van Baş kan lı -

ğı’nı Av. Şük ran Dağ’ın yap tı ğı kong re de, üye lik le -

ri Ali Du ran ve Ha kan Ber rak yap tı.

Bı ra kın Da ğı nık Kal sın Ölü le ri mi zin Saç la rı…

Ha tay Top lum sal Da ya nış ma ve Kül tür Der ne ği 2.

Ola ğan Kong re si’nde Av. Şük ran Dağ, Hrant

Dink’in, ba rış çağ rı sı ya pan ay dın lar dan bi ri ol du -

ğu nu be lirt ti. “Tür ki ye Ba rı şı nı Arı yor kon fe ran sın -

da Hrant Dink, “şid det po li ti ka la rı ne de niy le çok

şey kay bet ti ği miz Kürt me se le sin de, si lah lı ey lem -

le rin dur ma sı ka ra rı, ça tış ma or ta mı nın so na er -

me si için cid di bir açı lım dır” di ye rek, ba rış çağ rı sı

yap mış tı. Her kes ken di di lin ce ya nıt ver di bu çağ -

rı ya. Bi lir si niz he pi niz; “ki mi za man so lo ta kın tı la -

rı tu tar, kur şun sı kar lar; ki mi za man gü rül tü se -

ver ler, bom ba atar lar.” di ye rek söz le ri ni sür dü ren

Dağ, “Son ola rak gü ver cin le re da dan dı lar.

Hrant’ımı zı vur du lar. Ken di ni te mi ze çı kar dık ça,

kir le ni yor Tür ki ye. Ar tık an ne mi zin göz yaş la rın dan

baş ka hiç bir şey se Cum hu ri yet, bı ra kın da ğı nık

kal sın ölü le ri mi zin saç la rı” di ye rek sö zü nü bi tir di.

Yö ne tim ku ru lu üye si Meh met Ka ra su da, Irak’ta

sa va şı yay ma plan la rıy la Or ta do ğu’nun si ya si coğ -

raf ya sı nı de ğiş tir mek is te yen ABD’nin, Ker kük so -

ru nu ile Tür ki ye’yi kar şı sı na ala rak fi ili bir Kürt

dev le ti ku ra ca ğı nı söy le di. İran’ın da, Irak’ta ki ge -

liş me ler hak kın da ABD ile uz la şa bi lir bir ko num da

ol du ğu nu, bu du ru mun Tür ki ye’yi, sta tü ko su nu ko -

ru ma ya it ti ği ne işa ret et ti. Or ta do ğu’da ya şa nan

sa va şın dur du rul ma sı ve ül ke miz de ya şa nan Kürt

so ru nu nun ba rış çıl, de mok ra tik çö zü mü için “Tür -

ki ye Ba rı şı nı Arı yor” kon fe ran sı nın bir şans ol du -

ğu nu be lirt ti. Ba rış ta le bi nin yük sel di ği bir sü reç te

“Hrant Dink’in kat le dil me si, de rin dev let içe ri sin -

de yu va la nan ulu sal cı-fa şist güç le rin ger çek leş tir -

di ği bir dar be dir” di yen Ka ra su, “Tür ki ye ta ri hi bo -

yun ca, de rin dev let ya pı lan ma sı var dı ve sa yı sız

kat li am ve su ikast la ra se bep ol du. Bu na kar şı, ba -

rı şın ve de mok ra si nin tek te mi na tı, halk ör güt len -

me si dir. Tür ki ye halk la rı nın her za man kin den çok,

in san hak la rı na, de mok ra si ye ve ba rı şa ih ti ya cı

var dır. Der ne ği miz, yap tı ğı mız bu de ğer len dir me -

ler ışı ğın da ba rış, öz gür lük ve de mok ra si mü ca de -

le si ni yük selt me yi önü ne koy muş tur.  Sü re ci mut -

la ka, ba rış ka za na cak tır.” söz le riy le ko nuş ma sı nı

son lan dır dı. Ar dın dan, yö ne tim ku ru lu se çi mi ne

ge çil di. Baş kan lı ğa Se zai Zi da ni, sek re ter li ğe Meh -

met Ka ra su, say man lı ğa da Sa mi De li ge ti ril di.

SA MAN DAĞ HAL KE Vİ OLA ĞAN 
KONG RE Sİ Nİ YAP TI

Sa man dağ Hal ke vi 11. Ola ğan Kong re si’ni ger çek -

leş tir di. Tek lis tey le ger çek le şen kong re de, ye ni

dö nem de gö re ve ta lip olan Ali Ka ra su, oy bir li ğiy le

Hal ke vi Baş kan lı ğı’na ge ti ril di. Ye ni le nen yö ne tim

ku ru lu na da Er han Dön mez, Sel va Oruç, Ti mur

Ren cü zo ğul la rı ve Tun cay Yıl maz se çil di.

LATİFECİ YOLDAŞ ÖLÜMSÜZDÜR
Kızıl de re’de Ma hir’le rin kat le -

dil di ği gün ol ma sı nın ya nın da,
Arap hal kı için da ha bir önem li
ta rih olan 30 Mart’a yak la şı yo -
ruz. Yol da şı mız Meh met La ti fe -
ci’nin, ba ba sı Yah ya La ti fe ci ile
evin de, ha in bir sal dı rı so nu cu
kat le dil di ği ta rih tir 30 Mart. 

Ya şan dı ğı dö nem iti ba riy le,An -
tak ya lı genç li ğin kir li sa va şa sü -
rü le rek Arap ve Kürt halk la rı nın
bir bi ri ne dü şü rül me si ne kar şı
yü rüt tü ğü kam pan yay la, “Biz
kar deş le ri mi ze kur şun sık ma ya -
ca ğız” di ye rek sim ge le şen Meh -
met La ti fe ci, Or ta do ğu halk la rı -
nın bir de ğe ri ola rak ölüm süz leş -
miş tir. 

Halk la rın kar deş li ği ni şi ar edin -
miş, bu yol da ca nı pa ha sı na iler -
le miş olan La ti fe ci; şim di, Trab -
zon üze rin den ya pıl mak ta ola nın,
An tak ya’da ya pıl ma sı na kar şı
sar sıl maz bir ka rar lı lık la dur du -
ğu için, ge ri ci ka ran lık güç le rin
he de fi ha li ne gel miş ti. Bu gün
Hrant Dink su ikas tı nın, La ti fe -
ci’nin kat le dil me sin den hiç bir
far kı yok tur.

Meh met La ti fe ci, mü ca de le siy le
Arap hal kı nın yok ol ma ya yüz tu -

tan, asi mi las yo na uğ ra tı lan kül -

tü rü nü di rilt me ça ba sın da ön

saf lar day dı. Ge ri ci leş tir me, Sün -

ni leş tir me po li ti ka la rı na ve şo ve -

niz me kar şı çı kı yor du. Hü kü me -

tin, İs ra il’in Lüb nan’a sal dı rı sı

son ra sın da, kar de şi kar de şe kır -

dır ma po li ti ka la rıy la, böl ge ye

“Arap ça bi len as ker” gön der me

uy gu la ma la rı na kar şı dur du ğu -

muz şu dö nem de, La ti fe ci yol da -

şı mı zı an mak, da ha da önem ka -

za nı yor. Yol da şı mı zı say gıy la anı -

yor, mü ca de le mi ze bı rak tı ğı yer -

den de vam edi yo ruz. Unut ma dık,

unut ma ya ca ğız…

Meh met La ti fe ci’nin ölüm yıl dö -

nü mü olan 30 Mart’ta dev rim ci-

de mok rat an la yış lar la bir lik te

me zar ba şı an ma sı ger çek leş ti ri -

le cek tir. Tüm hal kı mız da vet li dir.

NOT: 29 Mart gü nü,  Sa -

at:20.00’de, Kı zıl de re şe hit le riy le

bir lik te, Yah ya ve Meh met La ti fe -

ci’yi an ma et kin li ği ger çek leş ti ri -

le cek tir. Sa man dağ As pen dos

Dü ğün Sa lo nu’nda, Ali As ker’in

ka tı lı mıy la Grup Se rü ven, Hal ke -

vi şi ir ve Skeç grup la rı ile ger çek -

le şe cek olan et kin lik, üc ret siz dir.

Avukat şükran Dağ
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990’lar da ser ma ye için ban ka -

cı lık en tat lı ka zanç ka pı sıy ken,

or ta lık ta İs tan bul’un es ki Bey -

rut gi bi glo bal bir fi nans mer ke zi ha li ne

ge ti ril me si fik ri do la şı yor du. Şim di ler -

de ise bu id di anın -ül ke ler kul va rın da

or ta dü zey de bir eko no mik bü yük lü ğe

sa hip olan Tür ki ye’ye bi raz bü yük gel -

me sin den kay nak lı- ya vaş ya vaş terk

edi le rek, ye ri ni böl ge sel bir mer kez ol -

ma he de fi ne bı rak tı ğı nı gö rü yo ruz. Ma -

li ye Ba ka nı Ke mal Una kı tan’ın ta li ma -

tıy la ha zır la nan “Glo bal Fi nans Mer kez -

le ri ve İs tan bul Ra po ru”nda bu yön de

açık ifa de le re rast la mak müm kün.

Ulus la ra ra sı fi nan sal mer kez ler le re -

ka bet ede bil me ola sı lı ğı nın za yıf ol du ğu

vur gu la nan ra por da, İs tan bul’un glo bal

de ğil böl ge sel fi nans mer ke zi ol ma sı

ge rek ti ği işa ret edi li yor. “Eti ne gö re bu -

du” di ye rek he def kü çül tül müş ol sa da

fi nans ala nı ya ban cı ser ma ye için hâ lâ

çe ki ci li ği ni ko ru yor. Ernst&Yo ung da -

nış man lık şir ke ti nin ra po ru na gö re Tür -

ki ye, doğ ru dan ya ban cı ser ma ye ya tı -

rım la rı açı sın dan da yıl dı zı par la yan ül -

ke ler den bi ri ola cak. Şir ke tin Gü ney do -

ğu Av ru pa “Ya tı rım Çe ki ci li ği” Araş tır -

ma sı 2006’ya gö re, Tür ki ye 2007 yı lın -

da, Ro man ya’nın ar dın dan Gü ney do ğu

Av ru pa’da en ca zip ola rak al gı la nan

ikin ci ül ke ko nu mun da bu lu nu yor.   

Fi nans sek tö rün de ya şa nan sa tın al -

ma ve bir leş me ler de bu tes pi ti doğ ru -

lar ni te lik te. 

Meh met Na zif Gü nal’ın Do ğuş Gru -

bu’ndan sa tın al dı ğı MNG Bank’ın sa tı -

şı en il gi çe ki ci sa tış lar ara sın da yer alı -

yor. Ban ka Lüb nan lı Ha ri ri ai le si ne sa -

tıl dı. Ha ri ri ai le si ge çen yıl da Öger şir -

ket le ri ara cı lı ğıy la Oger Te le com, Te le -

kom Ita lia, BT Tel con sut kon sor si yu -

mun da yer ala rak Türk Te le kom’un yüz -

de 55 his se si ni sa tın al mış tı.

Sa de ce fi nans ala nın da de ğil

Ya ban cı ser ma yey le or tak lık la ra git me

eği li mi sa de ce fi nans ala nın da de ğil di -

ğer sek tör ler de de ger çek le şi yor. Ha zır

gi yim sek tö rü nün önem li isim le rin den

Boy ner Hol ding, Boy ner Bü yük Ma ğa za -

cı lık A.Ş. ve Bey men A.Ş.’nin sa tı şı için

Ci tiG ro up Ven tu re Ca pi tal In ter na ti onal

(CVCI) ile gö rüş me le re baş la dı. An laş -

ma nın ger çek leş me si ha lin de ,Boy ner

Hol ding top lam de ğe ri 450 mil yon do -

lar olan iki şir ke tin sa tı şın dan 193 mil -

yon do lar ka za na cak. Ay rı ca bu sa tış la

fi nans ala nın da güç lü bir or tak ka zan -

mış ola cak. Öte yan dan geç ti ği miz gün -

ler de, ilaç fir ma sı Bi ofar ma’nın da yüz -

de 50 his se si ni sa tın alan Ci tiG ro up;

ulus la ra ra sı pi ya sa lar da özel lik le de

As ya, Or ta ve Do ğu Av ru pa ile La tin

Ame ri ka’ya 2001’den bu ya na 3,5 mil -

yar do lar lık ya tı rım yap mış du rum da. 

1991 yı lın da hol ding leş me ye gi den

Boy ner Hol ding’in bün ye sin de Al tın yıl -

dız, BBA, Boy ner Bü yük Ma ğa za cı lık,

Çar şı Ta til, Boy ner Bi rey sel Ürün ler Sa -

tış ve Pa zar la ma, Boy ner Hol ding Ya -

yın la rı yer alı yor. Boy ner Ma ğa za la rı

yak la şık 60.000 met re ka re sa tış ala nıy -

la Tür ki ye’nin en bü yük gı da dı şı pe ra -

ken de ci si. Teks til ve kon fek si yon üre ti -

ci si Al tın yıl dız ise şu an da dün ya nın en

bü yük 5 en teg re te si sin den bi ri ne sa -

hip.

Yer li ser ma ye ler de 
bir leş me de vam edi yor

Öte yan dan bir leş me ve ya sa tın al ma -

lar sa de ce ya ban cı ser ma ye üze rin den

de ğil yer li ser ma ye ler ara sın da da ya -

şa nı yor. Ül ker Gru bu ile Boy dak Gru bu

ara sın da ya şa nan iş bir li ği bu nun önem -

li ör nek le rin den. Ül ker Gru bu, bün ye -

sin de bu lu nan Yıl dız Hol ding, Bi zim

Men kul De ğer ler’de ki yüz de 49,5 his se -

si ni Boy dak Gru bu’na dev ret ti. Ana do lu

ser ma ye si nin bu önem li iki ku ru lu şu

ge çen dö nem ler de ka tı lım ban ka la rın -

da da bir leş me yo lu na git miş ler di. Ül -

ker Gru bu’na ait Fa mily Fi nans ile Boy -

dak Gru bu’na ait Ana do lu Fi nans, yüz -

de 50 eşit or tak lık la Tür ki ye Fi nans Ka -

tı lım Ban ka sı adı al tın da bir leş miş ti. Bu

bir leş me so nu cun da, Tür ki ye Fi nans

Ka tı lım Ban ka sı fon bü yük lü ğü açı sın -

dan ka tı lım ban ka la rı ara sın da yüz de

31’lik pay la bi rin ci sı ra ya yük se lir ken,

özel ser ma ye li ban ka lar ara sın da öz -

ser ma ye açı sın dan 11. bü yük ban ka

ha li ne gel di.

Kay se ri mer kez li olan Boy dak Gru -

bu, bün ye sin de İs tik bal Mo bil ya, İs -

tik bal Re gi na Mut fak&Ban yo, Hes

Kab lo, Boy teks Teks til, Mer kez Çe lik,

Boy dak Dış Ti ca ret, Boy taş Mo bil ya

Sa na yi, Boy paş Da ya nık lı Tü ke tim

Mal la rı, Form Sün ger ve Ya tak Sa na -

yi, Al fa Mo bel, Sun set In ter na ti onal,

Be paş Da ya nık lı Tü ke tim Mal la rı, Bi -

meks Da ya nık lı Tü ke tim Mal la rı şir -

ket le ri ni ba rın dırıyor.

Finans ala nın da ya ban cı ser ma ye nin pa yı 
her gün bi raz da ha ar tı yor. 
TMSF, Si te bank’ı Yu nan No va bank’a sat tı. 
TEB’in yüz de 50’si Fran sız BNP’ye sa tıl dı. 
Ya pı Kre di, TMSF ta ra fın dan Unic re di to-Koç or tak lı ğı na sa tıl dı. 
Dış bank, For tis’e sa tıl dı. 
Ga ran ti’nin kont rol his se si nin ya rı sı GE’ye sa tıl dı. 
C Bank’ın kont rol his se si nin ta ma mı İs ra il li Bank Ha po alim’e sa tıl dı.

Fi nans bank, Yu nan NBG’ye sa tıl dı. 
Tek fen bank, Yu nan EFG’ye sa tıl dı. 
De niz bank, De xia’ya sa tıl dı. 
şe ker bank’ın kont ro lü Ka za kis tan’dan Bank Tu ran’a geç ti. 
Ada bank, bir Ku veyt fi nans ku ru lu şu na sa tıl dı. 
MNG Bank, Ha ri ri ai le si ne sa tıl dı. 
Ak bank’ın yüz de 20’si Citibank’a satıl dı.
Oyak bank satış için vit rin de, kamu ban kaları özel leş tir me kuy ruğun da...

NURAY ERGÜNEş

1

Birleşme ve satınalmalar devam ediyor

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE
GÜNCEL GELİŞMELER
Ernst&Young danışmanlık şirketinin raporuna göre Türkiye, doğrudan yabancı sermaye yatırımları açısından da yıldızı parlayan
ülkelerden biri olacak. Şirketin Güneydoğu Avrupa “Yatırım Çekiciliği” Araştırması 2006’ya göre, Türkiye 2007 yılında,
Romanya’nın ardından Güneydoğu Avrupa’da en cazip olarak algılanan ikinci ülke konumunda bulunuyor.   

Anlaşmanın 
gerçekleşmesi halinde
Boyner Holding,
toplam değeri 
450 milyon dolar 
olan iki şirketin 
satışından 
193 milyon dolar
kazanacak. 
Ayrıca bu satışla 
finans alanında 
güçlü bir 
ortak kazanmış 
olacak.

Finans ala nın da ya ban cı ser ma ye nin ora nı her gün bi raz da ha ar tı yor.

Cem Boyner’e ait olan Altınyıldız dünyanın en büyük entegre tesislerinden birisi
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s man lı’dan TC’ye ge çiş
sü re ci ne iliş kin de ğer -
len dir me ler de ilk so -

run, tar tış ma nın sü rek li lik ya
da ko puş ar gü man la rı üze rin -
den oluş tu ru lan bir iki le me
hap se dil me sin de çık mak ta dır.
Ke sin hat la rıy la böy le bir iki lem
ya rat mak, sü re ci an la ma yı zor -
laş tı ran kri tik nok ta dır. Bu tür
bir iki le min aşı la bil me si için,
ko puş ve sü rek li lik alan la rı nın
müm kün ol du ğu öl çü de ta nım -
lan ma sı, net leş ti ril me si ge rek -
mek te dir. Böy le bir ça ba mut lak
bir ko puş ya da mut lak bir sü -
rek li lik ar gü ma nı nın tek ba şı na
ye ter li ol ma ya ca ğı nı or ta ya çı -
ka ra cak tır. Di ğer bir de yiş le her
iki ar gü ma nın eş za man lı kul la -
nı mı, sü re ci an la ma yı ko lay laş -
tı ra cak tır. Böy le bir alan ta nım -
la ma ve/ve ya net leş tir me ça ba -
sı nın müm kün ola bil me si için -
se, ge çiş sü re ci ni ni te le yen te -
mel iliş ki sis te mi nin “adı nın”
kon ma sı ge rek mek te dir. 

Kapitalist birikim sürecinin
dayandığı mantık

Bu nok ta da, Os man lı’da na sıl
bir üre tim tar zı nın ve do la yı sıy -
la na sıl bir top lum sal iliş ki ağı -
nın ge çer li ol du ğu so ru su sak lı
kal mak üze re ve bu an lam da
fark lı lık la rı ya da öz gün lük le ri
akıl da tu tu la rak, Os man lı’nın
19. yüz yıl da net leş me ye baş la -
yan dö nü şüm sü re ci nin yö nü nü
be lir le yen ka pi ta list iliş ki ağı -
nın özel lik le ri üze rin den so ru -
na yak laş mak ge rek mek te dir.
Ka pi ta list bi ri kim ağı nın ye şer -
me ye baş la dı ğı bu sü reç te, ka -
pi ta list leş me nin da yan dı ğı
man tı ğın özel lik le ri nin or ta ya
kon ma sı sü re ci an la mak açı -
sın dan önem ka zan mak ta dır.
Ka pi ta list bi ri kim sü re ci nin da -
yan dı ğı man tık den di ğin de ise
bu iliş ki tar zı nın za ma na ve
me kâ na gö re fark lı la şa ca ğı,
göz önün de tu tul ma sı ge re ken
kri tik bir özel lik tir. Za ma na ve

me kâ na gö re fark lı laş ma pers -
pek ti fi, ka pi ta list leş me sü re ci -
ne “ide al tip”ler den ha re ket le,
bir an lam da in dir ge me ci bir bi -
çim de yak la şıl ma sı nın önü nü
ke se rek, ya ra ta ca ğı so run la rı
or ta dan kal dı ra cak tır.

Os man lı ile Av ru pa’nın ta rih -
sel kar şı du ruş la rı, Os man -
lı’nın ka pi ta list Av ru pa ser ma -
ye si nin iliş ki ağı nın içi ne çe kil -
me siy le aley hi ne dön müş tür.
Dö ne min ve ri ko şul la rı na gö re
ka pi ta list leş me sü re ci ni “ta -
mam la mış” olan ve do la yı sıy la
bu sü re cin tüm çe liş ki le ri ni ve
ge ri lim le ri ni için de ba rın dı ran
Av ru pa ile Os man lı ara sın da ki
iliş ki, bu sü reç le asi met rik bir
ya pı ya dö nüş müş tür. Söz ko nu -
su asi met ri nin bir an lam da
kris ta li ze ol du ğu, so mut laş tı ğı
ta rih ise dö ne min he ge mo nik
gü cü Bri tan ya ile 1838’de ya pı -
lan ti ca ret an laş ma sı ve bu an -
laş ma yı iz le yen sü reç te ta -
mam la yı cı ni te lik te ki ge liş me -
ler dir. Bu sü reç bir ta raf tan,
Os man lı’nın fark lı coğ raf ya la -
rın da baş la yan “ulus laş ma”

ha re ket le ri ile ege men lik ala nı -
nın da ral dı ğı bir di ğer ge liş me -
yi be ra be rin de ge ti rir ken, di ğer
ta raf tan, Os man lı’da ge çer li
olan mül ki yet ya pı sı nın ka pi ta -
list leş me nin ge rek le ri ne hiz -
met ede cek şe kil de, an cak,
mev cut asi met ri nin ta nım la dı ğı
ha liy le dö nüş me ye baş la dı ğı
ye ni bir dö ne min baş lan gı cı na
işa ret eder. Tan zi mat Fer ma -
nı’nın ila nıy la çer çe ve si be lir -
me ye baş la yan bu dö nü şüm,
sü reç için de man tı ki so nuç la rı -
na ulaş ma ya baş la mış ve so -
mut gi ri şim le rin or ta ya çık tı ğı
ilk alan dev le tin ye ni den ya pı -
lan ma sı an la mı na ge le cek olan
Meş ru ti yet de ne yim le ri ol muş -
tur. 

Düyun-u Umumiye
kurumsallaşmanın son 
biçimi

Os man lı’nın için de ba rın dır -
dı ğı fark lı et nik un sur la rın tem -
si li ye ti ve hak la rı nın hu kuk ga -
ran ti si al tı na alın ma ya baş lan -
dı ğı bu fark lı laş ma lar, ege men -
li ğin kay bı na da ir so mut ku -

rum sal laş ma lar la be ra ber git -
mek te dir. Dü yu nu Umu mi ye bu
tür bir ku rum sal laş ma nın al dı -
ğı en son ve so mut bi çim dir.
Di ğer ta raf tan, bu çö zül me
top rak kay bı ne de niy le ge lir le -
rin azal ma sı an la mı na ge lir ken,
ay nı za man da yi ne bu et ki ye
pa ra lel ola rak Os man lı’da
mev cut olan ma ni fak tür üre ti -
mi nin çök me si an la mı na gel -
mek te dir. Bu ge liş me le rin so -
nu cun da açık pa zar ha li ne ge -
len Os man lı, içi ne gir di ği borç
kıs ka cıy la ha re ket ede mez ha le
gel miş tir.

Böy le bir sü reç te Tan zi mat
Fer ma nı’yla so mut la şan “Ba tı lı -
laş ma ya” dö nük ça ba lar, “Ba tı”
ile an cak onun gi bi olu na bil di -
ğin de baş edi le bi le ce ği ne da ir
bir an la yış ta ifa de si ni bul muş -
tur. An cak ken di pa za rı üze rin -
de ki de ne tim gü cü nün ve bu
an lam da yet ki si nin kay be dil di ği
bir or tam da “Ba tı lı laş ma” ça -
ba la rı, mev cut asi met rik güç
iliş ki si nin da ha da güç len me -
siy le so nuç lan mış ve do la yı sıy la
ka pi ta list ser ma ye bi ri ki mi nin
bu et ki ler al tın da oluş tu ru lan
ku rum sal ya pı lar ara cı lı ğıy la
eşit siz bir sü reç ola rak iş le me -
si an la mı na gel miş tir. 

İttihat ve Terakki ile
başlayan “milli iktisat”

Bu sü reç te bir ta raf tan Ba tı lı -
laş ma ya dö nük ça ba lar de vam
eder ken di ğer ta raf tan “Os -
man lı lık” bi lin ci ye ni den kur gu -
lan ma ya ça lı şıl mış, an cak ta -
rih sel/top lum sal ob jek tif ko -
şul la rın or ta dan kalk ma sı ne -
de niy le, bu ça ba kar şı lık bu la -
ma mış tır. Ob jek tif ko şul la rın
or ta dan kalk ma sı, Os man lı te -
ba ası nı oluş tu ran un sur la rın
Ba tı’yla gi ri len asi met rik iliş ki -
ye fark lı bi çim ler de ek lem len -
me le ri ne de niy le Os man lı ol -
ma nın ta nım la dı ğı or tak çı kar -
la rın or ta dan kalk ma sın dan ya
da çı kar la rın fark lı laş ma sın dan

kay nak lan mak ta dır. İt ti hat Te -
rak ki’yle baş la yan “mil li ik ti -
sat” ya rat ma an la yı şı, Os man -
lı’nın mev cut sı nır la rı nı tem sil
eden coğ raf ya nın tüm kay nak -
la rı nın, bir bü tün ola rak ka pi ta -

list ser ma ye bi ri ki mi ni de net le -
ye cek ba ğım sız si ya si bir ira de -
nin de ne ti mi al tı na alın ma sı na
yö ne lik bir ça ba ola rak an lam
ka zan mış tır. Di ğer ta raf tan söz
konusu çıkar fark lılaş ması, bu
girişimin amacına ulaş masının
şart larını da or tadan kal dır -
mış tır.

Türkiye’de kapitalist gelişme üzerine 

OSMANLI’DAN CUMHURİYETE

MEHMET TÜRKAY

O

Osmanlı ile Avrupa’nın tarihsel karşı duruşları, Osmanlı’nın kapitalist Avrupa sermayesinin ilişki ağının içine çekilmesiyle 
aleyhine dönmüştür. Dönemin veri koşullarına göre kapitalistleşme sürecini “tamamlamış” olan ve dolayısıyla bu sürecin tüm
çelişkilerini ve gerilimlerini içinde barındıran Avrupa ile Osmanlı arasındaki ilişki, bu süreçle asimetrik bir yapıya dönüşmüştür.

Kapitalist birikim
sürecinin dayandığı
mantık dendiğinde 
bu ilişki tarzının
zamana ve mekâna
göre farklılaşacağı, 
göz önünde tutulması
gereken kritik bir 
özelliktir.
Za ma na ve me kâ na 
gö re fark lı laş ma 
pers pek ti fi, 
ka pi ta list leş me 
sü re ci ne 
“ide al tip”ler den 
ha re ket le, bir 
an lam da in dir ge me ci
bir bi çim de 
yak la şıl ma sı nın 
önü nü ke se rek, 
ya ra ta ca ğı so run la rı 
or ta dan kal dı ra cak tır.
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HEPİ MİZ HRANT’IZ,
HE Pİ MİZ ER ME Nİ YİZ

Hrant Dink’in, yö net ti ği Agos Ga ze te si

önün de kat le dil me si nin ar dın dan, 24

Ocak’ta İs tan bul’da ger çek le şen ce na ze

yü rü yü şü ne yüz bin ler ka tıl dı. Ka tı lı mın

ya rat tı ğı et ki, dev le tin en güç lü or gan la -

rı nı da hi de rinden sars tı.

DÜ ZE NE İNAT, 
KAR DE ŞİZ HRANT!

Öl dü rül dü ğü gü nün ak şa mın da, bir bi -

rin den ha ber siz on bin ler ce in san bi ra -

ra ya ge le rek, ken di le rin den ya na saf tu -

tan Er me ni ay dın Hrant Dink’in, kat le -

dil me si ne tep ki siz kal ma ya cak la rı nı

gös ter di ler. 24 Ocak gü nü, Agos Ga ze -

te si önün den baş la yan ce na ze yü rü yü -

şü, Kum ka pı Mer yem Ana Ki li se si’nde

son bul du. Ya pı lan ko nuş ma da, halk la -

rın kar deş li ği nin bu şe kil de bi ti ri le me -

ye ce ği ve kat li am lar la an cak, hal kın öf -

ke si nin bü yü ye ce ği ne vur gu ya pıl dı.

İSTANBUL

VA KIF LI KÖ YÜ’NE 
HRANT DİNK Zİ YA RE Tİ

Hrant Dink kat li amı nın ar dın dan de -

mok ra tik kit le ör güt le ri ve par ti ler, ül ke -

miz de bu lu nan tek Er me ni kö yü olan

Va kıf lı Kö yü’ne baş sağ lı ğı zi ya re ti ger -

çek leş tir di. Top lum sal Öz gür lük Plat for -

mu, Sa man dağ Hal ke vi, SKD, Eği tim-

Sen, SES, ÇKD, Oda lar Bir li ği, Emek li-

Sen, An tep Ta bip ler Oda sı gi bi çok sa yı -

da ku ru mun ka tıl dı ğı zi ya ret, ki li se de

ka bul edil di. Bu cinayetin Tür ki ye’de va -

ro lan mo za iğin sar sıl ma sı ama cı nı ta şı -

dı ğı nı ifa de eden kit le ör güt le ri, bu vah -

şe ti kı na dık la rı nı ve baş ka Hrant’la rın

kat le dil me me si için bir lik için de ol ma -

la rı ge rek ti ği ni ifa de et ti ler. Tem sil ci le -

rin ko nuş ma la rı nın ar dın dan otur ma

ey le mi ger çek leş ti ril di. HATAY

GÜ VER CİN LER TÜ KEN ME YE CEK,
ÖZ GÜR LÜ ĞE DEK

Ha tay De mok ra si Plat for mu bi le şen le ri

27 Ocak ak şa mı Hrant Dink ci na ye ti ni

bir ke re da ha kı na mak için me şa le li yü -

rü yüş ger çek leş tir di. Asi Neh ri’ne kı zıl

ka ran fil le rin atıl dı ğı ey le me halk tan bü -

yük des tek gel di. Plat form adı na ya pı -

lan ko nuş ma da Hrant Dink’in çok kim -

lik li bir Tür ki ye’yi sa vu nan, ba rı şın, de -

mok ra si nin, hoş gö rü nün ege men ol ma -

sı için mü ca de le eden ça tal yü rek li bir

dev rim ci ol du ğu be lir til di. “İn san lık ve

halk düş man la rı bu çi çe ği ara mız dan

ko par dı lar. Kı nı yo ruz, pro tes to edi yo -

ruz, la net li yo ruz” de nil di. 

“BİR İNAN CI ÜÇ DİN DE YAŞA MAK”

Ha tay De mok ra si Plat for mu’nun Ulus

Mey da nı'nda ger çek leş tir di ği ey lem ,

yo ğun ka tı lım lı yü rü yüş ten son ra ya pı -

lan ba sın açık la ma sıy la son bul du. Ko -

mi te adı na ko nu şan Cem Ça par, Hrant

Dink'i kat le den zih ni yet, biz zat Hrant'ın

ifa de siy le; “Bi zim bu ra da be ra ber ce ya -

şa dı ğı mız zen gin li ğe as la

sa hip ola ma ya cak.

Bir şar kı yı üç dil de din le me yi,

bir inan cı üç din de ya şa ma yı, bir ye me -

ği üç sof ra da tat ma nın ver di ği haz zı as -

la an la ya ma ya cak. Biz, Sa man dağ Hal kı

ola rak, Hrant Dink'in ne de mek is te di ği -

ni çok iyi an lı yo ruz.” de di. HATAY

SA RAY CAD DE Sİ 
“HRANT DİNK CAD DE Sİ” OL SUN

Ha tay Top lum sal Da ya nış ma ve Kül tür

Der ne ği, uğ ra dı ğı sal dı rı so nu cu kat le -

di len Hrant Dink’in, bu ül ke de ki ay dın -

la rın, de mok rat la rın, halk la rın kar deş li -

ğin den ya na olan la rın vic da nı nı tem sil

et mek te ol du ğu ger çe ğin den ha re ket le,

Sa ray Cad de si’nin adı nın “Hrant Dink

Cad de si” ola rak dü zen len me si ni bir ba -

sın açık la ma sıyla öner di. Açık la ma yı

ya pan Zi dan Kı rık, “Hrant Dink bu ül ke -

nin, bu top lu mun in sa ni ye ti ni ta şı yan ve

ko ru yan her ke sin say gı duy du ğu bir du -

yar lı lık tır. Tür ki ye’nin ger çe ği kat li am lar

ol ma ma lı dır. An tak ya’da ki kar deş lik ol -

ma lı dır.” di ye rek An tak ya’dan tüm ül ke -

ye ba rış ve kar deş lik me sa jı nın ve ril me -

si ni is te dik le ri ni be lirt ti. HATAY

HRANT DİNK ANI SI NA 
FUT BOL TUR NU VA SI

Ha tay’da Top lum sal Da ya nış ma ve Kül -

tür Der ne ği,  Hrant Dink anı sı na bir fut -

bol tur nu va sı dü zen le di. On beş gün sü -

ren tur nu va da, oni ki ta kım kar şı laş tı.

Ha tay EMO, SES, BES, Eği tim-Sen tem -

sil ci le ri nin ya nı sı ra, Sa man dağ Hal ke vi,

Sa man dağ Kal kın dır ma Der ne ği gi bi ku -

rum la rın da des tek le di ği tur nu va ya il gi

bü yük tü. Tur nu va ön ce sin de Der nek

adı na ko nuş ma ya pan Gök men Ber rak,

spo run ba rış ve kar deş lik adı na ya pıl -

ma sı ge rek ti ği ni vur gu la ya rak, Hrant

Dink’in al çak ça bir sal dı rı so nu cu, ırk çı

güç ler ce kat le dil me si ni tüm Ha tay hal kı

adı na la net le dik le ri ni ifa de et ti. HATAY

HRANT DİNK YÜRÜYÜŞÜ

20 Ocak Cu mar te si gü nü Hrant Dink'in

öl dü rül me si ni pro tes to et mek için Ada -

na İnö nü Par kın’dan Uğur Mum cu Mey -

da nı’na ka dar yü rü yüş ya pıl dı. İnö nü

Par kı’nda top la nan de mok ra tik kit le ör -

güt le ri, sen di ka lar, si ya si par ti ler ve

dev rim ci ya pı lar sü rek li "He pi miz

Hrant'ız, he pi miz Er me ni yiz" slo ga nı nı

at tı. Ya pı lan kı sa bir ko nuş ma dan son ra

Ata türk Cad de si üze rin den Uğur Mum -

cu Mey da nı’na ka dar slo gan lar atı la rak

yü rün dü. Yak la şık 400 ki şi nin ka tıl dı ğı

ey lem Uğur Mum cu Mey da nı’nda ya pı -

lan ba sın açık la ma sıy la bi ti ril di. ADANA

OTUR MA EY LE Mİ

23 0cak Sa lı gü nü Hrant Dink'in öl dü rül -

me si ni pro tes to et mek için Çak mak

Cad de si’nden, İnö nü Par kı’na ka dar bir

yü rü yüş ya pıl dı. Ak şam sa at le rin de ya -

pı lan bu yü rü yüş te “Ya şa sın halk la rın

kar deş li ği” ya zı lı pan kart ta şın dı. Sık

sık slo gan la rın atıl dı ğı ey le me yak la şık

500 ki şi ka tıl dı. İnö nü Par kı’nda ya pı lan

ba sın açık la ma sın dan son ra otur ma ey -

le mi ger çek leş ti ril di. Otur ma ey le mi sı -

ra sın da “sa rı ge lin” par ça sı ses len di ril -

di. ADANA

“3” KUR şUN, 
“0” KO RU MA, “1” ÖLÜ!

11 şu bat Pa zar gü nü Ada na Ec za cı lar

Oda sı’nda 301. mad de üze ri ne bir pa -

nel ger çek leş ti ril di. TMMOB, KESK,

DİSK ve Dü şün ce ye Öz gür lük İçin Hu -

kuk çu lar Ko mi te si ta ra fın dan dü zen le -

nen pa nel de Prof. Dr. İb ra him Ka boğ lu

ve Doç. Dr. Yü cel Say man ko nuş ma cı

ola rak ye ral dı. Pa ne le yak la şık 150 ki şi

ka tıl dı. ADANA

HRANT DİNK MER SİN’DE DE
ÖLÜM SÜZ LEŞ Tİ

Hrant Dink'in kat le dil me si  Mer sin'de iki

ay rı ey lem le pro tes to edil di. Bi rin ci ey -

lem, ci na ye tin he men er te si gü nü, ikin -

ci ey lem i se ce na ze si nin kal dı rıl dı ğı gün

sem bo lik bir ce na ze tö re ni dü zen le ne -

rek ger çek leş ti ril di. Ey le me yak la şık

2000 ki şi ka tıl dı. Ya pı lan ba sın açık la -

ma la rın da; ci na ye tin, dev le tin kont ra

güç le rin ce ger çek leş ti ril di ği vur gu la na -

rak, halk la rın kar deş li ği ni he def alan bir

ci na yet ol du ğu be lir til di. Tür ki ye ta ri -

hin de bu tarz pro vo kas yon la ra sık sık

başvu rul du ğu, an cak hiç bir gü cün halk -

la rı bir bi ri ne dü şür me ye yet me ye ce ği

söy len di. 40 si ya si par ti ve de mok ra tik

kit le ör gü tü nün ka tıl dı ğı ey lem ler de,

dik kat çe ken en önem li ge liş me Mer -

sin'in Türk men köy le rin de ki der nek le rin

de ka tı lım cı ol masıy dı. MER SİN

HEPİMİZ EZİLENLERİZ
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SONUÇ BİLDİRGESİNİ HERKES SAHİPLENMELİ

Ha tay Top lum sal Da ya nış ma ve Kül tür Der ne ği Baş -
ka nı Se zai Zi da ni, der nek bi na sın da yap tı ğı ba sın
açık la ma sın da, “Tür ki ye Ba rışı nı Arı yor” kon fe ran sı na
öv gü ler yağ dır dı. Bir çok ay dı nı mı zın ka tı lı mıy la ger -
çek le şen kon fe rans ta, Kürt so ru nunun çö zü mü için si -
ya si, eko no mik, sos yal, si ya sal, kül tü rel öne ri le rin ya -
nı sı ra med ya, top lum, ile ti şim ala nı na yö ne lik ta lep -
le rin de yer al dı ğı bil dir ge nin ya yın lan ma sı nın öne mi -
ni vur gu la dı. Çö zü mü Tür ki ye’nin iç di na mik le rin de
ara yan, ya şa nan la rın her ke sin or tak acı sı ol du ğu ger -
çe ğin den ha re ket eden, sos yal ba rı şı sos yal ada let ten
ay rı dü şün me yen bir yak la şı mın tüm so run la rı çö ze bi -
le cek bir ira de ge liş ti re bi le ce ği ni ifa de eden Zi da ni,
si ya si ik ti da rı ve tüm mil let ve kil le ri ni kon fe ran sın so -
nuç bil dir ge si ni dik ka te al ma ya da vet et ti. Ba rış tan,
kar deş lik ten ya na olan ki şi, ku rum, par ti, sen di ka ve
mes lek oda la rı nı, kon fe ran sın so nuç bil dir ge si ni sa -
hip len me ye ça ğır dı. ANTAKYA

ANTAKYA “RES EL SENİ” ETKİNLİĞİ

Ha tay Top lum sal Da ya nış ma ve Kül tür Der ne ği ta ra -
fın dan 14 Ocak gü nü Res el Se ni (ye ni yıl kut la ma sı)
et kin li ği ger çek leş ti ril di. An tak ya’da Ar mut lu ma hal -
le sin de ger çek leş ti ri len et kin li ğe il gi bü yük tü. Fark lı
kül tür le rin bir ara ya gel di ği et kin lik te, bin yıl lar bo yun -
ca sa yı sız me de ni yet ve kül tü rü ağır la mış bu top rak -
lar da, tüm halk la rın de ğer le ri ne sa hip çık ma ge le ne -
ğiy le Arap-Ale vi top lum baş ta ol mak üze re, Or ta do ğu
halk la rı nın ye ni yı lı kut lan dı. Kar deş çe bi ra ra ya gel -
me nin, halk la rın ba rış için de ya şa ya bi le ce ği nin gös -
ter ge si olan et kin lik, yö re nin sol ma yan ez gi le ri olan
müv vel ler ve coş ku lu ha lay lar la son bul du. ANTAKYA

KARŞIYAKA TOPLUMSAL DAYANIŞMA DERNEĞİ
GENÇLİK BULUŞMASI

Kar şı ya ka Top lum sal Da ya nış ma Der ne ği, de rnek bi -
na sın da li se ve ders ha ne öğ ren ci le riy le kay naş ma et -
kin li ği dü zen le di. Li se ve ders ha ne ler den yak la şık 50
ki şi nin ka tıl dı ğı et kin lik te, genç li ğin kül tü rel anlamda
yoz laş ma sı ve ABD'nin Or ta do ğu halk la rı na uy gu la dı -
ğı bas kı, şid det ve kat li am lar üze ri ne bir söy le şi ya pıl -
dı. Et kin lik, şi ir din le ti si ve der nek mü zik gru bu nun
tür kü le ri eş li ğin de ha lay lar la bi ti ril di. ADANA

GELENEKSEL AŞURE ETKİNLİĞİ

Kar şı ya ka Top lum sal Da ya nış ma Der ne ği’nin dü zen -
le miş ol du ğu ge le nek sel 2. Aşu re şen li ği ya pıl dı. Et -
kin lik, der nek se mah eki bi nin gös te ri si ve mü zik gru -
bu nun din le ti siy le baş la dı. Aşu re, Kar şı ya ka hal kı nın
ka tı lı mıy la ka zan da pi şi ril dik ten son ra Kar şı ya ka'da ki
ma hal leli le re da ğı tıl dı. Ma hal le sa kin le ri nin ol duk ça il -
gi gös ter di ği 2. Aşu re şen li ği’nde, ko mün ge le ne ğin -
den ge len emek çi halk kül tü rü nün bir ör ne ği olan aşu -
re, or tak la şa ka tı lım ve pay la şım la tek rar ya şa tıl dı.
ADANA

KÜRESEL ISINMA VE NÜKLEERE KARŞI GÜNEş

Ma ki ne Mü hen dis le ri Oda sı’nca 16 şubat’ta Sey han
Ote li’nde "Kü re sel Isın ma nın Ne den le ri ve Ener ji de
Doğ ru Se çim” ko nu lu bir söy le şi ger çek leş ti ril di. Söy -
le şi ye Mar ma ra Üni ver si te si’nden Ta nay Sıd kı Uyar
ka tıl dı. Sü rek li ar tan fo sil ya kıt kul la nı mı nın ve at mos -
fer de ki se ra ga zı ta ba ka sı nın ka lın laş ma sı nın et ki siy -
le, kü re sel ısın ma nın art tı ğı na dik kat çe ki len pa nel de,
ge liş miş pek çok ül ke nin fo sil ya kıt lar ye ri ne ye ni le ne -
bi lir ener ji kay nak la rı na yö nel di ği ni be lir tile rek, ül ke -
mizinde ye ni le ne bi lir ener ji kay nak la rın ı kullanması
gerektiği gerektiği vurgulandı. Hü kü me tlerin ha la fo sil
ya kıt lar la ça lı şan ter mik sant ral le ri kur du ğu nu ve
dün ya nın terk et mek te ol du ğu nük le er sant ral le ri kur -
ma ya yö nel di ği ni söy le di. Söy le şi ye 150 ki şi ka tıl dı.
ADA NA

“HEPİMİZ KÜRDÜZ” 

Halk la rın Kar deş lik İni si ya ti fi, 24 şu bat gü nü Tak sim
tram vay du ra ğın da ba sın açık la ma sı dü zen le di. Ey -
lem de "Halk la rın kar deş li ği ni sa vun mak ek me ği ni sa -
vun mak tır. Kürt hal kı na öz gür lük" ya zı lı pan kart açıl -
dı. “25 yıl dır sü ren sa vaş ta ya şa nan bü yük acı la ra
rağ men ege men ler ta ra fın dan ge rek li ders ler çı ka rıl -
ma mış tır. Kürt hal kı nın ken di ka de ri ni öz gür ce be lir le -
me si nin önün de ki tüm en gel ler der hal kal dı rıl ma lı, as -
ke ri ope ras yon lar der hal dur du rul ma lı, böl ge de ki as -
ke ri yı ğı nak da ğı tıl ma lı, ko ru cu luk uy gu la ma sı lağ ve -
dil me li dir" de ni len ey le min so nun da po lis ta ra fın dan
gö zal tı na alı nan Ali Gül mez, "Te rör Ör gü tü nün Pro pa -
gan da sı nı Yap mak" su çun dan tutuksuz yargılanmak
üze re tu ta nak tu tu la rak ser best bı ra kıl dı. İSTANBUL

DENİZ GEZMİŞ’İN 60. DOĞUM GÜNÜ
Ta rab ya üs tü Genç li ği 24 şu bat 2007'de De niz Gez -

miş'in 60. do ğum gü nü do la yı sıy la De niz Gez miş ve 68
Genç lik Ha re ke tin den yo la çı ka rak, bu gün ne ler ya pıl -
ma sı ge rek ti ği ni tar tış tık la rı bir et kin lik dü zen le di. Sa -

rı yer Top lum sal Da ya nış ma Der ne ği'nde dü zen le nen
et kin lik te, ön ce bir si ne viz yon gös te ri miy le FKF ve
Dev Genç ta ri hi iz len di ve ar dın dan da, bu gün kü genç -
li ğin du ru mu tar tı şıl dı. Ta rab ya üs tü Genç li ği ola rak
ça lış ma la rı nı sür dür me ka ra rı alan genç ler, 30 Mart’ -
ta Kı zıl de re Kat li amı’nın yıl dö nü mün de da ha bü yük
bir et kin lik dü zen le ye rek dev rim ci de ğer le ri ya şa ta -
cak la rı sö züy le top lan tı yı son lan dır dılar. İSTANBUL

İKİTELLİ GENÇLİĞİ MAHALLESİNE SAHİP ÇIKIYOR

İki tel li’de De re mev ki in de bu lu nan İki tel li İl köğ re tim
Oku lu’nun he men ya nı na ye ni bir park ya pıl dı. Ken di -
le ri ne “De re Genç li ği” di yen ma hal le genç le ri, okul ve
park et ra fın da ki uyuş tu ru cu sa tı şı ve çe te leş me ye dik -
kat çek mek için bir ça lış ma baş lat tık la rı nı söy le di ler.
Bu ça lış ma nın baş lan gı cı ola rak, ya pı lan par ka “Öz -
gür lük Par kı” adı nı ver dik le ri ni söy le yen genç ler, bu
so run la ra ma hal le sa kin le rinin tümünü katarak çö -
züm ara ya cak la rı nı di le ge tir di ler. İSTANBUL

ÖZGÜRLÜKÇÜ GENÇLİK KIş KAMPINI TAMAMLADI

Öz gür lük çü Genç lik Der ne ği, şu bat ayın da kış kamp -

la rı nı ta mam la dı. Tür ki ye’de ka pi ta liz min ge li şi mi ve

eko lo ji ile Shakes pe are ve Ham let ko nu la rı nın tar tı şıl -

dı ğı kamp lar, Ada na ve İs tan bul’da ger çek leş ti, kam -

la ra 19 il den 85 kişi ka tıl dı. 

Kam pın ilk gü nün de, Os man lı’dan gü nü mü ze, Tür ki -

ye’de ka pi ta liz min ve sos yal sı nıf la rın ge li şi mi üze ri ne

bir su nu mun ar dın dan, ka pi ta liz min gü nü müz de önü -

mü ze çı kar dı ğı so run la rın ana li zi ya pıl dı. Eko lo ji ye gi -

riş ko nu sun da, te mel kav ram la rın ak ta rı mı nın ar dın -

dan, eko lo jik so run la rın ka pi ta lizm le olan bağ la rı,

kap sa mı ve de rin li ği üze ri ne çi zi len çar pı cı tab lo kar -

şı sın da, ne ler ya pı la bi le ce ği tar tı şıl dı. Shakes pe are’in

ha ya tı ve sa na tı, ya şa dı ğı dö nem İn gil te re’si nin ta rih -

sel ko nu mu ak ta rıl dık tan son ra, Ham let oyununun,

metin analizi yapıldı.

“Tür ki ye’de ka pi ta liz min ge li şi mi” ko nu sun da Nu ray

Er gü neş ve Cenk Ağ ca bay, “Eko lo ji” ko nu sun da Gül

Tan ye ri, Meb ru ke Bay ram, Ya şar Gö koğ lu, “Shaks pe -

are ve Ham let” konusunda Selver Dikkol ve Hikmet

Sarıoğlu sunum yaptılar. ADANA-İSTANBUL
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eç ti ği miz ay lar da Do ğu

Af ri ka ül ke le rin den Eti -

yop ya, or du suy la kom -

şu su So ma li’ye gi re rek iş gal et -

ti ve yan da şı olan So ma li ge çi -

ci hü kü me ti ni baş kent Mo ga di -

şu’ya yer leş tir di. ABD, Eti yop -

ya’nın mü da ha le si ni ge rek as -

ke ri, ge rek se po li tik yön den

açık ça des tek le di. Eti yop ya, iş -

gal ha re ke ti ni, son yıl lar da So -

ma li’yi yö ne ten Bir le şik İs lam

Mah ke me le ri’nin aşı rı İs lam cı -

la rın kont ro lü ne geç me si, El

Ka ide’yle iliş ki si nin ol ma sı ve

bu ha liy le Eti yop ya için teh dit

oluş tur ma sıy la ge rek çe len dir -

di. 

Bi raz ge ri ye dö ne lim: So ma -

li’yi 20 yıl yö ne ten ulu sal-kal -

kın ma cı Si ad Bar re’nin, ka bi le -

ler ta ra fın dan 1991’de ik ti dar -

dan dü şü rül me sin den son ra bu

ül ke de bir iç ça tış ma ve ka os

dö ne mi baş la dı. Ül ke hal kı nın

ya şam ko şul la rı, ka bi le ler ara -

sın da ki sü rek li ça tış ma lar ne -

de niy le gi de rek da ha da kö tü -

leş ti. Ha va alan la rı ve li man lar

ka pa tıl dı, eko no mi çök tü. Or ta -

ya çı kan yı kı mı ve aç lı ğı gi der -

me ge rek çe siy le 1992 yı lın da

ABD, BM şem si ye si al tın da ül -

ke ye as ker çı kar dı (Tür ki ye de

bu ope ras yo na bir as ke ri bir lik -

le ka tıl mış tı). An cak So ma li

hal kı bu dış mü da ha le ye kar şı

di ren di ve ya ban cı as ker ler

1995’te ül ke yi terk et mek zo -

run da kal dı. 

Ya ban cı la rı ko van So ma li li ler

yi ne bir lik le ri ni sağ la ya ma dı ve

ka os or ta mı de vam et ti. Bu du -

rum dan çe şit li ne den ler le ra -

hat sız olan ulus la ra ra sı ku ru -

luş lar (Arap Bir li ği, Af ri ka Bir li -

ği Ör gü tü, BM, AB) mer ke zi bir

yö ne tim oluş tur mak için bir çok

gi ri şim de bu lun du. Bu gi ri şim -

le rin so nu cun da 2000 yı lın da

ka bi le tem sil ci le rin den ve et ki li

ki şi ler den olu şan bir mec lis

Ken ya’da top la na rak bir dev let

baş ka nı seç ti. An cak bu ki şi ül -

ke ye hâ kim ola ma dı. 2004 yı -

lın da ise Eti yop ya yan lı sı Ab -

dul la hi Yu suf dev let baş ka nı

ya pıl dı. O da ül ke ye hâ kim ola -

ma dı ve ge çi ci hü kü met an cak

Eti yop ya’ya ya kın bir şe hir olan

Ba idoa’da tu tu na bil di. Ama Yu -

suf’un yö ne ti mi So ma li Ge çi ci

Hü kü me ti ola rak ABD, BM ve

el bet te Eti yop ya ta ra fın dan ta -

nın dı. (So ma li ile Eti yop ya ara -

sın da ta rih sel hu su met bu lu nu -

yor. Geç miş te sı nır ça tış ma la rı

ya şan mış tı. So ma li hal kı nın tü -

mü nün Müs lü man ol ma sı na

kar şı Eti yop ya’nın ço ğun lu ğu

Hris ti yan. Eti yop ya’yı 90’lı yıl -

la rın ba şın dan bu ya na geç miş -

te Ma oist söy le me sa hip olan,

ama bu gün ABD’yle sı kı iliş ki -

ler için de bu lu nan Me les Ze na -

vi yö ne ti yor.)

Birleşik İslam
Mahkemeleri

Ge çi ci hü kü met de ğil, ama

baş ka bir olu şum, Bir le şik İs -

lam Mah ke me le ri (BİM), son

yıl lar da So ma li’nin bir li ği ni

ger çek leş tir me yi ba şar mış tı.

İs lam Mah ke me le ri, 1991’den

be ri sü ren ya sa sız/dev let siz

dö nem de dü ze ni sağ la mak

ama cıy la ül ke nin zen gin le ri ta -

ra fın dan ku rul muş ve eko no -

mik ola rak des tek len miş ti. Mo -

dern ya sa la rın boş lu ğu nu İs la -

mi hu kuk ku ral la rı dol du ru yor -

du. Nü fu su nun tü mü Sün ni

Müs lü man olan So ma li hal kı

için bu ka bul edi le bi lir bir çö -

züm dü. İs lam Mah ke me le ri ay -

nı za man da si lah lı mi lis le re de

sa hip ti. İs lam’ın oto ri te si ni,

bir leş ti ri ci söy le mi ni ve iş çev -

re le ri nin des te ği ni ar ka sı na

alan BİM, So ma li’nin çok bü yük

bö lü mü nü kont rol al tı na al dı,

baş kent Mo ga di şu’yu da 2006

Ha zi ran ayın da ele ge çir di.

BİM, ka bi le ça tış ma la rı na son

ve re rek gö re ce bir iç ba rış ve

is tik rar sağ la dı. BİM yö ne ti -

min de eko no mi ya vaş ya vaş to -

par lan ma ya baş la dı ve li man -

lar ile ha va alan la rı 15 yıl lık bir

ara dan son ra tek rar açıl dı. Öte

yan dan BİM yö ne ti mi şe ri ata

da ya na rak si ne ma la rı ka pat tı,

mü zik ya yın la rı nı kı sıt la dı. 

Dış güç ler ta ra fın dan des tek -

le nen ge çi ci hü kü met ve Eti -

yop ya ile BİM ara sın da ki ge ri -

lim ge çen yı lın son la rı na doğ ru

iyi ce yük sel di. Eti yop ya, Ara lık

ayı nın son gün le rin de So ma -

li’ye sal dır dı. Ha va bom bar dı -

ma nıy la baş la yan sal dı rı, tank -

lar ve ağır si lah lar eş li ğin de ka -

ra ha re kâ tıy la de vam et ti. Ocak

ayı nın ilk gün le rin de Mo ga di şu

düş tü. BİM yö ne ti ci le ri ve kad -

ro la rı ön ce gü ne ye, son ra da

şe hir le ri terk ede rek ül ke nin iç

ke sim le ri ne çe kil di. 

Eti yop ya bu sal dı rı da yal nız

de ğil di. ABD ge rek is tih ba rat

te mi ni, ge rek se özel as ke ri bir -

lik ler yo luy la iş ga le des tek ol -

du. Ay rı ca ABD ha va kuv vet le -

ri, BİM güç le ri nin çe kil di ği gü -

ney böl ge sin de ki yer le şim yer -

le ri ni he li kop ter ve AC-130

bom bar dı man uçak la rıy la vur -

du. ABD yet ki li le ri he de fin, El

Ka ide so rum lu la rın dan 3 ki şi

ol du ğu nu açık la dı. Ama ye rel

kay nak lar, bom ba la ma lar da

yüz ler ce si vi lin ha ya tı nı kay -

bet ti ği ni be lir ti yor.

Başkent Mogadişu’da ve ülkenin diğer bölgelerinde işgalcilere ve onların
yerleştirdiği geçici hükümete karşı  BİM yanlılarının silahlı saldırıları

devam ediyor. Somali halkının, tarihsel hasım olan Etiyopya, ABD ve yerli
işbirlikçilerinin bu işgalini kabullenmeyip güçlü bir direniş göstereceği,

şimdiden rahatlıkla söylenebilir.

Etiyopya ordusu Somali’ye girdi

SOMALİ İŞGALİ ABD’NİN HAMLESİ

SEMİH GÖKÇE

G

Somali’nin işgalinin temel nedeni, onun stratejik konumudur. Bölge, Süveyş Kanalı’nın ve Kızıldeniz’in Hint Okyanusu’na çıkış
yolunun denetimi için stratejik bir öneme sahip. ABD’nin küresel egemenlikteki en büyük rakibi Çin, kendisi için yaşamsal
önemi olan petrolün büyük bir bölümünü bu bölgedeki Suudi Arabistan’dan ve Sudan’dan temin ediyor. Kızıldeniz ise petrol 

yolunu oluşturuyor. ABD bu nedenle Somali’nin kendi işbirlikçilerinin elinde olmasını istiyor.

Ya şam koşulları, ka bi le  ça tış ma ları ne de niy le da ha da kötüleşti

Dünya kapitalistleri Somali halkını sadakayla oyalıyor

ABD’nin stra te jik il gi si

ABD’nin, dün ya nın en yok sul ül ke le rin den So -
ma li’ye olan bu il gi si ney le açık la na bi lir? 

Te mel ne den, kuş ku suz bir kaç El Ka ide ci nin ya -
ka lan ma sı de ğil, So ma li’nin stra te jik ko nu mu dur.
ABD, dün ya ege men li ği ni sağ la ma al ma nın baş lı -
ca yo lu ola rak gör dü ğü ener ji kay nak la rı nın kont -
ro lü için bu böl ge yi önem si yor. Böl ge, Sü veyş Ka -
na lı’nın ve Kı zıl de niz’in Hint Ok ya nu su’na çı kış
yo lu nun de ne ti mi için stra te jik bir öne me sa hip.
ABD’nin kü re sel ege men lik te ki en bü yük ra ki bi
Çin, ken di si için ya şam sal öne mi olan pet ro lün
bü yük bir bö lü mü nü Su udi Ara bis tan’dan ve Su -

dan’dan te min edi yor. Kı zıl de niz ise pet rol yo lu nu
oluş tu ru yor. ABD bu ne den le So ma li’nin ken di iş -
bir lik çi le ri nin elin de ol ma sı nı is ti yor.

An cak muh te me len iş gal ba şa rı sız lı ğa uğ ra ya -
cak tır. BİM, iş gal ci le re kar şı si lah lı di re ni şi sür -
dü re ce ği ni açık la dı. Ni te kim ha len baş kent Mo ga -
di şu’da ve ül ke nin di ğer böl ge le rin de iş gal ci le re
ve on la rın yer leş tir di ği ge çi ci hü kü me te kar şı BİM
yan lı la rı nın si lah lı sal dı rı la rı de vam edi yor. So -
ma li hal kı nın, ta rih sel ha sım olan Eti yop ya, ABD
ve yer li iş bir lik çi le ri nin bu iş ga li ni ka bul len me yip
güç lü bir di re niş gös te re ce ği, şim di den rahat lık la
söy lenebilir.
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usul/Ker kük böl ge si, Irak pet rol

ya tak la rı nın en yo ğun ola rak

bu lun du ğu yer ler den bi ri -

dir.Cum hu ri yet ku ru lur ken Mu sul/Ker -

kük böl ge si tar tış ma lı bir sü re cin ar dın -

dan Tür ki ye sı nır la rı dı şın da kal mış tı.

Bu ne den le TC yö ne ti ci le ri/ege men güç -

ler ve ta bii Türk çü fa şist ler için Ker kük

ka pan ma yan bir ya ra dır. 

TC, ulus la ra ra sı hu ku ka gö re böl ge

üze rin de bir hak kı ol ma dı ğı hal de “ora -

da soy daş la rı mız var” ba ha ne siy le sü -

rek li ola rak ko nu yu sı cak tut ma, hak id -

di asın da bu lun ma po li ti ka sı iz le miş tir.

Tür ki ye yö ne ti ci le ri nin akıl la rı nın bir ke -

na rın da da ima “bir fır sat bu lur sak da -

lar, Mu sul/Ker kük’ü ka pa rız” fik ri ol -

muş tur. 1. Kör fez Sa va şı sı ra sın da, Tur -

gut Özal her za man ki pa ta vat sız lı ğıy la

bu nu açık ça di le ge tir miş, bu fik rin dev -

let ka tın da ne ka dar gün cel tu tul du ğu nu

gös ter miş ti.

Tür ki ye Irak’ta ki Türk men le rin (söz de

3-5 mil yon idi ler) ha mi si ro lü oy nu yor -

du. Ama Irak’ta iş gal son ra sı ya pı lan

se çim ler Tür ki ye’nin bu id di ası nı tuz la

buz et ti. Çün kü Tür ki ye’nin des tek le di ği

Türk men aday la rın al dık la rı oy lar bı ra -

ka lım mil yon la rı, on bin le ri bi le aşa ma -

dı. Ay rı ca gö rül dü ki, Türk men le rin ço -

ğun lu ğu şi ilik mez he bi ne bağ lı ol ma la rı

ne de niy le şii Arap lar’a Tür ki ye li Türk -

ler den da ha ya kın dı lar. Da ha il gin ci,

Türk men le rin bir kıs mı nın Kürt le re ya -

kın dav ran ma sı ve bu gün böl ge sel Kür -

dis tan yönetimini desteklemesidir.

Kerkük’te Kürt hakimiyeti

Ker kük son yıl lar da bir ulus la ra ra sı

so run ha li ne gel di. ABD ve müt te fik le ri -

nin Irak’ı iş ga li sı ra sın da Ker kük şeh ri ni

de Sad dam’ın as ker le ri nin elin den Kürt

peş mer ge le ri al mış tı. Kürt ler bu şeh rin

bir Kürt şeh ri, “Kür dis tan’ın kal bi ve

baş ken ti” ol du ğu nu ile ri sür dü ler. Hak lı

ola rak, Sad dam yö ne ti mi nin bu şe hir -

de ki on bin ler ce Kür dü sü rüp ye ri ne

Arap nü fu su yer leş tir di ği ni, bu hak sız lı -

ğın gi de ril me si için sü rü len Kürt le rin

ge ri ge ti ril me si ge rek ti ği ni sa vun du lar.

Kürt ör güt le ri (PDK ve YNK) ABD’nin

Irak’ta ki en sağ lam müt te fik le ri ola rak

bu po li ti ka yı uy gu la ma yı ba şar dı lar. 

An cak Kürt le rin şe hir de ki fi ili ha ki mi -

ye ti ve bu nü fus ha re ket le ri bu kez

Arap la rı ve Türk men le ri ha re ke te ge çir -

di. Kürt le rin şeh rin ha ki mi ye ti ni ke sin -

leş tir mek için on la ra kar şı kat li ama ve

et nik te miz li ğe kal kı şa ca ğı id di ala rı or -

ta ya atıl dı. 

Da ha çok Irak lı Arap la rın bas kı la rı ne -

de niy le, bu pet rol zen gi ni böl ge nin hu -

ku ki sta tü sü nün, 2007 so nun da ya pı la -

cak bir re fe ran dum la be lir len me si bir

ara çö züm ola rak ka bul edil di. 

şim di Tür ki ye bu re fe ran du mun ya pıl -

ma ma sı ve ya be lir siz bir ta ri he er te len -

me si için ça ba lı yor. Tür ki ye ne den re fe -

ran du mu is te mi yor? Çün kü Ker kük’te

Türk men le rin ve Arap la rın sa yı sı Kürt -

le rin sa yı sın dan az dır ve bu da ka çı nıl -

maz ola rak re fe ran dum da şeh rin Kür -

dis tan böl ge si ne da hil ol ma sı ka ra rı nın

çık ma sı na yol aça cak tır. Ker kük böl ge -

si nin pet rol le ri nin kont ro lü ve eko no mik

ka zan cı da müs tak bel ba ğım sız Kür dis -

tan dev le ti nin ku ru lu şu nu ve ayak ta kal -

ma sı nı sağ la ya cak tır. İş te Tür ki ye’nin

te mel kay gı sı bu dur.

ABD: Referandum yapılacak

Tür ki ye, bir yan dan Irak lı Arap ve

Türk men le ri des tek le ye rek, di ğer yan -

dan ABD nez din de gi ri şim ler de bu lu na -

rak re fe ran du mu ön le me ye ça lı şı yor.

An cak ABD bu is tek le ri red de di yor. Son

ola rak Ge nel kur may Baş ka nı Ya şar Bü -

yü ka nıt’ın ABD zi ya re ti nin ar dın dan

ABD Dı şiş le ri Ba kan lı ğı söz cü le ri açık

se çik, re fe ran du mun Irak Ana ya sa -

sı’nda ön gö rü len za man da ya pı la ca ğı nı

ifa de et ti. 

As lın da ABD Irak’ta ol du ğu ve Kür dis -

tan dev let leş me si ni des tek le di ği sü re ce

Tür ki ye’nin ya pa bi le ce ği faz la bir şey

yok. Ni te kim son MGK top lan tı sın da

Ker kük ko nu sun da “Irak'la si ya si ve

dip lo ma tik ça ba la rın yo ğun laş tı rıl ma sı”

ka ra rı çık tı. Bu ka rar la Tür ki ye “bi zim

Ker kük’e mü da ha le et me gi bi bir ni ye ti -

miz yok” de miş ol du. Tür ki ye, ya kın ge -

le cek te Ker kük’ü ko pa rıp al ma he sap la -

rın dan en azın dan şim di lik vaz geç ti ği ni

gös ter di. Bu gün Ker kük so ru nu, an cak

PKK’ye kar şı bir sı nır ötesi harekat iz ni

kopar maya yar dım cı olacak bir koz

olarak kul lanılıyor.

Irak’ta di re niş çi ler ta ra fın dan bu gü ne
ka dar 3 bin 200 Ame ri kan as ke ri öl dü -
rül dü. Di re niş çi ler tek nik le ri ni ge liş ti re -
rek son bir kaç haf ta da tam 9 Ame ri kan
he li kop te ri  dü şür dü ler. 

Can ka yıp la rı ve iş gal ci le rin ya şa dı ğı
as ke ri ba şa rı sız lık ABD ka mu oyu nu de -
rin den et ki li yor. Bush’un par ti si nin son
Kong re se çim le rin de kay bet me si nin
baş lı ca se be bi, Irak’ta ya şa nan he zi -
met ti. Şu an da Bush yö ne ti mi nin üze -

rin de Irak’tan ABD as ker le ri ni ge ri çek -
me si yö nün de bü yük bir bas kı var. Ger -
çi Bush bu bas kı la ra şim di lik di re ni yor
ve hat ta “Irak’ta ki as ker le ri ge ri ge ti re -
bil me nin ko şul la rı nı oluş tur mak” ge -
rek çe siy le 20 bin as ker da ha gön de ri -
yor böl ge ye. Ama bu, apa çık, iş gal ci le -
rin iş le ri nin yo lun da git me di ği nin gös -
ter ge si dir. 

Da ha açık bir gös ter gey se, Bri tan -
ya’nın as ker le ri ni  2008’e ka dar çek me

ka ra rı nı açık la ma sı dır. Bri tan ya öte den
be ri ABD’nin dün ya po li ti ka sın da ki en
ya kın müt te fi ki dir. ABD’nin bü tün kir li
sa vaş la rı na ca nı gö nül den, po li ti ka sıy -
la, as ke riy le des tek ver miş dir. Irak’ta
ABD’den son ra en faz la as ker bu lun du -
ran ül ke Bri tan ya’dır. Bri tan ya’nın şu
an da Irak’ta 7 bin100 as ke ri bu lu nu yor.
Bu as ker le rin 3 bini bu yıl  so nu na ka dar
çe ki le cek. Şu ana ka dar Irak’ta 132 Bri -
tan ya as ke ri öl dü rül dü.

Irak’ta ki ABD ön cü lü ğün de ki iş gal
güç le ri gi de rek za yıf lı yor. Ge rek iş gal
ge rek çe le ri nin “fos” çık ma sı, ge rek hal -
kın di re nişinin sert liği, gerek se ken di
kamuoy larının bas kısı nedeniy le şim -
diye kadar bir çok ül ke as ker lerini geri
çek ti. İs pan ya bu ül kelerin ilk lerin den -
di. Onu İtal ya iz ledi. Ve şim di Britan -
ya’nın çekil me tak vimi açık laması, poli-
tik ve as keri olarak ABD’nin en önem li
des tek kay bıdır.

TÜRKİYE’NİN KERKÜK SORUNU

ABD IRAK’TA YALNIZLAŞIYOR

İ. HALİT ELÇİ

M

Türkiye Kerkük’te referandumun yapılmaması veya belirsiz bir tarihe ertelenmesine çabalıyor. Türkiye referandumu istemiyor.
Çünkü Kerkük’te Türkmen ve Arapların sayısı Kürtlerin sayısından az ve bu da kaçınılmaz olarak referandumda şehrin Kürdistan

bölgesine dahil olması kararının çıkmasına yol açacaktır. Kerkük bölgesinin petrollerinin kontrolü ve ekonomik kazancı da
müstakbel bağımsız Kürdistan devletinin kuruluşunu ve ayakta kalmasını sağlayacaktır. İşte Türkiye’nin temel kaygısı budur.

Referandum Kerkük’ün Kürtlüğünü onaylayacak

Türkiye yöneticilerinin
akıllarının bir kenarında

daima “bir fırsat bulursak
dalar, Musul/Kerkük’ü

kaparız” fikri olmuştur. 
1. Körfez Savaşı sırasında,

Turgut Özal her zamanki
patavatsızlığıyla bunu
açıkça dile getirmiş, 

bu fikrin devlet katında 
ne kadar güncel 

tutulduğunu göstermişti.Barzani:”Kerkük Kürdistan’ın kalbidir”
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epal Hü kü me tiy le ba rış sü re ci -

nin so nu cun da im za la nan an -

laş ma la ra uy gun ola rak,15

Ocak’ta Tem sil ci ler Mec li si ve 18

Ocak’ta Halk Hü kü me ti, Halk Mah ke me -

le ri ve Halk Ko mün le ri da ğı tı la rak ye ni

ge çi ci par la men to ku rul du.

Ye ni par la men to da ki 330 üye nin 83

ye ni par la men te ri nin hep si NKP(Ma -

oist) üye si. Par la men ter le rin 28’i ka dın,

12’si Da lit (en alt kast gru bu), 22’si yer -

li et nik grup lar dan, 21’i Hin dis tan sı nı -

rın da ki Te rai’de ya şa yan azın lık mil li ye -

tin den, 17’si de şe hit ai le le rin den oluş -

mak ta dır. Ezi len ve azın lık ta ki et nik

grup la rın, kast la rın ve ka dın la rın en

faz la tem sil edil di ği par la men to gru bu

da böy le lik le NKP(Ma oist) ol du.

Par la men to nun açı lış top lan tı sın da

Ma oist ha re ke tin Par la men ter Grup

Baş ka nı Krish na Ba ha dur, "Ne pal hal kı -

nın ilk kez ken di ana ya sa sı nı yaz ma fır -

sa tı na ka vuş tu ğu nu” ay rı ca “ka bul edi -

len bel ge nin mo nar şi ye son ve ril me si ve

de mok ra tik cum hu ri ye tin ku ru lu şu an -

la mı na gel di ği ni de" vur gu la dı. Ba ha dur

ay rı ca, "Ye ni ana ya sa nın an cak dev le tin

ye ni den ku rul ma sı, dev rim ci top rak re -

for mu nun ger çek leş me si ve ye ni bir

ulu sal or du nun ku rul ma sıy la ta mam la -

na bi le ce ği ni,  ye ni Ne pal’in fe odal bas -

kı dan ve ya ban cı mü da ha le den ba ğım -

sız ol ma sı ge rek ti ği ni ve bu ko nu da ka -

rar lı ol duk la rı nı" da söz le ri ne ek le di.

Ne pal hal kı nın 30 yıl lık mü ca de le si nin

ilk so mut si ya sal so nuç la rı böy le ce or -

ta ya çık mış bu lu nu yor. NKP(Ma oist) ön -

der li ğin de yü rü tü len ge ril la sa va şıy la

yük se len Ne pal hal kı nın si ya sal mü ca -

de le si, dev rim ci de mok ra tik ge çiş sü re -

ci nin öz gün bir mo men ti ne da yan mış

bu lu nu yor. Bu mo men tin öz gün lü ğü,

Ne pal dev ri mi nin ge le ce ği üze rin de ta -

yin edi ci bir öne me sa hip. Dev rim ci si -

ya sal ön cü nün tak tik es nek li ği, sü re cin

akış yö nü ve dev ri min ka za nım la rı nın

ga ran ti ye alın ma sı açı la rın dan bü yük

önem ta şı yor. 

NKP (Ma oist)’in ön de ri Prac han da,

BBC'ye yap tı ğı açık la ma da, par ti le ri nin

ge çi ci hü kü me te ve ge çi ci mec li se gir -

me si ne kar şın esas he def le ri nin ay nı

kal dı ğı nı vur gu la dı. Aza mi he def le ri ni

Mark sizm-Le ni nizm-Ma oizm te me lin de

ko mü niz me ulaş mak ola rak ifa de et ti.

De mok ra tik cum hu ri yet sis te mi nin ve

de mok ra tik halk sis te mi nin bu son he -

de fe hiz met et ti ği ni be lirt ti. 

Halk Kur tu luş Or du su’nun si lah la rı nın

sa yıl ma sı ve ge ril la la rın ka yıt edil me si

iş lem le ri de 18 Ocak’ta Bir leş miş Mil -

let ler’in gö ze ti min de baş la dı. Bu ko nuy -

la il gi li ola rak BM’nin 186 si lah sız gö -

rev li si nin Ne pal’e gel di ği be lir til di. 

ABD Bü yü kel çi si Mo ri arty ise, Ma oist -

le rin Hin dis tan’dan al dı ğı ucuz ve ba sit

si lah la rı BM’ye tes lim et ti ği ni, ağır ve

et ki li si lah la rı ise sak la dı ğı id di asın da

bu lun du.

Gö rül dü ğü gi bi sü reç son de re ce kar -

ma şık ve çe liş ki li di na mik le re da ya nı -

yor. ABD ön der li ğin de ki em per ya list

mü da ha le le ri sü re cin her ev re sin de iz -

le mek müm kün. 

Prac han da, açık la ma sın da, NKP (Ma -

oist) ön der li ğin de ki Halk Hü kü me ti’nin

res mi ola rak da ğı tıl dı ğı nı, bu hü kü met -

le rin ar tık Ge çi ci Ye rel Hü kü met ler bi çi -

min de fa ali yet le ri ni sür dü re cek le ri ni

be lirt miş ti. Bu açık la may la bir lik te,

Prac han da ve NKP (Ma oist) ön der le ri -

nin, ye rel top lan tı lar ve kon fe rans lar la

par ti kad ro la rı ve üye le ri ni ye ni sü re cin

özel lik le ri ve ih ti yaç la rı çer çe ve sin de

ör güt le me ve eğit me ça lış ma sı nı baş lat -

tık la rı nı öğ ren miş bu lu nu yo ruz. 20

Ocak’ta Chit wan’da ki kon fe ran sa 1000’i

aş kın üye ve kad ro nun ka tıl dı ğı be lir ti li -

yor.

Bu ça lış ma lar, ye ni ko şul la ra öz gü mü -

ca de le yön tem le ri nin ve ör güt len me le ri -

nin ya ra tıl ma sı na dö nük bir pers pek ti -

fin var lı ğı na işa ret edi yor. Top tan cı ve

ko lay sap ta ma lar ye ri ne, sü re cin öz gün

ka rak te ri ni dik ka te alan; ulu sal ve ulus -

la ra ra sı güç den ge le ri ni dik ka te alan bir

ana liz çer çe ve si ne sa hip ol mak ge re ki -

yor. Bir bir le riy le çe liş ki li ha ber le ri ise,

sü re cin kar ma şık ve çe liş ki li do ğa sın da

ara mak ge re ki yor. Aşa ğı da ki ha be ri, bu

göz le oku yup, ana liz et mek ge re ki yor.

"Hü kü me tin po lis ka ra kol la rı nı ye ni den

kur ma ça ba la rı nı NKP (Ma oist) en gel le -

me ye de vam edi yor. Prac han da’nın yal -

nız ca Te rai Böl ge si’nde ka ra kol la rın ku -

rul ma sı na izin ve re cek le ri ni be lirt me si -

ne kar şın, hü kü me tin bu nu yay gın laş tır -

ma ya ça lış ma sı tep ki top lu yor. 19

Ocak’ta Kas ki’de, Ka mi dan da’da ve

Syang ja’da ki po lis ka ra kol la rı nın da ğı tıl -

dı ğı, yi ne bir çok böl ge ye ge len Köy Kal -

kın dır ma Sek re ter le ri’nin de ge ri gön de -

ril di ği be lir til di. 21 Ocak’ta ise Bar di -

ya’da ki po lis ka ra ko lu 500’ü aş kın

kişinin bas kınıy la dağıtıl dı. Polis Müdürü

Bans tola, yap tığı açık lamada, bugüne

kadar 500’ü aş kın karakolun Maoist ler

tarafın dan dağıtıl dığını belirt ti."

Görül düğü gibi, ne bit miş, tamam lan -

mış bir süreç ne de sonuç lan mış bir

siyasal mücadele söz konusudur. Taraf -

lar, sürek li alan geniş let meye, et ki ve

güç lerini yay gın laş tır maya çalış mak -

tadır. NKP (Maoist), ulus lararası güç

den gelerinin em per yalizm tarafın dan

ağır lık lı olarak belir len diği ve kap san -

dığı bir süreç te, Nepal'de dev rim ci

demok rasinin alanını ve yay gın lığını

geniş let meye çalış mak tadır. Nepal iş çi

sınıfının top lum sal ve siyasal zayıf lığı

hesaba katıl dığın da, dev rimin ulus -

lararası des tek bağ lamı ön plana çık -

mak tadır. Nepal Dev rimi'ne bu temel

paramet reler açısın dan bak madan,

sağ lık lı sap tamalara ulaş ma şan sı yok -

tur.

NEPAL’DE DEVRİMCİ DEMOKRASİ

SİNAN COŞKUNER

N

NKP(Maoist) önderliğinde yürütülen gerilla savaşıyla yükselen Nepal halkının siyasal mücadelesi, devrimci demokratik geçiş
sürecinin özgün bir momentine dayanmış bulunuyor. Bu momentin özgünlüğü, Nepal devriminin geleceği üzerinde tayin edici 
bir öneme sahip. Devrimci siyasal öncünün taktik esnekliği, sürecin akış yönü ve devrimin kazanımlarının garantiye alınması
büyük önem taşıyor. 

Görüldüğü gibi, 
ne bitmiş, tamamlanmış 
bir süreç ne de
sonuçlanmış bir siyasal
mücadele söz konusudur.
Taraflar, 
sürekli alan 
genişletmeye, etki ve 
güçlerini yaygınlaştırmaya
çalışmaktadır. NKP
(Maoist), uluslararası güç
dengelerinin emperyalizm
tarafından ağırlıklı 
olarak belirlendiği 
ve kapsandığı bir 
süreçte, Nepal'de 
devrimci demokrasinin
alanını ve yaygınlığını
genişletmeye 
çalışmaktadır.

Nepal halkı ilk kez kendi anayasasını yazma fırsatına kavuştu

Nepal’de dev rim: Ye ni bir dün ya müm kün!
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us ya dev let baş ka nı Vla di mir Pu -

tin’in 10 şu bat’ta 43. Mü nih Gü -

ven lik Po li ti ka sı Kon fe ran sı’nda

yap tı ğı ko nuş ma tüm dün ya da bü yük bir

yan kı uyan dır dı. Çün kü Pu tin bu ko nuş -

ma sın da açık bir dil le ABD’yi he def alı yor,

tek ku tup lu dün ya pro je si ye ri ne çok ku -

tup lu bir dün ya yı sa vu nu yor du.

Pu tin ko nuş ma sın da tek ku tup lu dün ya -

nın tek ege me nin, tek efen di nin ol du ğu

bir dün ya an la mı na ge le ce ği ni, bu nun sa -

de ce sis tem için de ki ler için de ğil, ege -

men li ği elin de bu lun du ran için de ölüm -

cül ola ca ğı nı, ve bu nun de mok ra siy le as -

la bağ daş ma ya ca ğı nı söy le di. 

ABD’nin tek ta raf lı güç kul la nı mı nı, dün -

ya nın çe şit li yer le ri ne yap tı ğı mü da ha le -

le ri eleş ti ren Pu tin, ulus la ra ra sı alan da

güç kul la nı mı nın tek meş ru da ya na ğı nın

Bir leş miş Mil let ler ka ra rı ola ca ğı nı, NA -

TO ve ya AB’nin, BM’nin ye ri ne ko na ma -

ya ca ğı nı ifa de et ti. 

Rus ya Dev let Baş ka nı, ko nuş ma sın da,

ABD’nin yo ğun si lah lan ma gi ri şim le ri ni,

uza yı si lah lan dır ma ça ba sı nı da açık bir

dil le eleş ti re rek, bu ül ke yi nük le er si lah -

la rın sı nır lan dı rıl ma sı an laş ma la rı na uy -

ma ya da vet et ti. NA TO’nun es ki sos ya list

ül ke le ri içi ne ala rak Rus ya sı nır la rı nı ku -

şat ma sı ha re ke ti ni de sert bi çim de eleş -

tir di. 

Vla di mir Pu tin’in bu çı kı şı, tüm dün ya da

“So ğuk Sa vaş ye ni den mi baş lı yor?” so -

ru su nun or ta ya atıl ma sı na ne den ol du.

Ger çek ten de bu ko nuş ma, ABD’nin tek

ku tup lu dün ya an la yı şı na kar şı ya pıl mış

bir ham le dir. Ay rı ca ko nuş ma sın da Rus -

ya’nın “bin yı lı aş kın ta ri hi bu lu nan ve her

za man ba ğım sız bir dış po li ti ka iz le yen

bir ül ke” ol du ğu nu vur gu la ma sı, “dün ya -

da biz de söz sa hi bi yiz” an la mın da bir

mey dan oku ma ola rak da an la şı la bi lir. 

Pu tin’in ko nuş ma sı bu öne mi ne kar şın,

as lın da ye ni şey ler içer mi yor. Bu söy le -

nen le rin he men hep si da ha ön ce de fark lı

za man lar da söy len miş ti. Ama bu ra da bir

çe şit dek la ras yon şek lin de söy len me si,

et ki gü cü nü yük selt ti. Ay rı ca son yıl lar da -

ki ge liş me ler de Pu tin’in tek ku tup lu luk

eleş ti ri si ni açık bi çim de des tek li yor: 

• ABD’nin Irak’ta ve Af ga nis tan’da di re -

niş çi ler ta ra fın dan zor lan ma sı;

• İran’ın ABD bas kı sı na rağ men Or ta do -

ğu’da gü cü nü art tır ma sı ve nük le er tek -

no lo ji ge liş tir mek te ıs ra rı;

• La tin Ame ri ka’da ki halk çı, an ti-em per -

ya list ge liş me ler;

• Pet rol fi yat la rı nın ar tı şı nın da et ki siy le

Rus ya eko no mi si nin iyi git me si;

• Çin ve Hin dis tan’ın eko no mik ba şa rı la -

rı;

• Rus ya-Çin-Hin dis tan iş bir li ği nin stra te -

jik bir or tak lı ğa doğ ru ev ril me si.

Bü tün bun lar Pu tin’in böy le bir ham le

yap ma sı nın ze mi ni ni oluş tu rup, onu ce -

sa ret len dir di. An cak be lirt mek ge re kir ki,

Rus ya es ki iki sü per güç lü (ya ni iki ku tup -

lu) dü ze ne dön me yi de ğil, çok ku tup lu lu -

ğu sa vu nu yor. Çün kü ger çek çi bir ba kış la

Rus ya’nın kı sa ve or ta va de de bu po tan -

si ye li nin bu lun ma dı ğı ra hat ça gö rü le bi lir.

ABD’nin kü re sel ege men lik ya rı şın da ki

asıl ra ki bi Çin’dir. Do ğal ola rak, Rus ya,

Çin ve Hin dis tan’dan olu şan As ya lı Üç lü -

nün giz li li de ri de Çin’dir. An cak bu üç ül -

ke, en azın dan şim di lik mu az zam as ke ri

ve po li tik gü ce sa hip ABD kar şı sın da bir -

lik te dav ran ma yı çı kar la rı na uy gun gö rü -

yor lar.

Pu tin, bir ya nıy la bu Üç lü’nün söz cü lü -

ğü nü ya par ken, ay nı za man da bel ki de bu

çı kı şıy la Üç lü için de ki den ge le ri ken di le -

hi ne çe vir me yi umu yor du.

Putin ko nuş ma sın da (Bre zil ya’nın

ya nı sı ra) Hin dis tan, Çin ve Rus -

ya’nın bü yü yen eko no mik gü cü nün

“çok ku tup lu lu ğu güç len di re ce ği ni”

vur gu la dı. As lın da bu söz le riy le di -

ğer “ku tup”la rı işa ret edi yor du.

Ger çek ten de şim di den bu dört ül -

ke nin GSYİH’si AB’nin top lam

GSYİH’si ni, sa de ce Hin dis tan ve

Çin’in GSYİH’si ise ABD’nin ki ni ge -

çi yor. Öte yan dan Hin dis tan, Çin ve

Rus ya dün ya nü fu su nun yüz de

40’ını, eko no mi si nin yüz de 20’si ni

oluş tu ru yor ve bu ül ke ler top lam

nük le er sa vaş baş lık la rı nın da ya -

rı dan faz la sı nı elin de bu lun du ru -

yor.

Pu tin’in Mü nih’de ki sert ko nuş ma -

sı nın he men ar dın dan (4 gün son -

ra), ma ni dar şe kil de, As ya lı dev le -

rin dı şiş le ri ba kan la rı “da ha de -

mok ra tik bir çok ku tup lu dün ya in -

şa et me nin yol la rı nı tar tış mak”

için Del hi’de (Hin dis tan) bir ara ya

gel di ler. Dı şiş le ri ba kan la rı (Pra -

nab Muk her jee, Li Zhao Xing ve

Ser gey Lav rov) it ti fak la rı nın

ABD’ye kar şı oluş tu rul ma dı ğı nı

vur gu la dı lar ve “ter si ne, ulus la ra -

ra sı uyum ve an la yı şı ge liş tir me yi”

amaç la dık la rı nı söy le di ler. Res mi

gün dem le rin de İran, Irak, Af ga nis -

tan, Or ta do ğu ve Ku zey Ko re’den

ener ji gü ven li ği ne, nük le er si lah la -

rın ya yıl ma sı nın ön le me si ne ve ti -

ca re te ka dar çe şit li ko nu lar yer alı -

yor du. An cak asıl gün dem le ri, kuş -

ku suz, bü yü yen eko no mik ve po li -

tik güç le ri ni ABD’nin bu ko nu lar da

yal nız ba şı na dav ran ma sı nı en gel -

le mek için na sıl kul la na cak la rı so -

ru nuy du.

ÇOK KUTUPLU DÜNYAYA DOĞRU

ASYA ÜÇLÜSÜ GELİYOR

İ. HALİT ELÇİ

R

Vladimir Putin’in 43. Münih Güvenlik Politikası Konferansı’nda yaptığı konuşma, tüm dünyada “Soğuk Savaş yeniden mi
başlıyor?” sorusunu gündeme getirdi. Gerçekten de bu konuşma, ABD’nin tek kutuplu dünya anlayışına karşı yapılmış bir
hamledir. Ayrıca konuşmasında Rusya’nın “bin yılı aşkın tarihi bulunan ve her zaman bağımsız bir dış politika izleyen bir ülke”
olduğunu vurgulaması, “dünyada biz de söz sahibiyiz” anlamında bir meydan okuma olarak da anlaşılabilir. 

Rusya Devlet
Başkanı Vladimir 
Putin’in 10 şubat’ta 
Münih’de yaptığı 
konuşma tüm 
dünyada büyük 
bir yankı uyandırdı. 
Çünkü Putin bu
konuşmasında açık 
bir dille ABD’yi 
hedef alıyor, 
tek kutuplu 
dünya projesi 
yerine çok kutuplu 
bir dünyayı 
savunuyordu.

ABD’nin kü re sel ege men lik ya rı şın da ki asıl ra ki bi Çin’dir. Do ğal ola rak, Rus ya, 
Çin ve Hin dis tan’dan olu şan As ya lı Üç lü nün giz li li de ri de Çin’dir. An cak bu üç 
ül ke, en azın dan şim di lik ABD kar şı sın da bir lik te dav ranıyorlar.

ABD’nin tek kutuplu dünya anlayışına karşı
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enel Kur may Baş ka nı Bü yü ka -

nıt, me rak la bek le nen ABD zi -

ya re ti ni ta mam la dı. Gö rüş me -

ler son ra sı ba sı na yap tı ğı açık la ma lar

ge nel ola rak, “Garp cep he sin de pek

de ye ni bir şey ol ma dı ğı nı” te yit eder

ni te lik tey di. Kürt me se le si hak kın da ki

açık la ma la rı, ABD’li yet ki li ler le be lir li

mu ta ba kat la rın oluş tu ğu nu an la tan

bir ton la ma ya sa hip ti. Kı sa  sü re ön -

ce ABD zi ya re ti ni ta mam la yan Ab dul -

lah Gül’ün, Gü ney Kür dis tan lı li der -

ler le gö rü şü le bi le ce ği ne da ir açık la -

ma la rı nı net bir bi çim de tas hih eder -

ken, baş ka bir ko nuy la il gi li açık la ma -

la rı ise, gö rüş me le ri nin ka mu oyu na

çok faz la yan sı ma yan yön le ri ni ay dın -

la tır ni te lik tey di. 

ABD İran’a saldırmak 
için bahane arıyormuş

ABD Sa vun ma Ba ka nı Ro bert Ga tes,

Pen ta gon’da dü zen le nen ba sın top -

lan tı sın da, “İran’ın Şa hab-3 fü ze ka -

pa si te si ni, Tür ki ye’nin gü ne yin den

da ha öte yi vu ra bi le cek du ru ma ge ti -

re me ye cek le ri ni farz et me nin bir ha -

ta ola ca ğı nı” söy le miş ti. Bü yü ka nıt’ın

ABD zi ya re ti ne denk ge len açık la ma -

sın da Ga tes, İran’a sal dır mak için ba -

ha ne ara ma dık la rı nı söy lü yor, an cak

“Irak’a mü da ha le si yü zün den, İran’la

sa va şa tu tuş mak için ba ha ne ara mı -

yo ruz. Sa vaş ha zır lı ğı yap mı yo ruz.

Yap ma ya ça lış tı ğı mız şey, Irak’ta as -

ker le ri mi zi öl dü ren le rin eli ne si lah

ve ren çe te le ri yok et mek” söz le riy le

amaç la rı nı açık lı yor du.

Hiç kuş ku yok ki, Bü yü ka nıt’ın ABD

zi ya re ti sı ra sın da ya pı lan bu açık la -

ma lar, ru tin bir ba sın açık la ma sı kap -

sa mın da ele alı na maz dı. Za ten, üze -

rin den çok za man geç me den, Bü yü -

ka nıt ko nuy la il gi li dü şün ce le ri ni ifa -

de et ti. Bü yü ka nıt, Was hing ton’da

yap tı ğı açık la ma da, şun la rı söy le di:

“As ker ola rak fü ze ler ne re ye ka dar

gi der, ne dir, bun la rın hep si ni bi li yo -

ruz. Ga yet ta bii te dir gi niz. Böl ge de

bu tip şey le rin ol ma sı, han gi ül ke nin

olur sa ol sun, böl ge ül ke le ri ni te dir gin

eder. Kim olur sa. Böy le bir ka bi li ye ti -

nin ol ma sı, he le kont rol dı şın da olur -

sa teh li ke li.”

Bü yü ka nıt’ın bu açık la ma la rı, gö rüş -

me le ri nin ma hi ye ti ni ay dın la tı yor. An -

la şı lan o ki; gö rüş me ler bo yun ca,

ABD yet ki li le ri Bü yü ka nıt’a, Şa hab fü -

ze le ri nin “kont rol dı şın da ki”le rin

elin de ol ma sı nın, Tür ki ye’nin gü ne -

yin den de öte si için oluş tur du ğu teh -

dit ler den duy duk la rı kay gı la rı an lat -

mış. Bü yü ka nıt da on la ra, Kan dil Da -

ğı’nda üs len miş “te rö rist”le rin Irak’ın

ku ze yin de ABD için ya rat ma sı muh te -

mel so run lar dan duy du ğu kay gı la rı

ifa de et miş. 

Ger çek ten “şa ha ne” bir mü sa me re

ör ne ğiy le kar şı kar şı ya yız. Ön ce lik le;

Sa vun ma Ba ka nı’nın di lin den, Şahab -

la rın men zi li nin art ma sı ola sı lı ğı,

ABD’nin bi rin cil so run la rın dan bi ri

ha li ne ge li yor. Çün kü, ABD, stra te jik

or ta ğı nın gü ven lik so run la rı na kar şı

çok yük sek “du yar lı lı ğa” sa hip. Son -

ra, fü ze le rin teh dit oluş tur ma sı için

ge re ken ko şu lun ne ol du ğu nu Bü yü -

ka nıt’tan öğ re ni yo ruz. Ko şul, fü ze le -

rin “kont rol dı şın da” ol ma sı.

Or ta do ğu’da, güç ka pa si te si ve

men zil açı la rın dan en teh li ke li fü ze le -

rin ki min elin de ol du ğu nu sa ğır sul -

tan bi le duy du. Evet, İs ra il’i kas te di -

yo ruz. An cak, İs ra il, sa hip ol du ğu si -

lah lar ne de niy le, ne yap tı rı ma ta bi

tu tu lur, ne de teh dit ola rak ka bul edi -

lir. Türk Ge nel kur ma yı, İs ra il’in si lah -

la rı na ve si lah lı ey lem le ri ne kar şı tek

ke li me et mez. Çün kü, İs ra il’in si lah -

la rı ABD’nin “kont ro lü”nde dir. Teh dit

kap sa mı na gir mek için ge çer li öl çü tü,

“ulu sal cı” Bü yü ka nıt’ın di lin den öğ -

ren miş olu ruz. ABD’nin “kont ro -

lü”nde ya da dı şın da ol mak. 

Ga tes, İran’ın Irak’a “mü da ha le -

si”nden söz edi yor yap tı ğı açık la ma da.

Ger çek ten, “da hi ya ne” fi kir le re sa hip

olu yor ABD Sa vun ma Ba kan la rı.

Rums feld de bu ba kım dan Ga tes’ten

aşa ğı kal mı yor du gö rev dey ken. Ya kın -

da, Ga tes’in ağ zın dan, ABD’nin İran’a

yap ma yı plan la dı ğı sal dı rı nın asıl ge -

rek çe si nin İran’ın nük le er ça lış ma la rı

de ğil, İran’ın Irak’a “mü da ha le”si ol -

du ğu nu du yar sak hiç şaş ma ya lım. As -

lın da Irak’ta ki ABD güç le ri, İran’ın

“mü da ha le”si ne de niy le ora da bu lu nu -

yor da di ye bi lir ler. Hat ta, Bü yü ka nıt’ı

da bu na şa hit gös te re bi lir ler.

Bu öy kü ta nı dık ge li yor:
Bo za cı nın şa hi di şı ra cı

An la şı lan, ufuk ta be li ren İran sal dı -

rı sı na iliş kin be yin fır tı na la rı yo ğun

ola rak es miş gö rüş me ler de. Yok sa,

yıl lar dır yu va la rın da ses siz bi çim de

ya tan Şahab lar, ne den böy le bir an da

gün de mi mi ze so kul sun? Şahab lar’ın

men zi li uza ya bi lir miş. Bu bi ze, 28

şu bat ön ce si nin ola sı lık la rı nı anım -

sa tı yor. O va kit ler de, 30 ta ne Acz -

men di nin, 70 mil yon luk ül ke ye şe ri at

dü ze ni ni ge tir mek üze re ol du ğu ko -

nu su gün de mi miz dey di.

Önü müz de ki gün ler de, “şe ri at teh -

di di”nin yük se li şi ne ve İran’ın “is la mi

te rör”e sağ la dı ğı des te ğe iliş kin il -

ginç “fo toğ raf ve ka set ler” or ta lı ğı

kap la ma ya baş lar sa, hiç şa şır ma mak

ge re ki yor. An cak, asıl üze rin de du -

rul ma sı ge re ken un sur, da ha ön ce de

de fa lar ca bo ca edi len bu gö rün tü ve

fo toğ raf la rın ki min “kont rol”ün de ol -

du ğu. Bir kez bu nun kay na ğı na ula -

şıl dı ğın da; bir çok göl ge li ol gu say -

dam la şa cak. 

İran hal kı nın te pe si ne ya ğa cak

bom ba la rın sa hip le riy le, fo toğ raf la rı

ve gö rün tü le ri “kont rol” eden güç le -

rin or tak lı ğı, en gü zel ABD’de ki mü -

sa me rey le göz ler önü ne se ril di.

Büyükanıt’ın ABD ziyareti

ŞAHABLARIN MENZİLİ 
ADLI MÜSAMERE

CEM OLGUN

şahabların menzilinin artması olasılığı, ABD’nin birincil sorunlarından biri
haline geliyor. Çünkü, ABD, stratejik ortağının güvenlik sorunlarına karşı çok
yüksek “duyarlılığa” sahip. Sonra, füzelerin tehdit oluşturması için gereken
koşulun ne olduğunu Büyükanıt’tan öğreniyoruz. Koşul, füzelerin “kontrol
dışında” olması.

Ortadoğu’da, güç 
kapasitesi ve menzil
açılarından en tehlikeli
füzelerin kimin elinde
olduğunu sağır 
sultan bile duydu. 
Evet, İsrail’i kastediyoruz.
Ancak, İsrail, 
sahip olduğu silahlar
nedeniyle, ne 
yaptırıma tabi tutulur, 
ne de tehdit olarak 
kabul edilir. 
Türk Genelkurmayı, 
İsrail’in silahlarına ve 
silahlı eylemlerine 
karşı tek kelime etmez. 
Çünkü, İsrail’in silahları
ABD’nin “kontrolü”ndedir.
Tehdit kapsamına girmek 
için geçerli ölçütü, 
“ulusalcı” Büyükanıt’ın 
dilinden öğrenmiş oluruz.
ABD’nin “kontrolü”nde 
ya da dışında olmak.
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BD’nin Dı şiş le ri Ba ka nı Con do -

lez za Ri ce’a doğ ru dan bağ lı ça lı -

şan Ulu sal Gü ven lik Di rek tö rü

John Neg ro pon te ve CIA, özel lik le La tin

Ame ri ka’da kı ta si ya se ti ne et ki si ba kı -

mın dan Cha vez’e, en az Cast ro ka dar

dik kat edil me si ge rek ti ği yo lun da açık -

la ma lar yap tı. Dı şiş le ri Ba kan Yar dım cı -

lı ğı’na ge ti ril me si bek le nen John Neg ro -

pon te, Cha vez’in tüm böl ge de de mok -

ra si kar şı sın da bir teh dit oluş tur du ğu nu

id dia et ti. Ve ne zu el la Dı şiş le ri Ba kan lı ğı

ise John Neg ro pon te’nin La tin Ame ri ka

için bir teh dit ol du ğu nu, 1980’li yıl lar da

Hon du ras’ta bü yü kel çiy ken Ni ka ra -

gua’da ki kontr-ge ril la la ra pa ra ak tar dı -

ğı nı sa vun du. Bu ara da ABD’ye sert çık -

ma yı sür dü ren Cha vez, ön ce Ca ra cas

Elekt rik ad lı şir ke tin his se le ri nin yüz de

82’si ni ka mu laş tır dı, ar dın dan mer ke zi

New York’ta olan, ül ke de ki en bü yük te -

le ko mü ni kas yon şir ke ti nin his se le ri nin

ço ğun lu ğu nun Ve ne zü el la dev le ti ne geç -

me si ni sağ la dı. 

Chavez hız kazanıyor

Ve ne zü el la li de ri ge çen yıl, dev let pet -

rol şir ke ti nin, ül ke de ki pet rol iş let me le -

ri nin ço ğun luk his se si ne sa hip ol ma sı

ge rek ti ği ni söy le miş ti. Kong re'den is te -

di ği yet ki le ri al dı ğın dan be ri, ne öl çü de

bir ka mu laş tır ma ya gi ri şe ce ği me rak la

bek le nen Cha vez, ay rı ca cum hur baş ka -

nı nın gö rev de kal ma sü re si ne ge ti ri len

kı sıt la ma la rı kal dır mak ve Mer kez Ban -

ka sı’nın özerk li ği ni sı nır lan dır mak is te -

di ği ni de giz le mi yor. Mu ha lif le ri, Cha -

vez'in bu adım la rı ile to ta li ter ik ti da ra

doğ ru git ti ği ni sa vu nu yor. İk ti da ra men -

sup mil let ve kil le ri ise hal kın Cha vez'e

des te ği ni cum hur baş kan lı ğı se çi miy le

ta ze le di ği ni; do la yı sıy la par la men to ka -

ra rı nın bu ter ci hin bir uzan tı sı ol du ğu nu

sa vu nu yor. Ken di de yim le riy le bu nun

“21. yüzyıl Sos ya liz mi’ni güç len di re ce -

ği ni” dü şü nü yor lar. 

Bu ara da Cha vez, Kü ba li de ri Cast ro

ile gi de rek da ha faz la za man ge çi ri yor,

onun la dün ya so run la rı nı tar tı şı yor ve

söy le dik le ri gi de rek da ha faz la “sol”

renk ta şı yor.

Bo liv ya’da Mo ra les de, bu kez dev let

baş ka nı ün va nıy la, özel bir şir ket ta ra -

fın dan iş le ti len, ül ke nin en bü yük ka lay

ma de ni Vin to'yu ka mu laş tır dı. Ge çen

yıl dan be ri, ül ke nin en önem li sek tö rü

olan ma den ci lik te ka mu laş tır ma ya yö -

ne lik ham le ler ya pan Mo ra les, ver gi le ri

yük selt me si ne iti raz eden ma den ci ler le

mu ta ba ka ta var dı. 

Mo ra les, ka mu laş tır ma ko nu sun da so -

run lar ya şa sa da, sü re ci ta mam la mak ta

ka rar lı gö rü nü yor. An cak Bo liv ya Mec li -

si’nde ye ter li ço ğun lu ğa sa hip ol ma ma -

sı onu uygulamada zorluyor.

şu sü reç te dik kat li ha re ket et me si ge -

re ken Mo ra les, tüm La tin Ame ri ka ül ke -

le ri ni bir leş tir me si he def le nen Gü ney

Ame ri ka Ül ke le ri Top lu lu ğu’ndan ol duk -

ça umut lu. 

Correa yoksuldan yana

Ek va dor’da ik ti da ra ye ni ge len Ra fa el

Cor rea da, yok sul ke si min Ek va dor'un

ulu sal zen gin li ğin den da ha faz la pay al -

ma sı nı ga ran ti le mek, ka dın la rın ve yer li

grup la rın top lum da da ha iyi tem sil edil -

me si ni sağ la mak is ti yor. Da ha iyi bir ya -

şam için ABD'ye ve Av ru pa'ya gi den yüz

bin ler ce Ek va dor lu nun gö çü nü ön le me -

yi ar zu lu yor. 6 yıl ön ce ABD do la rı nı

res mi pa ra sı ola rak ka bul eden, her gün

kul lan dık la rı bank not la rın üze rin de Ab -

ra ham Lin coln ve Ge or ge Was hin ton'un

re sim le ri olan Ek va dor'da, ABD'ye dost -

ça dav ran ma mak zor! An cak, Cor -

rea'nın ABD'yle iliş ki ler hak kın da da id -

di alı gö rüş le ri var. Cor rea, ABD ile ser -

best ti ca ret an laş ma sı nı im za la mı yor

ve ül ke sin de ki ABD üs sü Man ta'yı ka -

pat mak is ti yor. Bu nun la be ra ber, Cor -

rea'nın se çim son ra sı ilk de me cin de en

çok vur gu la dı ğı nok ta, tek ba şı na ha re -

ket ede ce ği ol du. Cor rea, Cha vez'in et -

ki si al tın da kal ma ya ca ğı nı ve ABD da hil

bü tün böl ge ül ke le riy le dost ça iliş ki ler

kur ma ya ça lı şa ca ğı nı söy lü yor. Ek va dor

dev let baş ka nı, ül ke yi Was hing ton'un

olum suz po li ti ka la rı na kar şı sa vun mak

is ter ken, Ame ri ka’nın düş man lı ğı na

ma ruz kal ma mak ama cıy la, böl ge de ki

Ame ri ka kar şı tı cep he ye da hil ol mak tan

ka çı nı yor.

Ortega, Chavez’in ve Castro’nun
desteğine ihtiyaç duyacak

La tin Ame ri ka’da ne oli be ra liz me kar şı

bü yü yen hoş nut suz luk, Ni ka ra gua’da da

Or te ga’nın ka zan ma sın da önem li bir

fak tör ol du. An cak Or te ga, top lum sal-

mu ha fa za kar lı ğı des tek le me ye baş la dı.

Hiç bir ay rım yap ma dan her çe şit kür ta -

jın ya sak lan ma sı nı ona dı ve bu ona ma

sa ye sin de Ka to lik Ki li se si’yle kar şı lık lı

des te ği sağ lam laş tır dı. Bu nun la bir lik te

Or te ga’nın se çil me si Ame ri kan kar şı tı

cep he yi güç len di re cek bir ge liş me dir.

Or te ga bir yan dan ka pi ta list le re gü ven -

ce ler ve rir ken, di ğer yan dan sos yal

prog ram lar uy gu la ma ya ça lı şı yor. Or te -

ga bu prog ram la rı uy gu la mak, yok sul la -

ra yar dım et mek is ter ken,  en bü yük

yar dım cı la rı Kü ba ve Ve ne zü el la ola cak -

tır.

La tin Ame ri ka sü re ci nin ne re ye ev ri le -

ce ği ni, Mo ra les ve Cha vez’in ön cü lük

et ti ği ka mu laş tır ma lar ve uy gu lan ma sı

plan la nan id di alı sos yal prog ram lar be -

lir le ye cek gi bi gö rü nü yor. Ama bu halk -

çı ik ti dar la rın bu yol da ki ka rar lı lı ğı nı da

iş çi ler ve yok sul hal kın bu sü re ci be nim -

se me ve bu sürece ka tıl ma dü ze yi be lir -

le ye cek tir.

An ti-em per ya list bir lik ze mi nin de

özel lik le Ve ne zu el la’nın ye ni kul var lar

aç ma po tan si ye li yük sek gö rü nü yor.

Cha vez’in id di alı çı kış la rı nın ye ni ge ri -

lim ler yük le ye ce ği La tin Ame ri ka sü re -

ci nin kla sik sos ya list ze min de ör güt le -

nen bir sü reç ol ma dı ğı aşi kar. An cak

cid di top lum sal dö nü şüm le re yö ne len

sü reç, sos ya liz me ka pı yı aça bi lecek

potan siyele sahip. Bu süreç, en azın dan

demok ratik rejim lerin yay gın laşıp

derin leş mesini sağ layacak tır.

LATİN AMERİKA’DA SOL GELİŞMELER

MEHMET ÇİFTÇİ

A

İstediği yetkileri aldığından beri ne ölçüde bir kamulaştırmaya girişeceği merakla beklenen Chavez, cumhurbaşkanının görevde
kalma süresine getirilen kısıtlamaları kaldırmak ve Merkez Bankası’nın özerkliğini sınırlandırmak istiyor. Muhalifleri, Chavez'in

bu adımları ile totaliter iktidara doğru gittiğini savunuyor. İktidara mensup milletvekilleri ise halkın Chavez'e desteğini 
cumhurbaşkanlığı seçimiyle tazelediğini; dolayısıyla parlamento kararının bu tercihin bir uzantısı olduğunu savunuyor.

Ekvador’da iktidara 
yeni gelen Rafael Correa,

ABD'ye ve Avrupa'ya 
giden yüz binlerce

Ekvadorlunun göçünü 
önlemeyi arzuluyor. 

6 yıl önce 
ABD dolarını 

resmi parası olarak 
kabul eden, her gün 

kullandıkları banknotların
üzerinde 

Abraham Lincoln 
ve George Washinton'un 

resimleri olan 
Ekvador'da, 

ABD'ye dostça 
davranmamak zor!

Güney Amerika Birliği’ne doğru
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ğitim-Sen Prog ram Ku -

rul ta yı nı yap tı. 6–9 şu -

bat 2007 ta ri hin de ger -

çek leş ti ri len ku rul ta ya 160 de -

le ge ka tıl dı. Din le yi ci ler le bir lik -

te or ta la ma 200 ki şi nin ka tı lı -

mıy la sen di kal mü ca de le ye

önem li kat kı lar su na cak tar tış -

ma lar ya şan dı. De le ge ler ser -

best çe te orik-po li tik ko nuş ma -

lar yap tı, tar tış tı.

Dört gün sü ren Ku rul tay’da

aka de mis yen ler ce 13 bi rey sel

teb liğ su nul du. Ge nel mer ke zin

ha zır la dı ğı tas lak met ne bağ lı

ola rak, ilk iki gün ül ke so run la -

rı , son iki gün ise ça lış ma ya şa -

mın da ki de ği şik lik ler ve sen di -

kal stra te ji, sen di kal mo del üze -

ri ne tar tış ma la r ya şan dı.

Ül ke so run la rın da ba ğım sız lık,

de mok ra si, Kürt So ru nu, ka dın

so ru nu, Av ru pa Bir li ği, çev re

so ru nu na Eği tim-Sen’in yak la şı -

mı nın na sıl ol ma sı ge rek ti ği tar -

tı şıl dı. En ge ri lim li tar tış ma lar

“ka dın so ru nu” ve “AB” me se le -

siy di. AB’ye “Ha yır” di yen Ku -

rul tay de le ge le ri, “Ha yır” di yen

ama de mok ra tik açı lım la rı da

gö ze ten yak la şım lar la za man

za man kes kin tar tış ma lar ya şa -

dı lar.

Ka dın so ru nun day sa ka dın la -

rın ba ğım sız ör güt len me si, ko ta

hak kı, po zi tif ay rım cı lık gö rüş -

le ri çer çe ve sin de tar tış -

ma lar yü rü tül dü.

Ba ğım sız lık baş lı ğı al tın da öne

sü rü len gö rüş le rin has sa si ye ti

vur gu lan dı. 

Ba ğım sız lık, ulu sal cı lık vur gu -

lu sen di kal an la yış la rın iş çi le rin

ya kı cı so run la rıy la il gi len mek

ye ri ne “va tan el den gi di yor”

yay ga ra sıy la iş çi ler le, pat ron la -

rı uz laş tır ma yo lu na gir di ği be -

lir til di. 

Dün ya da Ame ri kan em per ya -

liz mi nin içi ne gir di ği im pa ra tor -

luk eği li mi nin ise ulus dev let

ger çek li ği ni sö nüm len dir me di -

ği, ter si ne ulus, mil li yet çi lik gi bi

po li tik akım la rı yük selt ti ği vur -

gu lan dı.

Ka pi ta liz min kü re sel/em per -

ya list ge li şi mi nin iş çi/emek çi

cep he sin de ya rat tı ğı de ği şim ler

tar tı şıl dı.

Bu bö lüm eği tim emek çi le ri nin

ken di sı nıf sal ko num la rı nı ta -

nım la yı şı, sı nıf ha re ke tin de ki

mis yo nu nu be lir le yi şi bağ la mın -

da önem liy di.

Ka pi ta liz min “es nek üre tim”

yö nün de ye ni den ör güt len me si,

iş çi le ri, emek çi le ri ör güt süz,

çok par ça lı, ya rı iş siz bir du ru -

ma sü rük le miş tir. Ye ni dö nem -

de iş siz li ğin ve gü ven ce siz iş çi -

le rin ge li şen mü ca de le di na mik -

le ri ol du ğu vur gu lan dı.

“Top lum sal Öz gür lük çü Ka mu

Emek çi le ri” ola rak dö ne min

ola ğa nüs tü lü ğü ne dik kat çe ke -

rek de ği şim le rin bi lin ce çı ka rıl -

ma sı ge rek ti ği ni dü şü nü yo ruz.

“Top lum sal Ha re ket Sen di ka cı -

lı ğı”, “ge le nek sel sen di ka cı lık”

kar şıt lı ğın da yü rü tü len tar tış -

ma la rın dö ne min, çok yön lü,

be lir siz ge li şen di na mik le ri ni

yo rum la ma da ye ter siz ka la ca ğı

dü şün ce sin de yiz. Ön gö rü müz

odur ki sı nıf ha re ke ti di na mik le -

ri üç ka nal dan iv me le ne cek:

1. Ge le nek sel Sen di ka lar

(KESK, DİSK, vb.)

2. Gü ven ce siz İş çi ler Ha re ke ti

3. Yok sul lar ve iş siz ler ha re ke -

ti (Ye rel yok sul halk ha re ke ti).

Top sa kal lı ka mu 
emek çi si var mı?

Ku rul tay’ın ikin ci bö lü mün ün

en önem li tar tış ma sı,  ka mu

emek çi le ri nin sı nıf sal ko num ve

mis yo nu nu be lir le me üze ri ne

ya pıl dı. De le ge le rin bir kıs mı

“iş çi le şen me mur” ger çek li ği ni

di le ge ti rir ken bir kıs mı da me -

mur ve iş çi yi ay rı ka te go ri ler de

de ğer len dir di ler.

Tür ki ye’de ki ka pi ta list dö nü -

şüm ka mu emek çi le ri ni doğ ru -

dan sö mü rü ye ta bi kıl mış tır. Bu

de ği şim de iş çi le şen me mur

ger çek li ği gö rül me li dir. Ka mu

emek çi le ri nin sı nıf sal ko nu mu -

nu be lir ler ken emek gü cü nün

sö mü rül me si, üre tim sü re cin -

de ki ger çek li ği doğ rul tu sun da

bu so ru na bak ma lı yız. Yok sa

onun gi yi min den, al dı ğı üc ret -

ten ha re ket le sı nıf sal ko nu mu nu

be lir le ye me yiz.

İş te tam bu nok ta da Ala at tin

Din çer’in ko nuş ma sı nın içe ri ği

eleş ti ri ye de ğer dir. Bir baş kan

ola rak ka ram sar lı ğı bes le ye cek

“o meş hur akıl do lu-ger çek çi

po li ti ka sı nı” bir ke na ra bı ra ka -

rak, ka mu emek çi le ri ni iş çi ler le

kar şı laş tı rır ken de rin lik li de ğer -

len dir me den uzak laş tı ğı nı gör -

me li yiz.

“Öğ ret men le rin ma aşı ile as -

ga ri üc ret li iş çi ara sın da çok

fark var, ben hiç top sa kal lı iş çi

gör me dim” di ye rek ka mu

emek çi le ri ni iş çi ler den ayı rı yor.

De ğer len dir me si ni gö rü nüş ten,

öğ ret me nin tak tı ğı kra va tın dan

öte ye gö tü re mi yor. Marx: “Gö -

rü nüş le ger çek lik bir bi riy le ör -

tüş sey di bi li me ge rek kal maz dı”

der. Biz  de, bi lim için gö rü nü -

şün öte si ne ge çe bil me li yiz

Ör güt len me mo de li ko nu sun da

ör güt içi de mok ra si yi da ha et kin

kıl ma, mer ke zi yet çi iş le yi şi da ha

ka tı lım cı ve de mok ra tik yö ne

ev rilt me yö ne li mi oluş tu rul du.

Bu ko nu ya pa ra lel ola rak met ro -

pol ler de her il çe de şu be ler oluş -

tur ma dü şün ce le ri di le ge ti ril di.

Ay rı ca üc ret li ve söz leş me li

öğ ret men le ri Eği tim-Sen’de ör -

güt le me doğ rul tu sun da or tak

yö ne lim ler be lir len di.

Sı nıf sal ko num 
bi lin ce çı ka rıl ma lı

Ku rul tay ge nel ola rak ol gun

ve ve rim li ha va da geç ti. De le ge -

le rin dört gün bo yun ca din le me

sab rı ve söz alıp ko nuş ma is -

tek li li ği ni önem se me li yiz. As lın -

da Ku rul tay da ha ge niş ka tı lım lı

ve yo ğun ha zır lık lı ör güt le ne bi -

lir di. Ku rul tay’ın ye ter siz ha zır -

lık la ya pıl ma sın da ge nel mer ke -

zin Ku rul ta y’a “faz la mis yon

biç me me” fik ri nin bü yük bir et -

ki si ol du.

şu bir ger çek ki, Eği tim-Sen’in

“po li tik par ti gi bi” Prog ram Ku -

rul ta yı yap ma sı ilk ve ta rih sel -

dir. As lın da gü nü müz de sen di -

kal mü ca de le nin po li tik mü ca -

de ley le na sıl doğ ru dan iliş ki de

ol du ğu nun da gös ter ge si dir. Bu

Ku rul tay eği tim emek çi le ri nin

“sı nıf bi linç li” ko nu mu nun “iç -

gü dü sel” de ol sa oluş tu ğu na

işa ret edi yor. Şim di sı nıf bi linç -

li, dev rim ci ön cü lük mis yo nu nu

eği tim emek çi le ri nin “bi lin ce”

çı kar ma sı nın za ma nı dır.

H. ARIKUşU

EĞİTİM–SEN Program Kurultayı’nda yeni yönelimler

KURULTAY İZLENİMLERİ

E

Türkiye’deki kapitalist dönüşüm kamu emekçilerini doğrudan sömürüye tabi kılmıştır. Bu değişimde işçileşen memur gerçekliği
görülmelidir. Kamu emekçilerinin sınıfsal konumunu belirlerken emek gücünün sömürülmesi, üretim sürecindeki gerçekliği
doğrultusunda bu soruna bakmalıyız. Yoksa onun giyiminden, aldığı ücretten hareketle sınıfsal konumunu belirleyemeyiz.

şu bir gerçek ki
Eğitim-Sen’in  

“politik”, “ parti gibi”
Program Kurultayı

yapması ilk ve 
tarihseldir. 

Aslında günümüzde
sendikal mücadelenin

politik mücadeleyle
nasıl doğrudan 

ilişkide olduğunun da
göstergesidir. 

Bu Kurultay eğitim
emekçilerinin 

“sınıf bilinçli” 
konumunun

“içgüdüsel” de 
olsa oluştuğuna 

işaret ediyor. 
şimdi sınıf bilinçli,
devrimci, öncülük
misyonunu eğitim

emekçilerinin 
“bilince” 

çıkarmasının
zamanıdır.
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k ti dar la rı nın ilk gü nün den iti ba -

ren mec li si ade ta bir ya sa fab ri -

ka sı na dö nüş tü ren AKP hü kü me ti,

bu gün ler de iş çi le re dö nük ye ni bir sal dı -

rı nın ha zır lı ğı için de. Hü kü met, ye ni bir

ya say la iş çi sağ lı ğı ve iş gü ven li ği ni tü -

müy le pat ron la rın in sa fı na terk et me ye

ha zır la nı yor. Tar tış ma ya açı lan İş Sağ lı ğı

ve İş Gü ven li ği Ya sa Ta sa rı sı Tas la ğı ile

4857 sa yı lı İş Ya sa sı’nda ki iş çi sağ lı ğı ve

iş gü ven li ği ne iliş kin mad de ler ip tal edi li -

yor. 

Tür ki ye’de her 6 da ki ka da 1 iş ka za sı

olu yor. Her 2,5 sa at te bir iş çi bir da ha hiç

ça lı şa ma ya cak oran da ya ra la nı yor. Her 6

sa at te bir iş çi ha ya tı nı kay be di yor. Oy sa

ya pı lan ça lış ma lar çok ba sit ön lem ler le

iş ka za la rı nın yüz de 50’si nin, sis te ma tik

ön lem ler le ise yüz de 48’inin da ha ön len -

me si nin müm kün ol du ğu nu gös te ri yor.

Alı na cak ön lem ler le ba sit bir he sap la her

yıl iş ka za la rı ne ti ce sin de ölen 1500 iş çi -

nin 1470’ini, sa kat ka lan 4000 iş çi nin

3920’si ni kur tar mak müm kün.

Ser ma ye nin ku sur suz hiz met kâ rı AKP

ise yu ka rı da anı lan tas lak ile, İş Ya sa -

sı’nda ki 50 ve da ha faz la iş çi nin ça lış tı ğı

iş yer le rin de iş ye ri he ki mi ve iş gü ven li ği

uz ma nı is tih dam edil me si zo run lu lu ğu nu

kal dı rı yor. Bu nun ye ri ne iş ye ri nin bü yük -

lü ğü, işin ni te li ği ve ça lı şan sa yı sı gi bi çe -

şit li kri ter le re gö re pat ron la rın, il gi li

mes lek dal la rın dan bir ve ya bir den faz la

ki şi yi gö rev len dir me si uy gu la ma sı nı ge -

tir me yi plan lı yor. 

Tas lak, iş çi sağ lı ğı ve iş gü ven li ği ile il -

gi li hiz met le rin “dı şa rı dan sa tın alın ma -

sı nı” ya ni ta şe ron laş tır ma yı da müm kün

kı lı yor. Da ha sı tas lak, bu hiz met le rin ba -

kan lık ta ra fın dan ve ri len bel ge yi al mış

ol ma sı ha lin de, pat ron ta ra fın dan ya pıl -

ma sı na da ola nak sağ lı yor. İş ka za la rı ve

mes lek has ta lık la rı nı  bil dir me yen pat -

ron la ra 100 YTL pa ra ce za sı uy gu lan ma -

sı ön gö rü le rek bu alan da ki ka yıt dı şı lık

teş vik edi li yor. 

AKP Hü kü me ti’nin çı kar dı ğı 4857 sa yı lı

İş Ya sa sı’nda, “iş çi sağ lı ğı” kav ra mı terk

edi le rek “iş sağ lı ğı” kav ra mı na ge çil miş -

ti. Ye ni tas lak ta da “iş sağ lı ğı” kav ra mı

kul la nıl ma ya de vam edi li yor. İş sağ lı ğı

kav ra mı ile asıl ko ru nan iş çi de ğil iş olu -

yor. De mek ki ser ma ye yi ve AKP hü kü -

me ti ni iş çi le rin ha yat la rı ve sağ lık la rı de -

ğil işin sü rek li li ği nin sağ lan ma sı il gi len -

diriyor.

İ

Ocak 2007 ta ri hin -

de Ko ca eli Der -

bent‘te Bir le şik Me -

tal-İş Sen di ka sı Ge nel Tem sil -

ci ler Ku ru lu top lan tı sı ya pıl dı.

Bu top lan tı ya ait so nuç bil di ri -

si ise 30 Ocak 2007 ta ri hin de

ya yın lan dı. Bir le şik Me tal’in

Ge nel Tem sil ci ler Ku ru lu’nu

top la dı ğı dö nem, Hrant

Dink’in öl dü rül me si nin ar dın -

dan ya pı lan iki yüz bin ki şi lik

gör kem li ce na ze tö re ni ne dev -

let güç le ri ta ra fın dan “He pi -

miz Türk’üz” ce va bı nın ve ril di -

ği dö ne me denk ge li yor du.

Böy le si bir or tam da top la nan

Ku rul’un gün dem le ri ne bu ko -

nu da hil edil me di. So nuç bil di -

ri sin de ise bir cüm le ile ol sun

kış kır tı lan şo ve niz me kar şı bir

du ruş ifa de si ne yer ve ril me di.

Bir le şik Me tal Ge nel Mer ke zi

top lan tı nın baş lan gı cın da “bu

has sas ko nu dur, Ge nel Baş kan

açık la ma ya pa cak” de di. 

Ge nel Baş kan Ad nan Ser da -

roğ lu da “ölü le rin ar ka sın dan

ko nu şul maz” şeklinde bir

açıklama yaptı. Ta mam, an lı -

yo ruz me tal iş çi si es ki me tal

iş çi si de ğil dir, ül ke nin ge nel si -

ya si ha va sı on la rı da et ki le -

miş tir. Sen di ka yö ne tim le ri

bun la rı he sa ba kat mak zo run -

da dır. An cak Ma den- İş ge le -

ne ği ne da yan dı ğı nı her se fe -

rin de vur gu la yan, sı nıf için

sen di ka cı lık ya pa ca ğı nı söy le -

yen yö ne ti min ba şta bu lun du -

ğu bir sen di ka nın top lan tı  so -

nuç bil di ri sin de aşa ğı da ki ifa -

de le rin ne işi var dır.

“Ku ru lu muz; Cum hu ri ye tin

ku ru luş il ke le ri ile Cum hu ri ye -

ti mi zin an ti-em per ya list ni te li -

ği nin ih mal edil me me si ge rek -

ti ği ni özel lik le vur gu la mak ta -

dır.

Ku ru lu muz; 2007 yı lın da ya -

pı la cak Cum hur baş kan lı ğı se -

çi min de top lum sal bir ge ri lim

ya şan ma sı na ge rek ol ma dı ğı -

nı, yak la şan par la men to se çi -

mi ni de dik ka te ala rak Ge nel

Se çim ler den son ra ya pı la cak

Cum hur baş kan lı ğı se çi mi nin

ulu sal çı kar la rı mız ve ül ke miz -

de is tik rar açı sın dan da ha uy -

gun bul mak ta dır,”

Bu ifa de ler ay nı şe kil de Türk

–İş’e bağ lı bir sen di ka nın da

top lan tı so nuç bil di ri sin de de

yer ala bi lir. Ulu sal çı kar la rı mız

Türk- Me tal’in de ağ zın dan dü -

şür me di ği laf lar dan bi ri si de -

ğil mi? Ulu sal çı kar la rı mı zı ko -

rur ken sı nıf için sen di ka cı lık

na sıl ya pı la cak?

DİSK’in se fil ce 28 şu bat’a

ver di ği açık tan des tek hâ lâ ha -

fı za mız da. Sı nıf sen di ka cı lı ğı,

ser ma ye den ama bü tün ka nat -

la rın dan,  hü kü met ler den,

dev let ten ba ğım sız bir sen di -

kal an la yış la ya pı la bi lir. Bu so -

nuç bil di ri sin de ki an la yış ile

ise, üc ret sen di ka cı lı ğı bi le ya -

pı la maz. Ki, Bir le şik-Me tal bu -

gün onu da ya pa mı yor.

AKP Hükümeti’nin
çıkardığı 4857 sayılı 
İş Yasası’nda, “işçi
sağlığı” kavramı terk
edilerek “iş sağlığı”
kavramına geçilmişti.
Yeni taslakta da “iş
sağlığı” kavramı
kullanılmaya devam
ediliyor. İş sağlığı
kavramı ile asıl 
korunan işçi 
değil iş oluyor.

Birleşik Metal yönetimi safını belirlemiş

SOLDAN ULUSALCI ÇİZGİYE

B. AKPOLAT
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DİSK’in se fil ce 28 şu bat’a ver di ği açık tan des tek hâ lâ ha fı za mız da. Sı nıf sen di ka cı lı ğı, ser ma ye den ama bü tün ka nat la rın dan,  
hü kü met ler den, dev let ten ba ğım sız bir sen di kal an la yış la ya pı la bi lir. 

İşçinin sağlığı patrona emanet

İŞYERİ HEKİMLİĞİ KALDIRILIYOR

İşçi sağlığı yerini iş sağlığına bırakıyor
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8 şu bat ta rih li için de be nim de

bu lun du ğum Fit ne Fü cur’dan ka -

dın la rın dü zen le di ği pa nel de, fe -

mi nist ler ola rak ge ri de bı rak tı ğı mız yir -

mi beş yı lı gü na hıy la se va bıy la de ğer -

len dir dik. Pa ne lin yak la şık son bir sa ati

“do ğal ola rak” 8 Mart’ın gün de mi ne ve

ey le mi ne yö ne lik mev zu lar la geç ti. Za -

ten 8 Mart ari fe sin de ol du ğu muz şu

gün ler de, be de nen ve ru hen 8 Mart’a

ki lit len miş ken ga ze te mi ze de bu ko nu da

ya zı ve re yim de dim.

8 Mart’ın gün de mi

8 Mart top lan tı la rı na ka tı lan ka dın ar -

ka daş lar bi lir. 8 Mart’ı ör güt le me top -

lan tı la rı bir, bir bu çuk ay ev vel den baş -

lar. Ça ğı rı cı bir ekip olur, bu ça ğı rı cı

ekip tüm ku rum la ra ve tek tek ka dın la -

ra çağ rı da bu lu nur; çağ rı ya ka tı lan lar la

8 Mart Plat for mu ku ru lur. İşin ilk me -

şak kat li bö lüm le rin den bi ri de böy le ce

ta mam la nır. Ar dın dan 8 Mart gün dem -

le ri ko nu şul ma ya baş la nır. Me tin ya za -

cak bir ekip, 8 Mart Plat for mu’nu oluş -

tu ran ku rum la rın ve ki şi le rin tüm “has -

sa si yet le ri ni” göz önü ne ala rak or tak

bir me tin ya zar. El bet te ben bu ra ya her

adı mı sa de leş ti re rek ya zı yo rum. Yi ne

bi len bi lir, son suz tar tış ma lar la aşı lır bu

aşa ma lar.

İlk el den “Çok nor mal, baş ka na sıl ola -

cak ki?” di ye si ge li yor in sa nın. Ha di

söy le miş ola yım, böy le de ni yor da. Böy -

le ce or ta ya her şey den bah se den, ama

as lın da ne de di ği bel li ol ma yan bir me -

tin çı kı yor. 

Sa vaş, te rör le mü ca de le, mi li ta rizm,

ka dı na yö ne lik şid det (tüm alt baş lık la -

rıy la), na mus ci na yet le ri, ev içi emek,

üc ret li ka dın eme ği, Kürt ka dın la rın so -

run la rı, lez bi yen ler ve 8 Mart’ın ya şan -

dı ğı dö nem de dün ya nın ya da Tür ki -

ye’nin si ya sal or ta mın da ne var sa o,

hiç bi ri nin üze rin den at la ma dan, bü yük

bir ti tiz lik le (!) biz le rin 8 Mart me tin ler -

de yer bu lu yor. 

Üst üs te kaç yıl dır biz ka dın lar bu de -

ğiş me yen baş lık lar la 8 Mart me tin le ri -

mi zi, baş lık la rın sı ra la ma sı nı de ğiş ti re -

rek, ay nı ta lep le ri tek rar la ya rak ya pı yo -

ruz...

Ne ol du da ken di mi zi 
yi ne le yip du ru yo ruz?

Can alı cı so ru bu. Sa hi ne ol du da biz -

ler bir sü re dir bi zi dur ma dan ge ri ye gö -

tü ren bir sü re ci ya şı yo ruz? Her yıl ne re -

dey se ay nı şey le ri tek rar lı yo ruz?

Bu ya zı nın ye ri ve ko nu su ge re ğin ce

bu so ru ya sa de ce 8 Mart üze rin den bir -

kaç şey söy le mek is ti yo rum. 

Yu ka rı da da be lirt ti ğim gi bi, 8 Mart

plat form la rı 8 Mart ta ri hin den he men

ön ce ku ru lup, ey le mi ni yap tık tan son ra

da ğı lı yor. Ben ce bu çok so run lu bir du -

rum. Oy sa 8 Mart sa de ce bir gün de ğil -

dir. 8 Mart’ı ör güt le mek tüm yıl bo yun -

ca sür me si ge re ken, ken di si ne bir ko nu -

yu gün dem ola rak seç miş, bu ko nu da

plan lı/he def li bir za man di li min de ça lış -

ma pers pek ti fi ni önü ne ko yan bir plat -

for mun ör güt lü ça lış ma sı ol ma lı dır.

Şöy le ki; me se la bu yıl biz fe mi nist ler

ka dın eme ği ni ken di mi ze ko nu ola rak

se çi yo ruz. Tüm yıl bo yun ca bu ko nu da

çok çe şit li iş ler ya pı yo ruz, ye ri ye rin den

oy na tı yo ruz vs. Bir yıl lık ka dın eme ği

ey lem le ri nin so nun da 8 Mart gü nü nün

ana slo ga nı nı “8 Mart ka dın lar için üc -

ret li ta til ol sun” şi arı nı öne çı ka rı yo ruz.

Ar dın dan di ğer ta lep le ri mi zi sı ra lı yo -

ruz… Ha ri ka ol maz mı?

Ben ce olur. Ama şim di ler de yap tı ğı mız

iş ler tak vi me gö re olu şan plat form lar

ve bu plat form la rın “or tak” ey lem le ri.

Bu iki iş ara sın da dağ lar ka dar fark ol -

du ğu nu dü şü nü yo rum.

Tek so run bu da de ğil. Bu na da bağ lı

ola rak uzun bir sü re dir 8 Mart lar ka dın -

la rın ey lem le ri ve o ey lem ler den yo la çı -

ka rak öne sü rü len söy lem le ri, bu söy -

lem le rin ta lep le ri ye ri ne, kar ma ku rum -

lar ara sı si ya si çe kiş me le rin, dev rim ci -

lik ya rış tır ma nın ve 8 Mart la rı ka dın la -

rın/fe mi nist le rin elin den kap ma nın ze -

mi ni ol du. Kar ma ku rum lar dan bah se -

di yo rum, zi ra ka dın kur tu luş ha re ke ti

epey dir or ta lar da yok. Fe mi nist ka dın -

lar ve ku rum lar ise 8 Mart top lan tı la rı -

na il gi gös ter mi yor lar. “Na sıl sa olur bir

mi ting, gi der ka tı lı rız” ha va sın da lar

(ha va sın da yız). Si ya set boş luk ta nı maz

sö zü bu ra ya uyu yor sa nı rım, de ğil mi?

1997 yı lın da kut la dı ğı mız 8 Mart’ta

“Ar tık Ör güt lü” de miş tik. Ama ne hik -

met se ta kip eden yıl lar da bu şi arın tam

ter si sü reç ler ya şa dık. Bun la rın ne den -

le ri el bet te bu ra ya sı ğa ma ya cak ka dar

çok ve çet re fil li. Ama en azın dan ge çer -

ken şu nu söy le mek te fay da var: Fe mi -

nist ler ör güt len me ko nu su nu ye te rin ce

tar tış mı yor lar. Oy sa si ya si bir iş yap ma -

nın ka çı nıl maz ko şu lu ör güt lü lük tür. Bu -

nun bi çim le ri, yön tem le ri bir ya na fe mi -

niz mi genç ka dın lar la bu luş tur ma nın

yo lu nu bul mak zo run da yız.

Yaşasın kadın dayanışması!

Bu nu ba şar ma nın da bir ön ce si var el -

bet. Bu gün 8 Mart’ la rın ye te rin ce id di alı

ola ma ma sı ve ge nel ola rak sis tem ler

kar şı tı fe mi nist si ya se tin za yıf ol ma sı

onun öz ne le ri nin da ğı nık lı lı ğı, par ça lı lı ğı

ve ken di si ni, söy le mi ni, ey le mi ni ye ni -

den kur ma ma sıy la il gi li dir. 

Bu söy le mi na sıl ku ra ca ğı mı zı ise, fe -

mi nist ka dın lar ola rak bir ara ya ge lip

ko nu şup tar tı şa rak, ye ni den ye ni den

tar tı şa rak an cak bu la bi li riz.

Bu 8 Mart’ın fe mi nist ka dın la rı bir

ara da tar tış ma ya, ka dın la rın ayak lan -

ma sı nı sağ la ya rak fe minist is yanı ör -

güt lemeye vesile ol ması dileğiy le.

Yaşasın kadın dayanış ması!

Yaşasın feminist mücadele

Feministler örgütlenme konusunu yeterince tartışmıyorlar

8 MART VESİLESİYLE

GÜLFER AKKAYA

1

8 Mart’ı örgütlemek tüm yıl boyunca sürmesi gereken, kendisine bir konuyu gündem olarak seçmiş, bu konuda planlı/hedefli bir
zaman diliminde çalışma perspektifini önüne koyan bir platformun örgütlü çalışması olmalıdır. Şöyle ki; mesela bu yıl biz 

feministler kadın emeğini kendimize konu olarak seçiyoruz. Tüm yıl boyunca bu konuda çok çeşitli işler yapıyoruz, yeri 
yerinden oynatıyoruz vs. Bir yıllık kadın emeği eylemlerinin sonunda 8 Mart gününün ana sloganını “8 Mart kadınlar için 

ücretli tatil olsun” şiarını öne çıkarıyoruz. Ardından diğer taleplerimizi sıralıyoruz… Harika olmaz mı?

Bugün 8 Mart’ların
yeterince iddialı 

olamaması 
ve genel olarak 

sistemler karşıtı 
feminist siyasetin 

zayıf olması 
onun öznelerinin

dağınıklılığı, 
parçalılığı ve 

kendisini, söylemini, 
eylemini 

yeniden kurmamasıyla 
ilgilidir. 
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Mart 1857’de, Ame ri ka’da bin ler ce

do ku ma iş çi si ka dın 10 sa at lik iş gü -

nü, eşit işe eşit üc ret, iyi ça lış ma ko -

şul la rı için gre ve gi der. Fab ri ka da baş la yan

bu gre vin önü ne geç mek ve di ğer iş çi ler den

des tek gel me si ni en gel le mek is te yen pat -

ron lar fab ri ka nın ka pı sı na ki lit vu rur. As lın -

da ne de ni bel li olan fa kat açık lan ma yan se -

bep ler le yan gın çı kar. 129 ka dın bu yan gın -

da can ve rir. Bu kı vıl cı mın et ki siy le iş çi le rin

ça lış ma ko şul la rın da tam da ol ma sa ba zı

iyi leş me ler olur. 1910 yı lın da Da ni mar -

ka'nın Ko pen hag ken tin de 2. En ter nas yo na -

le bağ lı ka dın lar top lan tı sın da, Al man ya

Sos yal De mok rat Par ti ön der le rin den Cla ra

Zet kin; 8 Mart 1857 ta ri hin de yan gın da

ölen ka dın iş çi ler anı sı na 8 Mart'ın Dün ya

Emek çi Ka dın lar Gü nü ola rak kut lan ma sı

öne ri si ni ge tir ir ve öne ri oy bir li ği ile ka bul

edil ir. En önem li ka za nım 8 Mart’ın Emek çi

Ka dın lar Gü nü ilan edil me si ve tüm dün ya

ka dın la rı nı bir leş ti ren gün ol ma sı dır.

Sö mü rü da ha da per çin le ni yor

O gün den bu gü ne ka pi ta list sis tem önem li

de ği şim ler ya şa dı. Ulus la ra ra sı iliş ki le ri ni

da ha da de rin leş ti re rek kü re sel gü cü nü ar -

tır dı. Bu na bağ lı ola rak üre tim bi çim le ri de

de ğiş ti. Ürün ma li ye ti ni dü şür mek is te dik -

le ri için ev için de ve ya ka yıt sız iş yer le rin de

iş gü cü maliyetini düşürerek da ha çok ka -

zan ma yı he def le di ler. Bu nun için de es nek,

dü şük üc ret li, gü ven ce siz iş çi ih ti ya cı, ka -

dın ve ço cuk eme ğin den kar şı lan ma ya baş -

lan dı. Yok sul lu ğun yo ğun ola rak ya şan ma -

sın dan kay nak lı bu ko şul lar da ça lış ma yı ka -

bul eden ka dın lar “evişi boş zamanın

değerlendirilmesi”adı altında ai le eko no mi -

si ne kat kı ver me bi lin ciy le dav ra nı yor lar.

Ka dı nın ken di ni bir iş çi ola rak da hi gö re -

me di ği bu sis tem ka dı nı ev içi ne da ha çok

hap se di yor. Ev içi eme ği nin ya nı sı ra, ka -

dın la rın par ça ba şı iş çi li ğe mah kûm edil -

me si sis tem ta ra fın dan sö mü rü sü nü da ha

da per çin li yor. 

Ka dın la rın me sa isi bit mi yor

Sis tem kar şıt lı ğı, mü ca de le mi zin önem li

bir par ça sı ol mak du ru mun da. Öte yan dan

ev için de ya şa dı ğı mız sö mü rü le ri unu ta rak

bu nu ku ra ma yız. Ka dı nın ev içi eme ği nin

sö mü rül me si ka pi ta list sis tem ve er kek iş -

bir li ğiy le ger çek le şi yor. Ok la rı bu iş bir li ği ne

yö nelt me li yiz. İk ti da rı nı el den bı rak mak is -

te me yen er kek le re ka şı net tu tum lar ta kın -

ma lı yız. Ka dın lar dı şa rı da ki iş le ri ni bi ti rin -

ce ev de ikin ci me sa iye baş lı yor lar. Ço cuk

bak mak, ev te miz le mek, ye mek yap mak vs.

Bun la rın bir kıs mı nı yar dım cı ya yap tı rı yor

ol sa da, or ga ni zas yon la rın dan hep ka dın lar

so rum lu. Er kek ler ise dı şa rı da ki me sa ile ri -

nin bi ti miy le din len me fas lı na ge çi yor lar. 

Mü ca de le miz sev dik le ri miz le

Ka mu sal alan da bel li ba şa rı lar el de eden

ka dın lar özel alan da ay nı ba şa rı yı el de ede -

mi yor lar.  Oy sa ki ay nı mü ca de le yi ve do la -

yı sıy la ba şa rı yı özel alan da da sür dür me li -

yiz. Özel ala nın mü ca de le si el bet te da ha

zor. Kar şı tu tum lar be lir le me de da ha bü yük

te red düt ler ya şı yo ruz. Çün kü mü ca de le miz

sev di ği miz in san lar la; eşi miz le, sev gi li miz -

le, ço cu ğu muz la, ağa be yi miz le, ba ba mız la.

Ay rı ca tek ba şı na ya şam mü ca de le si ver -

me nin ya rat tı ğı psi ko lo ji. Tüm zor luk la ra ve

kor ku la rı mı za rağ men, bun lar la baş et me -

nin yo lu ba ğım sız bir ka dın ira de si nin et kin

bir şe kil de var ol ma sın dan ya ni da ya nış -

ma dan ve ör güt len me den ge çer. 

Ön ce lik ler hi ye rar şi si ol ma ma lı

Ka dın üze rin de ki en be lir le yi ci sö mü rü ler -

den bi ri de be den sö mü rü sü dür. Sa yı sız ka -

dın ai le içi te ca vü ze uğ ru yor, seks iş çi li ği ne

zor la nı yor. Bun lar ka dın la rın er kek ler den

fark lı bi yo lo jik ya pı ya sa hip ol ma sın dan

kay nak lı ya şa dı ğı sö mü rü bi çim le ri. Er kek -

lerle ka dın lar ara sın da ki bi yo lo jik fark lı lık -

lar top lum sal cin si yet çilikle ye ni den ku ru -

lu yor. İki cins, kar şı kar şı ya ge ti ril miş iki

ay rı ka te go ri ha li ne dö nü şü yor. Do la yı sıy la

sor gu lan ma sı ge re ken so ru, cinsiyetçiliğin

na sıl bir sü reç için de han gi pra tik ve fa ali -

yet ler ara cı lı ğıy la ve ne den ku rul du ğu dur. 

Da ha güç lü 8 Mart’ la ra

Bu sö mü rü yu ma ğı nın ana li zin de önem sı -

ra la ma mı zı be lir ler ken, ki mi za man ka dın -

la rın bir bi rin den kop ma sı na yol aça cak dü -

zey ler de, cid di prob lem ler ya şı yo ruz.

Ni te kim 8 Mart’ la rın bö lün me sin de

bu tar tış ma la rın önem li pa yı var.

“Bü tün fark lı lık la ra rağ men bir

ara da ola bil me li yiz. Yaş, bi linç,

dil, din, ulus, renk ay rı mı ol -

mak sı zın or tak laş ma lı yız”

man tı ğı ken di için de bir çok

doğ ru yu ba rın dır mak la be ra -

ber ha ya tın ger çek li ği ne tam

ola rak te ka bül et mi yor. Hiç kim -

se nin iti raz ede me ye ce ği ge nel

doğ ru la rı ha ya ta ge çir me de ne den ba şa rı -

sı zız? O hal de sö zü mü zü mü sor gu la ma lı -

yız, ken di mi zi mi? Sa nı rım iki si ni de. Sö zü -

mü zü po li ti ka yap ma nın ger çek le riy le söy -

le ye bil me miz bi zi pra tik ba şa rı la ra gö tü rür.

So mut ko şul la rın so mut tah li li ni yap mak

po li ti ka nın bi ze öğ ret ti ği bir şey dir. Fark lı -

lık la rı mı zı açık ola rak ta nım la mak şart tır.

Bu gün Kürt ka dı nın ya şa dı ğı, ateş çem be -

rin de ki Irak lı, Fi lis tin li ka dı nın ya şa dı ğı,

fab ri ka da ki iş çi ka dı nı nın ya şa dı ğı ile Do -

ğan Hol ding men su bu bir ka dı nın ya şa dık -

la rı ara sın da el bet te fark var dır. An cak or -

tak so run la rı nı da gör mez den ge le me yiz. 

Ka dın lar or tak
cep he de bu luş ma lı

Fark lı lık la rın ken di ni ör güt le ye bi le ce ği ra -

hat bir or tam ya rat mak du ru mun da yız.

Fark lı lık la rın ifa de edil me si bi zi fe mi nizm -

den uzak laş tır maz. Ak si ne taş la rı yer li ye -

ri ne koy ma yı ba şa ra bi lir sek fe mi niz mi güç -

len di rir, halk laş tı rır. Ho mo jen bir ka dın kit -

le si yok. Do la yı sıy la yak la şı mı mız tek dü ze

ola maz. Bu yaz dık la rım dan “Fe mi niz mi

her kes ken di ne gö re çe kiş ti rip onu özün den

uzak laş tı rı yor” gi bi bir an la yı şın çık ma sı nı

is te mem. Ge nel söy lem le ri miz fe mi niz min

te mi na tı ol ma lı dır. An cak fe mi niz mi kit ley -

le bu luş tu ra cak si hir li söz le ri bul mak du ru -

mun da yız. O da kadınların ya şa dı ğı

öncelikli so run la rı ge nel söy lem le ri miz le

bu luş tu ra bil mek ten ge çer. Bu se ne ki 8

Mart kut la ma la rı nın tüm fark lı lık la ra rağ -

men or tak alan da ger çek leş me si her ke sin

te men ni si dir. Ka dın la rın or tak cep he ye ih ti -

yaç la rı var. Da ha güç lü çı kış la ra ih ti yaç la rı

var. 8 Mart’ı da ha coş ku lu ge çir mek, önü -

müz de ki gün ler de yü rü te ce ği miz ça lış ma -

lar için uf ku mu zu daha da açacaktır.

Kadınların ortak bir cepheye ihtiyacı var!

8

Farklılıkların kendini örgütleyebileceği rahat bir ortam yaratmak durumundayız. Farklılıkların ifade edilmesi bizi feminizmden
uzaklaştırmaz. Aksine taşları yerli yerine koymayı başarabilirsek feminizmi güçlendirmiş oluruz. 

TÜLAY HATİMOĞULLARI

FARKLILIKLARIMIZLA 8 MART

Hiç kimsenin itiraz
edemeyeceği genel
doğruları hayata
geçirmede neden
başarısızız? O halde
sözümüzü mü 
sorgulamalıyız,
kendimizi mi? Sanırım
ikisini de. Sözümüzü
politika yapmanın
gerçekleriyle 
söyleyebilmemiz bizi
pratik başarılara
götürür. 
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şçi ler, ça lış tık la rı sek tö re gö re bel li bir sa at -

te işe gi der ler ve yi ne bel li bir sa at te iş ten çı -

kar lar. Ça lış ma ko şul la rı ağır olur, uzun olur,

kı sa olur. Ama bir sı nı rı mut la ka olur ve yap tık la rı iş

kar şı lı ğın da bir üc ret alır lar. Yal nız bu ör nek te bah -

se di len iş çi ler er kek iş çi ler dir. Zi ra ka dın la rın işi nin

bir baş lan gı cı ya da so nu yok tur. Ka mu sal alan da ça -

lış sın ya da ça lış ma sın ev de ya pa ca ğı iş ler mut lak ve

de ğiş mez dir. Bu ne den le ça lış ma sa at le ri nin ba şı so -

nu yok tur.

Dün ya nın ya rı sı nın di ğer ya rı sı nı sö mür me si nin en

önem li be lir ti si olan bu iş le rin mad di kar şı lı ğı yok -

tur, mü ba de le de ğe ri yok tur, do la yı sıy la gö rün mez.

Ya kın la rı için ya pı lır, sev giy le har man la nır. Böy le lik le

sev gi ör tü sü al tın da yi ne gö rün mez kı lın ma ya ça lı şı -

lır. Do ğal bir sü reç ve ey lem gi bi gös te ri lir.

Bu emek gö rün mez ol du ğun dan bir kar şı lı ğı da

yok tur. Dı şa rı da ya pıl dı ğın da de va sa bir eme ğe ve

za ma na denk dü şer ken ha ne için de vak ti ve eme ği

bel li ol ma yan bir ge rek li lik tir. Ço cuk ba kı mı, yaş lı

ba kı mı, evin tüm işi...

Er kek le rin dı şa rı da ça lış tı ğı, bu na kar şı lık ola rak

da ka dın la rın ev de ça lış ma sı nın do ğal ol du ğu nu söy -

le yen ler çı kar ki mi za man kar şı mı za. Ama or da göz -

den ka çan ger çek; ko ca nın yap tı ğı işin kar şı lı ğın da

bir üc ret al ma sı ve bu nun la ai le si nin ge çi mi ni sağ la -

ma sı dır. Böy le lik le er ke ğin al dı ğı üc re te gö re ai le nin

ya şam stan dar dı be lir le nir. Ka dı nın ge çi mi nin sağ -

lan ma sı as la eme ği nin kar şı lı ğı nı al dı ğı an la mı na

gel mez. Çün kü ka dı nın har ca dı ğı emek or ta da dır ve

bu ge li ri er ke ğin sı nıf sal ko nu mu be lir ler.

Eğer ka dın bir de dı şa rı da ça lı şı yor sa yü kü iki ka tı -

na çı kar. Çün kü işin den ar ta ka lan za ma nın da tüm

bu say dık la rı mızı, ev iş le ri ni yi ne kendisi yap mak zo -

run da dır. Tra jik bir ör nek ve re yim; ge çen gün iş ar -

ka da şım her gün sa bah 6.30’da kalk tı ğı nı, ço cu ğu nu

da kal dı rıp kah val tı sı nı ver di ği ni, son ra an ne si ne bı -

rak tı ğı nı ar dın dan işe gel di ği ni, iş çı kı şı tek rar ço cu -

ğu nu an ne sin den alıp eve git tik le ri ni, var sa ça ma şır

yı ka yıp ütü yap tı ğı nı ya hut ye mek pi şir di ği ni vs vs..

an lat tı. Ve son ra ek le di: “Es ki den ka dın lar ça lış mı -

yor du, sa de ce ev le ve ço cuk la rıy la il gi le ni yor du. Ka -

dın lar ça lı şın ca da ha çok yo rul ma ya baş la dı lar.”

Ben de ko ca sıy la iş bö lü mü ya par sa yü kü nün aza la ca -

ğı nı söy le dim. Sa de ce gül dü.

İkin ci dal ga fe mi nist ler le bir lik te ka dın lar, özel ala -

nı aş ma dan ka dın la rın hiç bir alan da ki ka za nım la rı -

nın ger çek bir eşit len me ol ma dı ğı nı gör dü ler. Ya ni

han gi mes lek ten olur sa ol sun ka dın ola rak, ev de ki

rol le ri miz de ğiş me di ği sü re ce bu nun uzun va de de

ger çek bir ka za nım ol du ğu nu söy le ye me yiz. 

Tüm bun la ra çö züm ola rak, ka dın la rın ev içi iş ler -

den kur tu lu şu için ev içi iş le ri nin top lum sal laş tı rıl -

ma sı nı; ya ni top lu ye mek ha ne ler, ça ma şır ha ne ler,

kreş ler vs gi bi yer le rin açıl ma sı nı öner mek so ru nun

çö zü mü için ye ter siz bir yak la şım dır. Zi ra top lum sal

ala na yan sı ma ya cak iş ler ve du rum lar da var (evin

te miz len me si, ya tak la rın dü zel til me si, ge ce ağ la yan

ço cu ğa ba kıl ma sı gi bi). Bu nun için dir ki, ön ce lik le

ev de ki cin si yet çi iş bö lü mü nün de ğiş me si, dö nüş me -

si ge re ki yor. Ya ni er kek le rin bu la şık yı ka ma sı, toz al -

ma yı öğ ren me si ve bu nu ka dın lar gi bi ha ma rat ça

yap ma sı la zım, yar dım ola rak de ğil. Ba sit gi bi gö rü -

nen, her ka dı nın mut la ka ya şa dı ğı, in san ha ya tı nın

çok bü yük bir za ma nı nı alan bu iş le rin ka dı nın sır tın -

dan in me si, ka dı nın ken di ne za man ayır ma sı de mek

ki bu ger çek ten çok önem li bir şe ye denk dü şü yor.

“Para kazanın, kendinize ait ayrı bir oda ve boş

zaman yaratın. Ve yazın, erkekler ne der diye

düşünmeden yazın!...” (Kendine Ait Bir Oda, Virginia

Woolf)

Bu ne den le dir ki ya nı mız da olup, bi zi des tek le di ği -

ni söy le yen er kek ler den is te ği miz; ilk de ği şi me ken -

di le rin den baş la ya rak bu nu ev ya şam la rın da pra ti ğe

ge çir me le ri dir.

*Yu nan mi to lo ji sin de Sisy pos ko ca bir ka ya yı sır tın da da ğın

te pe si ne ta şır, an cak tam te pe ye gel miş ken, ka ya tek rar ge ri ye

yu var la nır ve bu bit mek tü ken mez iş ken ce her an de vam eder.

Si mon de Beauvoir da ka dın la rın bit mek bil mez ev iş le ri ni, bu

mi to lo jik kah ra ma nın çi le siy le öz deş leş tirir.

Bu ya zı Fit ne Fü cur der gi sin de çı kan ya zı nın ge liş ti ril miş ha li dir.

“Dolayısıyla, sürüyle kadının payına
insanı hiçbir zaman yengiye
götürmeyen  bu savaşa her gün 
yeniden başlamak düşmektedir. 
Hatta ayrıcalıklı durumlarda bile elde
edilen yengi kesin değildir.
Sisyphos’un* işkencesine 
ev kadınının yükü kadar benzeyeni
azdır. 
… Ev kadını dolap beygiri gibi olduğu
yerde döne döne yıpranmaktadır; 
hiçbir şey yapmamakta, sadece 
şimdiki zamanı sürdürmektedir.”

Simon de Beauvoir

Görünür kılmak adına!

GÖRÜNMEYEN EMEK
BAHAR ÇELİK

İ

Trab zon'da ki ka dın sa nat çı lar Fe min-

Art isim li der nek ça tı sı al tın da bu lu şa -

rak güç bir li ği yap tı.

Fe min-Art Trab zon Ka dın Sa nat çı lar

Der ne ği'nin ku ru lu şu Trab zon Ga ze te ci -

ler Ce mi ye ti'nde dü zen le nen ba sın top -

lan tı sıy la du yu rul du.

Top lan tı da ko nu şan Der nek Baş ka nı

şük ran Üst, amaç la rı nın Trab zon lu ka -

dın sa nat çı la rı bir ça tı al tın da top la mak

ol du ğu nu söy le di. Çe şit li sa nat la rı ic ra

eden sa nat çı la rın der nek ça tı sı al tın da

bi ra ra ya gel di ği ni be lir ten Üst, bu şe kil -

de fark lı di sip lin ler den olu şan sa na tı

halk için de yay gın ha le ge ti re rek sev -

dir me yi he def le dik le ri ni kay det ti. 

Der ne ğin ku ru luş amaç la rın dan bi ri -

nin de sos yal ve ik ti sa di im kan sız lık lar

yü zün den eser le ri ni ya yın la ta ma yan,

ser gi le ye me yen, su na ma yan üye le re

yar dım cı ol mak ol du ğu nu di le ge ti ren

Üst, "Sa na tı mes lek edin miş ve edi ne -

cek ki şi le rin eme ği ni kol la mak, hu ku ki,

sos yal, kül tü rel, ik ti sa di te mel hak ve

öz gür lük le ri ni çağ daş, de mok ra tik bir

or tam da ko ru mak ve ge liş tir mek der -

ne ği mi zin amaç la rı ara sın da yer al -

mak ta dır" de di.

5. Ulus la ra ra sı Ge zi ci Film mor Ka dın
Film le ri Fes ti va li 10-18 Mart’ta İs tan -
bul’da baş lıyor, 24-25 Mart Ağ rı, 30-31
Mart Di yar ba kır ve 7-8 Ni san'da Van'da
sü re cek.   
Fes ti val:
- Ka dın la rın ve ka dın la rın de ne yim le ri nin,
so run la rı ka dar ba şa rı ve üre tim le ri nin de
gö rü nür lü ğü nü ar tır mak,
- Ka dın la rın si ne ma ya / ken di le ri ni ifa de
ede bi le cek le ri ile ti şim alan la rı na ka tı lı mı nı
ar tır mak,
- Ka dın lar ara sı ulu sal ve ulus la ra ra sı de -
ne yim alış ve ri şi ve ile ti şim ola nak la rı nı
ar tır mak,

- Ka dın la rın kül tü rel ve de mok ra tik ka tı lı -
mı na kat kı da bu lun mak ama cıy la ya pı lı -
yor.  
Fes ti va lin bu yıl ki te ma sı “NA MUS”! Er -
kek ege men li ği nin ana kay nak la rın dan,
ha ya tı mı za kast eden ve ya şam hak kı mı zı
eli miz den alan ‘Na mus’ kıs ka cı nın ken di -
si ni tar tış mak, ‘Na mus’a bir de si ne may -
la ve si ne ma dan ba ka bil me yi di le di ği miz
fes ti va lde, yö net me ni ya da yö net men le -
rin den bi ri ka dın olan film ler gös te ri li yor. 
Fes ti val de film gös te rim le ri üç baş lık ta
yer alı yor:  Ka dın la rın Si ne ma sı, “Na -
mus”, Ka dın lar dan Kıs sa lar.

KADIN SANATÇILAR GÜÇBİRLİĞİ YAPTI FİLMMOR FESTİVALİ BAŞLIYOR
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ili ta rist ırk çı Cum hu ri yet’in ta -

rih sel ar ka ik ze mi ni ni oluş tur -

mak, sağ lam laş tır mak ve ka lı -

cı laş tır mak için “te ori de” ge ri gi de gi de

an cak şa ma nizm ori jin li de ma go ji bu -

lun muş tur. Bu göm le ğin, Cum hu ri yet’in

ve ön ce si üm me tin bü tün za man la rın da

en çok sö mü rü len ve ezi len Ana do -

lu’nun maz lum top lum daş la rın dan bi ri

olan Türk men le re özel lik le giy di ri li şi ve

giy di ril mek te olu şu ise, işin en tra jik ya -

nı dır. Bu, Kürt Öz gür lük Ha re ke ti (KÖH)

nez din de de mok ra tik dev ri me, sos ya list

so lun KÖH ile bir lik te li ği ne ve ge le cek te

bir lik te yük sel te cek le ri sos ya list dev ri -

me kar şı, bir ta rih sel lik le, uy gu lan mak -

ta olan çok yay gın ve de rin lik li bir de -

ma go ji ve ma ni pü las yon dur. Ve sa de ce

Türk men ler üze rin de de ğil, bü tün Ana -

do lu Ale vi li ği üze rin de uy gu lan mak ta

olan bir spe kü las yon dur. 

Çün kü: 

1-Ana do lu Ale vi li ği, ge çen sa yı lar da ki

ya zı lar da da de ğin di ği miz gi bi, da ha çok

ama gö re ce li ola rak ana han lı ğın iz le ri ni

özün de ba rın dır mak ta dır. Oy sa şa ma -

nizm, er ke ğin, ana han lı ğa kar şı cep he -

den dö vü şü gö ze ala ma dı ğı, ka dın kı lı ğı -

na gi re rek bü yü ve si hir le (kal leş çe ve

al çak ça) ka dı nın üre tim ve üre yim gü -

cü nü ve do ğa sı nı Ze us’tan ön ce ele ge -

çir mek is te di ği; ay nı za man da ken di

ma kûs “ta li hi ni” de ken di eliy le ör dü ğü

er kek çi sı nıf sal dü ze ne ge çişte ara ev -

re dir. Bu ta ri hi on beş bin yıl ka dar ge -

ri ye gö tü re bi li riz. Bu ta rih ten son ra dır

ki in san lık, bir yan dan, ko lek tif üre tim

ve ya şam iliş ki le rin den, ön ce do ğa ve

ka dı na kar şı er kek çi mül ki yet ve he ge -

mo nik ya şam iliş ki si ne, son ra ki şi mül -

kü ve ege men li ği ne çe ki le bil miş tir. Di -

ğer yan dan, top lum ru hu ani mizm den,

top lum sal ya sak lı to te me (to tem: top -

lum sal ya sak lar la, ki şi nin bi linç-bi lin -

çal tı ça tal laş ma sı nın ya nın da, ko mün le -

rin  de fark lı sem bol ler le ay rış ma sı dır),

to tem den, ki şi nin top lu ma kar şı koy du -

ğu er kek çi ya sak la ra (ta bu ya), ta bu lar -

dan, böl ge sel coğ ra fi me de ni yet le rin sı -

nır la dı ğı çok tan rı lı din le re, ora dan me -

de ni yet ler bir le şip iç içe geç tik çe tek -

tan rı lı ev ren sel din le re; ya ni gü nü mü -

zün em per ya list (tek çi) “glo bal” sö mü rü

ve ezi si ne gark ol muş du rum da dır. 

2-şa ma nizm’den, kla sik sı ra dan fa şiz -

min, “Türk ata lı lı ğı nı” keş fe di şi ise, tam

an la mıy la tra ji ko mik tir. Ata lı lık bi lin di ği

gi bi, so yun ba ba lık zin ci ri ne bağ lan ma -

sı dır. Yu ka rı da de ğin di ğim sı nıf lı top lu -

ma ge çiş te ki şa ma nizm ara ev re sin den

son ra, er kek, ana han lı ğı alt edip top lum

mül kü nü ele ge çi re rek, bu gas pın (mi ra -

sın) er kek ço cuk la rı na in ti kal et me si ni

sağ la mış tır. Ya ni, eşit lik çi-öz gür lük çü

top lum sal üre tim ve ya şa mı ter si ne çe -

vir miş tir. Ata lı lı ğın, gü nü müz er kek çi

ka pi ta list er ki ta ra fın dan kut sa nıp övü -

len ve “övü nü len” ya nı bu ra sı dır! Türk -

lük de da hil ata lı lı ğa, ırk kav ra mı nın ta -

rih sel ola rak giy di ril me si ise; sü rü nün

er kek mül kü ne dö nüş tü ğü or ta bar bar -

lık la, yi ne er kek ege men lik li zi ra at eko -

no mi li yu ka rı bar bar lı ğın hem ken di

ara la rın da hem de kent ler de yer le şik

“me de ni” sı nıf lı top lum lar ara sın da ki

kav ga lar la gir miş tir. Sı nıf lı top lu mun

düş kün in san lı ğı, ken di sin den da ha yi -

ğit-eşit-öz gür ve doğ ru bar bar ko mün -

ler ta ra fın dan sa vaş lar da ye ni lin ce, ye -

nen le ri aşa ğı la mak, kö tü le mek için, on -

la rı ken din den ay rı ırk olmakla, bar bar -

lık la suç la mış tır. 

Sosyalizm ya da faşizm 

Türk “ata lı lı ğı” ko mü nü ise, bu an lam -

da me de ni ye te en son gi ren Slav lar dan

bir ön ce or ta bar bar lık la gi ren top lu luk -

tur. Ve ger çek te “övü nü le cek” bir yan

var ise o da bu gö re ce li ger çek lik tir. Bu

ger çek lik; ya ni sı nıf lı top lu ma gö re ce li

par ça lan ma mış lık, Rus ya’da bü yük Bol -

şe vik Dev ri mi’yle taç la nır ken, Tür ki -

ye’de ise, zıd dı na sıç ra ya rak yi ne ken di -

si gi bi ta ri he (sı nıf lı top lu ma) geç gi ren

Cer men ko mü nü nün yü rü dü ğü ka pi ta -

liz me geç kal mış kla sik yol dan yü rü ye -

rek sı ra dan fa şiz me var mış tır. 

Za ten ko mü nal ta rih sel dev rim ci ge le -

nek le rin önün de yu ka rı da de ğin di ğim iki

yol dan baş ka ca bir yol  da bu lun ma mak -

ta dır. Bi rin ci yol, dev rim ci se çe nek le

sos ya liz mi kur mak tır. İkin ci si ise, beş

yüz yıl dır dün ya nın do ğal kay nak la rı nı

ve in san eme ği ni ça pul et miş ve tü ket -

mek te olan em per ya list ka pi ta lizm le

hem pa zar kav ga sı nı yü rü te me mek ve

ka za na ma mak (bu nun top lum ve do ğa -

nın hay rı na ol ma dı ğı nı söy le me mi ze el -

bet te ge rek yok), hem de ça pul ede cek

kay nak bu la ma yın ca, ka pi ta list dün ya -

da içi ne düş tü ğü sta tü de, ken di içi ne

çö ke rek ge ri ye doğ ru fa şiz me var mak -

tır. Bu nun psi ko lo jik alt ya pı sı da, ka pi -

ta list üre tim yo lun dan “do yu ra rak” mil -

li leş ti ri lip/ulus laş tı rı la ma yan in san lar

da ha çok ka te go ri ze edi le rek, her tür lü

top lum sal ve in sa ni ai di yet le ri en çok

tü ken miş ya da tü ke til miş olan la rın dan

baş la nıp, ırk çı lık la ma lul leş ti ri le rek

oluş tu rul mak ta dır. 

Akıl Tutulması 

Ve ne ya zık ki bu in san lar, sis tem de en

çok ezi len ve sö mü rü len du ru mun da -

dır lar. Bu an lam da dev rim ci kur tu lu şa

en çok on la rın ih ti ya cı var dır. Ama ger -

çek lik ken di ge rek li li ği nin tam zıd dı ta -

ra fın da dır. Bu zıt lı ğın içe ri si ne Türk men

Ale vi le ri de yi ne ne ya zık ki çe kil mek te

ve hat ta çe kil miş bu lun mak ta dır lar.

Hat ta bu du rum, sa de ce Türk men Ale -

vi ler açı sın dan de ğil, Kürt Ale vi le ri dı -

şın da, da ha ge niş bir Ana do lu ve Trak -

ya Ale vi li ği için de ge çer li dir.

Bu du rum, hem ta rih sel ko mü nal ger -

çek lik ler açı sın dan hem de gü nü müz de -

ki dev rim sel ge rek li lik açı sın dan sis te -

min en çok sö mü rü len ve ezi len ta ra fın -

da bu lu nan la rın, içi ne düş tük le ri ken di -

le ri ni in kâr la, tra ji ko mik li ğe dö nüş mek -

te dir. Bu bir akıl tu tul ma sı dır. Çı kış, bü -

tün ezi len ve sö mü rü len le rin, halk la rın

kar deş li ği, öz gür lü ğü ve eşit li ği için,

sos ya lizm yo lun da bi linç li ve teş ki lat lı

mü ca de le sin de dir. 

Türkmen Aleviler üzerinde oyun oynanıyor

ALEVİLİK, ŞAMANİZM 
VE TÜRK “ATALILIĞI”

MÜSLÜM ERDOĞAN

M

Ko mü nal ta rih sel dev rim ci ge le nek le rin önün de iki yol dan baş ka ca bir yol  da bu lun ma mak ta dır. Bi rin ci yol, dev rim ci se çe nek le
sos ya liz mi kur mak tır. İkin ci si ise, beş yüz yıl dır dün ya nın do ğal kay nak la rı nı ve in san eme ği ni ça pul et miş ve tü ket mek te 
olan em per ya list ka pi ta lizm le hem pa zar kav ga sı nı yü rü te me mek ve ka za na ma mak (bu nun top lum ve do ğa nın hay rı na ol ma dı ğı nı 
söy le me mi ze el bet te ge rek yok), hem de ça pul ede cek kay nak bu la ma yın ca, ka pi ta list dün ya da içi ne düş tü ğü sta tü de, ken di 
içi ne çö ke rek ge ri ye doğ ru fa şiz me var mak tır.



em le ke ti min 700. yıl res mi ta -

rih çi si İl ber Or tay lı’nın, Darp ha -

ne bi na la rı nı mal sa hi bi eda sıy -

la ge zer ken “bu ra la rı de po ya pa ca ğım

de po” de yi şi ni din le dim Va kıf ’ta ki ar ka -

daş lar dan bir yıl ön ce. Der ken kı sa bir

sü re son ra İl ber Or tay lı nın “Al man -

ya’dan oğ lum ge le cek, çı kın” de di ği

mek tup ve ya res mi zarf Va kıf yö ne ti ci le -

ri nin eli ne geç ti. Kim di çı kın di yen ve ni -

ye çı kın di yor du.    

Ta rih Vak fı ku ru lu şu nun er te sin de dö -

ne min Kül tür Ba kan lı ğı ile Top ka pı Sa -

ra yı’nda bu lu nan ta ri hi Darp ha ne Bi na -

la rı nın Vak fa tah si si için pro to kol im za -

la mış ve bu me kan lar 1995 yı lın da 49

yıl lı ğı na Ta rih Vak fı’na tah sis edil miş ti.

Va kıf ku rul du ğu gün den bu ya na, özel -

lik le, Tür ki ye’nin da ha ön ce gör me di ği

bir tarz la, si vil ve ço ğul cu lu ğa yü zü nü

dö ne rek ta rih ça lış ma la rı na yön ver di.

Al ter na tif ta rih ça lış ma la rı nı Tür ki ye ta -

rih çi li ği nin gün de mi ne ge tir di ve bir çok

ye ni ça lış ma yı des tek le di. Res mi ide olo -

ji nin res mi ta rih ile ku cak ku ca ğa ol du -

ğu bir ül ke de is ter mu ha lif ol sun, is ter

li be ral ol sun res mi ide olo ji ile ça tış ma -

ya gi ren ta rih ça lış ma la rı yap mak her

za man sı kın tı ya rat mış tır. Özel lik le ya -

kın ta ri hi so run lar la do lu olan bir ül ke

ola rak Tür ki ye için, ya kın ta rih ça lış ma -

la rı nın dev let ide olo ji sin den ba ğım sız

ya pıl ma sı, bir sü re son ra bu ça lış ma la -

rı ya pan la ra kar şı bas kı yı da be ra be rin -

de ge ti re cek tir. Da ha sı dev le tin bu ku -

ru mun ken di ver di ği ola nak la rı kul lan -

ma sı na ta ham mül ede me ye ce ği ni tah -

min et mek ke ha net ol ma sa ge rek.

Devletin ayak oyunları

Ta rih Vak fı bu bi na lar da, Tür ki ye’de

ya pıl ma mış tarz da bir viz yon la mü ze ler

kur ma yı pro je len dir miş ti ve bu nun için

ge niş bir çer çe ve de, bi lim in san la rıy la

da gö nül lü lük te me li ne da ya nan bir ça -

lış ma yı sür dü rü yor du. İs tan bul Mü ze si

adı al tın da ya pı lan dı rı la cak 6 mü ze pro -

je si dev le tin des tek ver me si bir ya na,

Vak fın önü ne çı kar dı ğı çe şit li me ka niz -

ma lar la ade ta yok edi li yor. Bu mü ze

pro je le ri esas ola rak ek se ni ne top lum -

sal ta ri hi ala cak lar dı.  “Dı” di yo ruz çün -

kü pro je, hiç ya pıl ma ma sı için dev le tin

ayak oyun la rı ile kar şı kar şı ya.

Kay nak la rı kı sıt lı olan Va kıf, elin de ki

en önem li gü cü olan me kan la rı dev le tin

ku rul ra por la rı ile al ma sı na kar şın, ge -

rek li ka mu oyu des te ği ni de ar ka sı na

ala ma dı. Ku ru lu şun da Tür ki ye’nin ta rih

ala nın da ön de ge len aka de mis yen le ri -

nin des tek ve ak tif üye li ği ile ça lış ma la -

rı na baş la yan Va kıf özel lik le şu pro je ler

ile ta rih ala nın da mu ha lif bi lim sel ça lış -

ma la ra im za at tı: TA RİH EĞİ Tİ Mİ VE

DERS Kİ TAP LA RI: her tür lü ön yar gı lar -

dan ve düş man lık lar dan arın dı rıl mış,

ger çek ni te lik li bi lim sel ta rih bi lin ci nin

öğ ren ci le re ka zan dı rı la ca ğı ders ki tap -

la rı na sa hip ta rih eği ti mi ama cı ile,

SÖZ LÜ TA RİH/YE REL TA RİH PROG RA -

MI: ya zı lı ta ri hin dı şın da in san la rın bel -

lek le rin de ta şı dık la rı ki şi sel ve ko lek tif

ta rih le ri nin de var ol du ğu nu ve bu nun

res mi ta ri hin sı nır la rı na sığ ma dı ğı nı

gös ter me si ama cı ve mik ro kül tü rel ve

ta rih sel bil gi le rin var lı ğı nı gös ter me si

ama cı ile, KÜL TÜ REL Mİ RAS PROG RA -

MI: te miz bir bel le ğin in san lı ğın or tak

geç mi şin den sü zü len or tak mad di ta rih -

sel mi ras ile des tek le ne ce ği fik ri ile ve

da ha ni ce bir kıs mı Tür ki ye li mil li yet çi -

le rin bas kı la rı ile de kar şı la şa rak ya pı -

lan 6-7 Ey lül ve Er me ni me se le si hak -

kın da pro je ler gi bi. 

Bugüne kadar gerçekleştirdiği bu pro -

je lerin ya nısıra, Vak fın geç ti ği miz yıl ilan

et ti ği bir mü ze pro je si ses siz se da sız,

ama son de re ce önem li bir şe kil de Vak fı

bir yan gı nın içi ne çe ki yor du: 12 Ey lül

Mü ze si Pro je si. 12 Ey lül ve ya rat tı ğı ta -

rih sel çu kur üze ri ne ön ce lik li ola rak bir

ar şiv ça lış ma sı ni te li ğin de ola cak bu ça -

lış ma, Tür ki ye’de bu öl çek te ya pı la cak

en cid di res mi ta rih dı şı ça lış ma ni te li -

ği ni ka zan ma ya şim di den aday dır. Bu

ko nu nun ha la da ha, Tür ki ye’de don du -

rul muş do lap lar da bek le til me si ni is te -

yen ve “kar deş kar de şi vur du biz gir dik

ara ya or ta mı mis gi bi  yap tık” te ren nü -

mün de ki dev let gü cün den ge re ken

sert lik te ce va bı ala ca ğı bek le nen bir

şey di. Bu gi bi ça lış ma la rı bir grup

“mar ji nal” sol cu nun yap ma sın dan baş -

ka bir an lam ta şı yan bu pro je, ya kın ta -

rih te ki bü yük gü rül tü lü ta rih sel ha di se -

le rin bir den bi re gün de mi mi ze, ko yun -

laş tı rıl mış kit le le rin hiç te bil me di ği bir

açı dan se re cek. Her hal de bi ri le ri için

ha la da ha, bu ta ri hin için den çı ka cak

irin ler deh şet ve ri ci ol ma lıy dı. Kim bi lir

“en iyi ta rih unut tu rul muş olan dır” di -

ye cek gün ler de ya şı yo ruz, ne de ol -

sa dev le tin be ka sı ve hal -

kın has sas duy gu la -

rı… 

Bi li me kar şı tüc car lar

Bu nun ya nı sı ra özel lik le sağ ba sın

ara cı lı ğı ile Va kıf üze ri ne yok et me kam -

pan ya la rı açıl mış du rum da. Söz ko nu su

darp ha ne bi na la rı nın ha rap ha le ge ti ril -

di ği bu yok et me kam pan ya sı nın so su

ola rak, özel lik le Za man Ga ze te si’nde

sık ça iş len di ve Va kıf ya kın da bu ra dan

ko vu la cak ec dat ya di ga rı kur tu la cak na -

ra la rı yük sel me ye baş lan dı. 

Tüm bu ge liş me ler içe ri sin de et kin bir

şe kil de bu lun du ğu nok ta nın bi lin cin de

olan Va kıf yö ne ti ci le ri nin ba kış açı la rı,

Vak fın ta ba nın da ay nı tep ki yi bul ma dı.

Ge li nen aşa ma da Ta rih Vak fı bi na da

ken di sı nır lı ola nak la rı na rağ men res to -

ras yon için pa ra bul muş ve bu iş lem le -

re baş la mış ol ma sı na rağ men, özel lik le

AKP Kül tür Ba kan lı ğı dö ne min den bu

ya na mah ke me ka pı la rın da tah si si ni

kur tar ma ya ça lış tı ve bun da ba şa rı lı da

ol du. Hü küm açık tı, Va kıf bu bi na la rı 49

yıl lı ğı na tah sis al mış tı ve bu hak kı nı kul -

la na cak tı. Son nok ta da dev le tin di ğer

ak tör le ri dev re ye gir di. 

Bilim ve kültür insanları
kurumlarına sahip çıkacak
mı?

İs tan bul 1 No.lu Kül tür Ve Ta bi at Var -

lık la rı Ko ru ma Ku ru lu, 2005 yı lın da Vak -

fa bi na yı bo şalt ma sı için tah li ye em ri

gön der di. Bu so run da mah ke me yo luy -

la aşıl dı, fa kat ay nı Ku rul bu de fa da ha

sert bir çö züm bul muş tu. Darp ha ne-i

Ami re bi na la rı “yı kıl ma teh li ke si ile kar -

şı kar şı ya dır” iba re li, uy dur ma ol du ğu

Va kıf yö ne ti ci le ri ta ra fın dan söy le nen

bi lir ki şi ra po ru ve po lis zo -

ruy la bo şal tı la -

cak tır. 

Bu iş lem için

Va kıf yö ne ti mi 60 gün -

lük ek sü re is te di ve bu sü re 23 şu bat

2007’de bit ti. Şim di, tek bir so ru var.

Bu key fi hu kuk ile böy le si ne önem li bir

si vil gi ri şim yok edi le cek mi? Tür ki ye,

top lum sal ta ri hi nin bel le ği ola cak bir

top lum sal ta rih mü ze sin den vaz ge çe -

cek mi? Yok sa kül tür ve bi lim in san la rı

ken di ku rum la rı na sa hip çı ka cak lar

mı? İn san lık için ta rih bir baş ka ba ha -

ra mı yok sa…

Bir de son da ki ka bil gi si, da ha sü re

bit ti ği gün 23 şu bat’ta, Vak fın elin den

alı na cak me kan la ra de li fi şek bir gi ri -

şim ci şim di den ta lip ol muş. Kül tür Ba -

kan lı ğı’na gön der dik le ri mek tup la Tür -

ki ye Se ya hat Acen te le ri Bir li ği (TÜR -

SAB) bi na la ra ta lip ol duk la rı nı res men

be yan et ti. Ey gü zel mem le ke tim bi li -

me kar şı tüc car lar, dev le tin han gi si ni

seçecek sen ce?
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“En iyi tarih unutturulmuş tarihtir” denilen günlerdeyiz

TARİH VE MÜZE BAŞKA BAHARA MI?
MAHİR DOĞAN

M

Tarih Vakfı alternatif tarih 
çalışmalarını 
Türkiye tarihçiliğine 
getirdi ve birçok yeni 
çalışmayı destekledi. 
Resmi ideolojinin 
resmi tarih ile kucak 
kucağa olduğu bir 
ülkede, ister 
muhalif olsun 
ister liberal olsun  
resmi ideoloji ile 
çatışmaya giren 
tarih çalışmaları 
yapmak her zaman 
sıkıntı yaratmıştır.



san lı ğın bu nun he sa bı nı sor ma sı ge re ki -

yor. Kyo to’ya im za at ma yan ül ke ler de

baş ta ABD, Avus tu ral ya ve Tür ki ye’de

ya şa yan si vil gi ri şim ci ler, Ye şil ler, gö nül -

lü ku ru luş lar, kam pan ya lar la dev let le ri -

ni zor lu yor lar. Yö ne ten le rin de ğil, ya şa -

yan la rın ka rar ver di ği, de mok ra tik, eşit,

öz gür, eko lo jik bir dün ya bu ça ba lar so -

nun da ku ru la cak tır an cak.

Top lum sal Öz gür lük: Tür ki ye’nin Kyo to
Pro to ko lü’ne kar şı tu tu mu ne dir?

Bil ge Con te pe: Tür ki ye de Kyo to’yu im -

za la ma yan ül ke ler ara sın da ye ri ni al -

mış tır. Tür ki ye Ye şil le ri ola rak yo ğun

kam pan ya lar yü rü te rek mü ca de le edi -

yo ruz. “Tür ki ye Kyo to’yu İm za la” kam -

pan ya sı nı sür dü rü yo ruz. He de fi miz yüz

bin im za ya ula şa rak hü kü met yet ki li le ri -

ne ver mek. So nu cun da da Tür ki ye’nin

Kyo to Pro to ko lü’nü im za la ma sını, sağ -

la ya rak ön lem le rin alın ma sı nı ger çek -

leş tir mek. Dün ya ya bir şans da ha ta nı -

mak. BM’nin ra po ru na gö re dün ya yı kir -

le ten 13. ül ke ko nu mun da bu lu nan Tür -

ki ye, ye ri ne gö re de at mos fe re bı rak tı ğı

kar bon di ok sit gaz la rı nın yo ğun lu ğu ne -

de niy le bi rin ci sı ra ya yük sel mek te dir.

Bu ger çek ten yo la çı ka rak hü kü met yet -

ki li le ri nin ay maz lık tan kur tu la rak ko nu -

nun öne mi ne vâ kıf ol ma la rı nı sağ la ma -

mız ge re ki yor. Kü re sel ısın ma ve ona

bağ lı ik lim de ği şik lik le ri nin so rum lu la rı

ola rak Ay şe Tey ze’yi ve İb ra him Efen -

di’yi gös te re rek, çö zü mü de dü dük lü

ten ce re ye ha va le ede rek bu ka dar

önem li bir ola yın üze ri ni ka pa ta ma ya -

cak lar dır. Tür ki ye Ye şil le ri ola rak baş -

lat tı ğı mız ya şam mü ca de le si ni, bu ül ke -

de ya şa yan tüm du yar lı in san la rın ka tıl -

ma sı so nu cun da ba şa ra ca ğı mız dan

emi niz.

Top lum sal Öz gür lük: Kyo to Pro to ko lü
Tür ki ye’nin ener ji po li ti ka la rı nı na sıl et -
ki li yor?

Bil ge Con te pe: Kyo to Pro to ko lü, at -

mos fe re bı ra kı lan se ra et ki si ya ra tan

gaz la rın yüz de 5 ora nın da azal tıl ma sı nı

öne ri yor. İm za atan dev let le rin de bu

hü küm lü lü ğü ye ri ne ge tir me si ni sağ lı -

yor. Tür ki ye, im za atar sa bu ön lem le ri

ala rak se ra ga zı üre ti mi ni yüz de 5 ora -

nın da azal ta cak. Tür ki ye, fo sil ya kıt la ra

da ya lı ener ji po li ti ka sı nı de ğiş ti re rek,

sa na yi de ba ca gaz la rı na ön lem ler ge ti -

re cek, ener ji ta sar ru fu ve ener ji ve rim li -

li ği ne önem ve re cek, hat lar da ki ener ji

ka yıp la rı nı en gel le mek yo lun da yo ğun

ça lış ma lar baş la ta cak; ye ni le ne bi lir gü -

neş, rüz gâr gi bi do ğal kay nak lar dan

ener ji el de ede bil me yo lun da ya tı rım la -

ra ge çe cek tir. Nük le er sant ral lar al ter -

na tif de ğil dir. As la nük le er li bir ge le ce ğe

izin ver me ye ce ğiz.

Top lum sal Öz gür lük: Ra por dan 
son ra ki mi fe la ket se nar yo la rın dan 
bah se di li yor. Bun lar ne ka dar ger çek? 

Bil ge Con te pe: Hep si ger çek. Bu ra por -

la rı dün ya da ki bi lim in san la rı ha zır la dı.

20 yıl dır ça lış ma la rı ya pı lı yor. Biz Ye şil -

ler, uzun se ne ler dir bu ça lış ma la rı iz li -

yo ruz. Dün ya da ki Ye şil le r’in ha zır la dı ğı

Kü re sel Ye şil ler Bil dir ge si tüm bu ger -

çek le ri yıl lar ön ce du yur du. Eko lo jik

den ge nin bo zul du ğu nu, dün yay la iyi ge -

çin mez sek dün ya nın biz den in ti kam ala -

ca ğı nı çok söy le dik.

Top lum sal Öz gür lük: Kü re sel ısın ma
dur du ru la bi lir mi? Ne ler ya pa bi li riz?

Bil ge Con te pe: Ön ce lik le sür dü rü le bi lir

kal kın ma cı lık an la yı şı nın, sür dü rü le bi lir

ya şam an la yı şı na dö nü şe rek ha ya tın her

ala nı na ya yıl ma sı ge re kir. Dev let le rin

zih ni yet le ri, in san la rın zih ni yet le ri nin

de ğiş me siy le ola bi lir an cak. Bu ra da du -

yar lı in san la rın or tak mü ca de le si önem

ta şı yor. Din, dil, ırk mil let, ay rım cı lık

kav ga la rı nı bı ra ka rak, tüm in san lı ğın

yü zü nü do ğa ya dö ne bil me si önem li. Sis -

te min çıl gın ca bir üre ti min ve çıl gın ca

bir tü ke ti min ege men li ği ne hap set ti ği

in san lar, tü ke tim le ri ni mi ni mu ma in di -

re bi lir ler se, dün ya ve tüm can lı lar an -

cak o za man kur tu lur. İlk ön ce tü ke ti min

sı nır lan ma sı önem li. İh ti ya cı mız ka dar

tü ke tim le, dün ya ya kar şı so rum lu luk la -

rı mı zı gös ter me li yiz. Dün ya kay nak la rı

tüm in san la rın ih ti yaç la rı nı kar şı la ma ya

ye ter. Hırs la rı nı kar şı la ma ya as la yet -

mez.

Top lum sal Öz gür lük: Eko lo jist le rin 
al ter na tif ener ji kay nak öne ri le ri 
ne ler dir?

Bil ge Con te pe: Eko lo ji sa vu nu cu la rı,

çev re ci ler, Ye şil ler, ye ni le ne bi lir ener ji

kay nak la rı olan, ya ni do ğal kay nak lar -

dan ener ji el de et me yi sa vu nu yor. Gü -

neş ve rüz gâr bun lar dan en önem li si.

Fo sil ya kıt la rı (kö mür, pet rol, gaz) çı ka -

rıl ma la rı, ya kıl ma la rı so nu cun da bir çok

olum suz lu ğu da be ra be rin de ge ti ri yor.

Bu olum suz luk la rın ba şın da kü re sel

ısın ma ya ne den olan, ik lim le ri de ğiş ti -

ren ze hir li gaz la rın at mos fe re sa lı nım la -

rı ger çe ği var. Ay rı ca bu ener ji kay nak la -

rı top lum lar ara sın da sa vaş la ra ne den

olu yor. Irak iş ga li nin ne de ni bu na bağ lı.

Onun için tü ke ti mi sı nır lan mış bir top lu -

mun ih ti ya cı ka dar ener ji do ğal kay nak -

lar dan sağ la na bi lir. Bu gün hü kü me tin

al ter na ti fi olan nük le er sant ral lar çö -

züm de ğil, bü yük so run ge ti re rek rad yo -

ak tif bir ge le cek le, kü re sel ısın ma gi bi

bü yük bir teh li ke ye ye ni bir teh li ke ek le -

ye cek tir. Hid ro lik su sant ral la rı da bü -

yük pro je ler ola rak bü yük so run lar mey -

da na ge ti ri yor. Şu an da su la rın çok iyi

ko run ma sı nın öne min den yo la çı kar sak,

tek doğ ru sa vu nu muz, ön ce tü ke ti min

sı nır lan ma sı so nu cun da ih ti ya cı mız ka -

dar ener ji üre te bil mek. Bu da rüz gâr ve

gü neş ten sağ lan ma lı dır. Söz le ri mi Kı zıl -

de ri li’nin Be yaz ada ma söz le riy le bi tir -

mek is ti yo rum. “Son ne hir ku ru du ğun -

da, son ba lık öl dü ğün de, son yap rak

düş tü ğün de pa ra nın yen me ye ceğini an -

layacak sın.”
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Biz Ye şil ler, uzun
se ne ler dir bu 
ça lış ma la rı iz li yo ruz. 
Dün ya da ki Ye şil le r’in 
ha zır la dı ğı Kü re sel 
Ye şil ler Bil dir ge si 
tüm bu ger çek le ri 
yıl lar ön ce du yur du. 
Eko lo jik den ge nin 
bo zul du ğu nu, dün yay la 
iyi ge çin mez sek 
dün ya nın biz den 
in ti kam ala ca ğı nı 
çok söy le dik.

Son 
ne hir ku ru du ğun da,

son ba lık öl dü ğün de,
son yap rak düş tü ğün de
pa ra nın yen me ye ceğini

an layacak sın.

Bu sa yı mı zın rö por taj ko nu ğu
olan Bil ge Con te pe, bir sü re
Ye şil ler Par ti si Ge nel Baş kan lı -
ğı nı yü rüt müş tür. Bilge Con te -
pe ha len Ye şil ler Eş Ge nel Ko -
or di natör lüğü görevini sür dür -
mek tedir.

ARKA KAPAĞIN DEVAMI
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op lum sal Öz gür lük:
Geç ti ği miz ay Pa ris’te
Bir leş miş Mil let ler (BM)

İk lim Ra po ru açık lan dı. Bu ra -
por hak kın da ne dü şü nü yor su -
nuz?

Bil ge Con te pe: Bu ra por, ar tık
dün ya nın en düst ri yel kal kın ma
ve ge liş me uğ ru na hoy rat ça
kul la nıl ma sı so nu cun da hız la
eko lo jik yok olu şa doğ ru git ti ği -
ni açık lı yor. Şu an dan iti ba ren
ön lem le rin alın ma sı için in san -
la ra uya rı da bu lu nu yor. Top -
lum sal bir se fer ber li ğe ça ğı rı -
yor. As lın da alı na cak ön lem le ri
bi rey le rin üze ri ne atan bu ra -
po ru, şu şe kil de eleş ti ri yo ruz.
Kü re sel ısın ma dan so rum lu
olan lar ka pi ta list sis tem ve

onun uy gu la yı cı sı dev let ler dir.
Top lum la rı çıl gın ca bir tü ke ti -
me yön len di ren ler de on lar dır.
Ön ce lik le dün ya da bu sis tem
de ğiş me li. An cak on dan son ra
in san lar do ğay la iyi ge çin me -
nin yo lu nu bu la bi lir ler.

Top lum sal Öz gür lük: Kü re sel
ısın ma na sıl ve ne den olu yor?

Bil ge Con te pe: Kü re sel ısın ma
eko lo jik den ge nin bo zul ma sı
so nu cun da olu şu yor. At mos fe -
re ön lem ler alın ma dan bı ra kı -
lan ba ca gaz la rı emis yon la rı nın
yo ğun lu ğu ne de niy le do ğal
dön gü nün bo zul ma sı dün ya nın
mer ke zin de ki ısın ma yı oluş tu -
ru yor.

Top lum sal Öz gür lük: Se ra ga zı
ne dir? Yer kü re mi zi na sıl et ki li -
yor?

Bil ge Con te pe: Se ra ga zı as -
lın da eko lo jik den ge için de do -
ğal ya şa mın sür me si için var -
dır. Sa na yi ba ca la rın da, ta şıt -
lar da, fo sil ya kıt la rın kul la nıl -
ma sı so nu cun da çı kan ze hir li
bir çok gaz dan, özel lik le kar -
bon di ok sit ga zı nın at mos fe re
sa lı nı mın dan do la yı yo ğun la -
şan, tı ka nan at mos fer, ge rek li
sir kü las yo nu ya pa ma ya rak
dün ya ısı sı nı ayar la ya maz ha le
ge li yor. Bu nun so nu cun da kü -

re sel ısın ma olu yor. Se ra ga zı
emis yon la rı nın at mos fer de yo -
ğun laş ma sı so nu cun da eko lo jik
den ge bo zu lu yor, yer kü re ısı nı -
yor, bu zul lar eri yor, be yaz bu -
zul la rın gü neş ısı sı nı yan sı ta -
ma ma sın dan do la yı dün ya gün -
den gü ne ısı nı yor. De niz le rin
yük sel me si, ya ğış den ge siz li ği,
fır tı na lar, yer yü zü su la rı nın
gün den gü ne ısı na rak çe kil me -
si, ku rak lık, aç lık, çe şit li has ta -
lık lar, kı ta larara sı göç ler…
Bun lar bi zi bek le yen, ya şa mı -
mı zı ya şan maz ha le ge ti re cek
ger çek ler dir.

Top lum sal Öz gür lük: Kü re sel
ısın ma teh li ke si ne kar şı bir çok
hü kü met Kyo to Pro to ko lü’nü
ka bul edip im za la dı. İm za cı ül -
ke ler üze rin de bu pro to ko lün bir
bas kı sı ya da yap tı rı mı var mı? 

Bil ge Con te pe: Kyo to Pro to ko -
lü se ra ga zı sa lı nı mın dan, baş -
ta kar bon di ok sit ol mak üze re
yüz de 5’lik bir in di ri mi dev let -
le re öner di. Bu ön lem as lın da
dün ya yı kur ta ra cak bir ne ti ce -
ye git mi yor. Yıl lar ca bi ri ken,
eko lo jik den ge yi bo zan bu gaz -
lar, bu ön lem ler so nu cun da 50
yıl ya şa mı mı zı ida me et tir me -
mi ze ya ra ya bi lir. Tüm ön lem le -
rin alın dı ğı nı var say sak bi le,
dün ya ya ege men olan ka pi ta -

list sis te min sür me si, kü re sel -
leş me si dur du rul ma dık ça ne
se ra et ki si nin, ne kü re sel ısın -
ma nın, ne de ik lim le rin de ğiş -
me si nin önü ne ge çe bi li riz. Hız -
la yok olu şa doğ ru gi de riz.

Top lum sal Öz gür lük: Sa na yi -
leş miş ül ke ler ara sın da yer alan
ve at mos fe re sa lı nan se ra et ki si -
ne yol açan gaz sa lı nı mı nın
yüz de 36,1’in den tek ba şı na so -
rum lu olan ABD ile yüz de
2,1’in den so rum lu olan Avustu -
ral ya, Kyo to Pro to ko lü’nü im -
za la ma dı lar. Bu na kar şı bir şey
ya pı la maz mı? 

Bil ge Con te pe: ABD, bu olay -
dan en çok so rum lu ül ke dir.
Dün ya nü fu su nun yüz de 4’ünü
oluş tur ma sı na rağ men at mos -
fe re tüm dün ya in san la rı nın ya -
şa mı nı yok ede cek oran da ze -
hir li gaz bı ra kı yor. Dün ya kay -
nak la rı nın yüz de 70’ini sö mü -
rü yor. Sa vaş araç ve ge reç le ri -
ni üret me de de bi rin ci sı ra da.
Sür dür dü ğü sa vaş lar la sa na yi -
sin den çı kan ze hir li gaz lar dan
da ha yo ğun ka lı cı kim ya sal la rı,
baş ta rad yas yon ol mak üze re,
bı ra kı yor. ABD in san la rın ve
tüm can lı la rın ya şa mı na ipo tek
ko yan, Kyo to Pro to ko lü’ne de
im za at ma ya rak bu nu is pat -
layan ül ke du rumun da. Tüm in-

SÖYLEŞİ: GÜLFER AKKAYA

T

Bilge Contepe ile dünyayı konuştukBilge Contepe ile dünyayı konuştuk

DÜNYA SOS VERİYORDÜNYA SOS VERİYOR

Bu rapor,
artık dünyanın
endüstriyel kalkınma
ve gelişme 
uğruna hoyratça 
kullanılması 
sonucunda 
hızla ekolojik 
yok oluşa 
doğru gittiğini
açıklıyor. 
şu andan 
itibaren önlemlerin
alınması için 
insanlara 
uyarıda bulunuyor.
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