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HALK KENDİNİ
SAVUNMAK
ZORUNDA

Bir bölge nasıl her şeyiyle yok-

Devrimci Hareketin zayıflaması,

luğa mahkum edildi? Otlu yay-

halkı öncü siyasi kadrolarından

lalar, bereketli topraklar boş

mahrum bırakıyor.

kaldı. Devletimiz savaş yapı-

yor, halkı sürüp toprakları boş

4. SAYFA Alp Aydın

6. SAYFA Umut Eylem

FARKLILIKLARIMIZLA

koymak...

8 MART

8 MART
VESİLESiYLE

KADINLAR VARDIR

8 şubat tarihli içinde benim de

bulunduğum Fitne Fücur’dan
kadınların düzenlediği panelde,

feministler olarak geride bırak-

tığımız yirmi beş yılı günahıyla

sevabıyla değerlendirdik.

26. SAYFA Gülfer Akkaya

SOMALİ İşGALİ
ABD’NİN HAMLESİ

Geçtiğimiz aylarda Doğu Afrika
ülkelerinden Etiyopya, ordusuy-

la komşusu Somali’ye girerek iş-

gal etti ve yandaşı olan Somali

geçici hükümetini başkent Mogadişu’ya yerleştirdi.

18. SAYFA Semih Gökçe

DÜNYA SOS VERİYOR

Kenara itiliyorlar, eve hapsediliyorlar, tecavüze uğruyorlar, çarşafa sokuluyorlar, vuruluyorlar, intihara zorlanıyorlar…
Yok olmaya, hiçleşmeye zorlanıyorlar.
Vücutlarının tümü egemen erkeğin cinsiyetçi bakışıyla zorlanıyor. Saçı, yüzü, kalçası,
bacağı, eli, ayağı…. Hepsi, kendisinden koparılıp erkeğin oyuncağı yapılıyor. Vücudunun tümü mal olarak alınıp, satılıyor.
Onuruyla oynanıyor. “Sen yoksun” diyor erkekler onlara, “sadece benim için ve benim
istediğim biçimde varolabilirsin!”
Silah zoruyla, kaba dayakla, yetmeyince
ahlak ve namus nutuklarıyla, onlar da yetmeyince sevgi ve şefkat gibi laflarla geride
durmaya, erkeğin hizmetçisi olmaya zorlanıyorlar.
Kadınlar evlerde bedavaya çalıştırılıyor.
Emekleri görünmez kılınıyor. Bulaşık, çamaşır, temizlik, çocuk ve yaşlı bakımı… ev içi
emeğe ait ne varsa, hepsi kadının sırtında.
Ama bütün bunlar işten sayılmıyor bile!
Kapitalizm, kadın üzerinde sinsice hesap
yapıyor. Kadını sömürü çarkının içine çeker-

YAPANA DEĞİL YAPTIRANA...

ken, erkek egemenliğinin yarattığı sonuçlardan faydalanıyor.
Sermaye, son küresel açılımında yer yüzünün en ücra köşelerini zapt ederken, yatırımlarında kadın emeğini kullanıyor. Günlüğü 12 dolara ve 12-16 saat çalıştırarak. Sendikasız, sigortasız ve neredeyse bedavaya….
Yer yüzünün yarısını oluşturan kadınlar, küresel zenginliğin ancak yüzde onuna, toplam
mülkiyetin sadece yüzde birine sahipler. Ve
kadınlar ezilenlerin en ezileni oluyorlar.
8 Mart’ta, dünyanın her yerinde kadınlar
ayaktaydı.
Varolduklarını, direndiklerini, isyan ettiklerini haykırdılar.
Kadınlar, erkek egemenliğine ve onun destekçisi kapitalizme karşı mücadelelerini dillendirdiler.
Onca baskıya rağmen, üstlerindeki buzları
kırarak kendilerini gösterdiler. “Varız” dediler.
8 Mart’ta yer yüzünde yüzbinlerce mor çiçek açtı. Bir günlüğüne de olsa, yer yüzü
güzelleşti ve onuruna kavuştu.

GÖRÜNMEYEN EMEK

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE...

8 Mart 1857’de, Amerika’da bin-

lerce dokuma işçisi kadın 10 sa-

atlik iş günü, eşit işe eşit ücret,

iyi çalışma koşulları için greve

gider.

27. SAYFA Tülay Hatimoğulları

ERMENİLER,
ALEVİLER VE CHP

Ermeni

sosyalisti

Hrant

Dink’in alçakça katledilmesi,

ülkenin bütününde derin etkiler yarattı.

12. SAYFA Ahmet Kızıl

TARİH VE MÜZE BAşKA...

Son nehir kuruduğunda, son balık Gazeteci-yazar Hrant Dink’in, dev- İşçiler, çalıştıkları sektöre göre 1990’larda sermaye için bankacılık Memleketimin 700. yıl resmi taöldüğünde, son yaprak düştüğün- letin kontra güçlerince öldürül... belli bir saatte işe giderler...
en tatlı kazanç kapısıyken...
rihçisi İlber Ortaylı’nın...
de paranın ...
32. SAYFA

SÖY: BİLGE CONTEPE

8. SAYFA

TARIK CAN

28. SAYFA

BAHAR ÇELİK

14 SAYFA

NURAY ERGÜNEŞ

30. SAYFA

MAHİR DOĞAN
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Bir 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü daha ardımızda
bıraktık...
Sizler bu gazeteyi okurken, Wassan Talip, Zeynep Fadıl ve Liqa Ömer Muhammed, üç Iraklı kadın ABD emper yalizmine karşı verdikleri mücadelede idam edilmiş
olabilir. Alman emper yalizminin yok ettiği Ulrike Meinhoff gibi.
Hayvan pazarına götürülür gibi bir kamyonetin kasasına doldurularak, 3 kuruşa süt sağmaya giderken,
kamyonun devrilmesiyle bir derede can verebilir tarım
işçisi kadınlar. Tıpkı Ceylanpınar’da boğulan 10 tarım
işçisi kadın gibi.
Gece vardiyasında çıkan yangından kaçamayıp can
verebilir kadın tekstil işçileri. 8 Mart 1857’de New
York’ta, yangın çıktığında fabrika kapıları üstlerine kilitlenen ve yanarak ölen 129 Amerikalı kadın işçi gibi.
“Töre ya da namus” denilerek babaları, erkek kardeşleri ya da kocaları tarafından öldürülebilir kadınlar, bazen cenazeleri bile günlerce ortada kalabilir. Diyarbakırlı Ayşegül Aslan gibi.
Filistinlilerin acılarını dile getirdiği, barış istediği için
suçlu bulunabilir, “Arapların o..…..” denilerek vatan
haini ilan edilip, tutuklanabilir kadınlar. Tıpkı İsrail vatandaşı Tali Fahima gibi.
İnsanlığın olduğu yerde çelişkileri insanlık, vahşetin
olduğu yerde çelişkileri vahşet çözer. Kadınların karşı
karşıya olduğu cinsel, politik ve ekonomik vahşeti ancak ve ancak kadın örgütülüğü ve dayanışması ile çözeceğinin bilincinde olan kadınlar “kurtuluş ellerimizde” sloganıyla alanlardaydılar. Özgürleşme ise bir doğumdu hem de sancılı bir doğum.
Toplumsal Özgürlük Gazetesi olarak tüm kadınların 8
Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyoruz.
Gazetemiz yayına hazırlandığı sırada önemli bir çok
gelişme yaşandı ülkemizde.
“Hepimiz Ermeniyiz” sloganını haykıran iki yüz bin kişi, yumuşak ya da sert ülkenin her yerinde tutuşturulmaya çalışılan milliyetçilik ateşine verilmiş en güzel
cevaptı. Ancak iktidar yeni siyasal cinayetlerin önünü
açan 301. maddeyi korumaya devam edecek gibi görünüyor. Başbakan Erdoğan “Avrupada her ülkenin 301
muadili bir yasası var, bizim neden olmasın” diyerek
301. maddenin kalkmayacağını ancak değişeceğini
açıkladı.
DTP Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk “Abdullah
Öcalan’ın zehirlendiği iddiası doğruysa bunun sonucu
kimsenin hesap edemeyeceği kadar ağır olur. Bu coğrafyada geri dönülmez yaralara ve tahribata yol açar”
diyerek, iktidarı böyle bir saldırının yol açacağı ağır duruma karşı uyarmıştı. Ancak Tuğluk’a iktidarın cevabı
gecikmedi: “Bu sözler tahrik edici ve tehditkardır.”
AKP hükümeti DTP’lilere karşı saldırısını yaklaşan seçimlere paralel olarak artırıyor. Son dönemde hızlanan
DTP yöneticilerinin tutuklamaları hep aynı gerekçeye
dayandırılıyor. “Terör örgütünün propagandasını yapmak!”

12 Eylül’ün faşist diktatörü Kenan Evren, TCK’nın

bölücülük suçunu düzenleyen 302. maddesiyle yargı-

lanma tehlikesiyle karşı karşıya. 12 Eylül darbesiyle

işlediği suçlardan yargılanamayan Evren “Türkiye 8
eyalete bölünsün” dediği için düşünce suçuyla yargılanmak isteniyor. Ne grotesk! Kenan Evren halk tarafın-

dan seçilenlerin yönettiği bir federatif sistemden bah-

setmiyor oysa ki. “Bölücü Evren”in önerdiği merkez-

den atanan, il valilerinden daha fazla yetki ile donatıl-

mış bir süper valiler sistemi. Burjuva basınımızın kalemşörleri ise utanmazca bir aymazlık içindeler. “So-

nunda yola geldi, diktatör paşa oldu demokrat paşa”

diye bas bas bağırıyorlar köşelerinde.

Benim köşeme sığdırabildiğim, önemli gördüğüm ge-

lişmeler bunlardı. Dünyadaki ve ülkemizdeki diğer
önemli gelişmeleri ve değerlendirmeleri gazetemizin
sayfalarında bulacaksınız.

İlk sayısını yayınlayan “İşçinin Sesi” gazetesine hoş

geldin diyor, yayın hayatında başarılar diliyoruz.

ERTAN AYDIN
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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.

İ

ALP AYDIN

ki kampa bölünmüş olan Türkiye
egemenleri arasındaki gerilim,
seçimler yaklaştıkça artıyor. Tarafların güçleri ve savaş yetenekleri,
yüklenen gerilim tarafından zorlanıyor.
Bir yanda merkezinde Ordu’nun olduğu
“ulusalcı”-faşist kanat, öte taraf ta merkezinde İslamcı sermaye-AKP - Fethullahçılar üçlüsünün olduğu gerici - liberal kanat.
CHP ve MHP Ordu’nun arkasında
mevzilenirken, DYP gerici-liberal kanada meylediyor. Geçen ay yaptığı hamleyle MİT’teki hakim eğilimin de DYP paralelinde olduğu görüldü. Geleneksel
olarak Ordu merkezli statükonun temsilcisi olan Dışişleri ekibinin çatladığı ve
içinde gerici-liberallerle işbirliği yapmaya eğilimli bir ekibin şekillendiği anlaşılıyor. Emniyet teşkilatı ise, gerici-liberallerin vurucu gücü rolünde.
Açıkça Türk ırkçılığına dayanan ve
medya tarafından körüklenen “ulusalcı”-faşist histerinin toplum içinde ulaştığı yaygınlık ve uzun tarihsel köklere
sahip ve oldukça geniş ağlara yayılmış
gerici-islamcı örgütlenme karşılıklı saflaşıyorlar.

İşgale taşeronluk

Cumhurbaşkanlığı seçimi

Mecliste açık çoğunluğa sahip olan ve

hükümeti ellerinde bulunduran gerici-li-

beraller 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 seçim-

leri kazanmasının oldukça küçük bir ih-

timal olduğunu biliyor ve hiç olmazsa

Cumhurbaşkanlığı mevzisini elinde tu-

tarak, meclis ve hükümet ve bağlı ola-

rak devletin meşru-yasal işleyişi üzerin-

deki kontrolünü sürdürmek istiyor.

İki taraf arasındaki gerilimin sürekli

yoğunlaşması ve toplumun bütününe

AB’yle de ilişkilenerek, her iki kanadı da

ğu gibi, Ordu’yu ve “ulusalcı”-faşist ör-

yeniden şekillenecek bir TC için yönlen-

ler Emniyet tarafından yapıldı. Kirliliği

sistemin genel çıkarları doğrultusunda
dirmeye çalışıyorlar. Bir yandan iki ka-

nat çatışmaya itilirken, çatışmanın ya-

rattığı hasarlar ve yorgunluktan fayda-

lanarak, her ikisini de sermayenin gün-

cel rasyonelleri içindeki bir konumlanı-

şa doğru zorluyorlar.

Hrant Dink’in vurulması

Hrant’ımızı kimin vurduğu önemli ol-

makla beraber, bizim yoğunlaşmamız

gereken yer, suikast sonrasındaki geliş-

meler. Bunlar, en kaba hatlarla neler-

dir?

Birincisi, açığa çıkan ve içinde zayıf bir

yayılma eğilimine girmesi, sistemin ge-

devrimci filiz de barındıran demokratik

tınca, TÜSİAD ve ABD devreye giriyor.

beral uçlara doğru savrulan orta sınıf

nel çıkarlarını tehdit etme riskini yara-

Her iki kanatla da ilişki içinde olan ve

her ikisini de bir biçimde güdüleyen TÜ-

potansiyeldir. Hızla “ulusalcı” ya da li-

içinde bir üçüncü tutum, yüz bini aşkın

katılımın olduğu cenaze töreninde ken-

SİAD ve ABD, sistemin genel çıkarları

dini gösterdi.

dayatıp, gerilimin belli eşiği aşmaması-

şist şebekenin yakalanması ve o yakala-

zemininde bir bütünsel duruşu taraflara

nı sağlamaya çalışıyor.

Aslında 3. ve hakim kanat olarak gö-

rülmesi gereken TÜSİAD–ABD ikilisi

Öte yandan, çatışan iki kanadı kapsayarak kontrolüne alan bir başka süreç, bölgedeki işgalci güç ABD
tarafından ivmelendiriliyor.
Direnişçi güçler tarafından zorlanan ABD, bölgesel
işgal planının sonraki aşamaları olan Lübnan, Suriye
ve özellikle İran hamleleri için TC’nin aktif desteğine
muhtaç. Önümüzdeki aylarda yapılmak istenen
İran’a yönelik hamle TC’nin lojistik-cephe gerisi ve
giderek fiili desteği olmaksızın tıkanacak ve geri dönüp ABD’yi vuracaktır.
İşte, güçler dengesinin çıplak gerçeğini gören ABD,
bir dizi süreci aynı anda devreye sokarak, TC’yi bölgesel işgalin yerel taşeronlarından biri olmaya zorluyor.
Birbirleriyla çatışma içinde olan ve her ikisi de hem
dış desteğe acil ihtiyaç duyan ve hem de zaten
ABD’ye bağımlı olan gerici-liberal ve “ulusalcı”-faşist
kanat ABD’ye uşaklık yapmaya zaten gönüllü.
Geçtiğimiz ay ABD’ye yapılan Gül ve Büyükanıt ziyaretleri, iki kanadın temsilcisinin de ABD ile uyumlu
olacaklarını açıkça ilan etmeleriyle sonuçlandı. Kuzey
Irak’ta PKK’ye karşı yapılması planlanan askeri harekata ABD tarafından isteksizce yakılan yeşil ışık,
ABD’nin tüm taleplerinin kabullenilmesini sağladı.

İkincisi, katil ve yakın çevresindeki fa-

nış sırasında olan sefilliklerin deşifre

edilmesidir. Sauna çetesi, Şemdinli
bombacıları, Danıştay baskınında oldu-

Öyle anlaşılıyor ki, Türkiye, işgalin yerel yürütücülerinden olacak. İran merkezli şii bloğuna karşı kurulmaya çalışılan ABD yanlısı Sünni bloğunun inşa çalışmaları başladı bile. ABD’nin Kafkasya hamlesini
rahatlatacak bir hamle olarak, TC - Ermenistan arasındaki sorunların asgariye çekilmesi bekleniyor.
Kerkük’le ilgili olarak koparılan kuru gürültüye devam edilecek ama Kerkük’te referandum sonrası oluşacak durum fiilen kabul edilecek. İran’a yönelik ABD
hava saldırısına lojistik destek sunulacak.

ABD’nin tuzağı

ABD’nin yaktığı yeşil ışığın ise, TC’ni batağa çekmekten ve işgalle daha derin ilişkilendirmekten başka sonuç doğurmayacağı açık. Daha önce de defalarca yapılan
“PKK’yı bitirme” harekatlarından biri
daha yapılacak ve yine kalıcı bir sonuç
alınamayacak. Ancak, bu sefer harekatın üstünde yapılacağı “arazi mayınlı” ve
işgal sonrası oluşan yeni gerçekler TC
ordusuna ağır hasar verecek. Durumu
düzeltmeye çalıştıkça alacağı daha derin
ve sarsıcı darbeler TC’yi zorlayacak.
ABD’nin TC’ni batağa çekip zor durumda bırakarak, tamamen ve doğrudan kontrolüne ala-

gütlenmeyi yıpratmaya yönelik hamle-

ve sivil-faşist çetelerle iç içe geçmişliği

açığa çıkan “ulusalcı”-faşist cephe, kıs-

men yıpratıldı.

Üçüncüsü, cenazede atılan “Hepimiz

Ermeniyiz” dayanışma sloganının bi-

linçli çarpıtılması üzerine inşa edilen ve

“Hepimiz Türküz” temelinde yürütülen

kampanyadır. Böylece, Hrant’ın cenaze

töreniyle meşruluğu sorgulanan ırkçı-

“ulusalcılık” bir kez daha tahkim edildi

ve faşist damarın toplumsal yayılımı

desteklendi.

Öyle anlaşılıyor ki, bazı güçler, ırkçı-

“ulusalcı” faşist ekibi uca doğru iterek

ve suça bulaştırarak “haydut”luk nokta-

sına çekip, meşruiyet yitimine uğrayarak altının boşalacağı ve boşluğa düşe-

ceği, parlak ama zayıf bir zemine yer-

leşmeye zorluyorlar. Karşı taraf ise, ne

pahasına olursa olsun “ulusalcı”-faşist

bir toplumsal bilinç yaratarak, rakip

güçleri terörle ve faşist kitle basıncıyla

bunaltıp püskürtmek istiyor.

cağı bir yeni süreci devreye soktuğu anlaşılıyor.
Kendi iktidarlarını koruma telaşında olan egemenlerin farklı kanatları ise, işgalden hisselerine düşecek
ganimetlerin hayaliyle gözü dönmüşçesine ve bönce
sürüklendikleri bataklığa ilk adımlarını atıyorlar ve
Müslüman ve komşu kanı dökmeye hazırlanıyorlar.

4

POLİTİKA

MART 2007

TOPLUMSAL ÖZGÜRLÜK

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.

D
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evrimci Hareketin zayıflaması,
halkı öncü siyasi kadrolarından
mahrum bırakıyor. Bu durumdan aldığı cesaretle sürekli saldırı konumuna yerleşen sermaye güçleri, hayatın her anını ve alanını emekçiler için
cehenneme çeviriyor. Meclisin çıkardığı
yasalarla ve hükümetin uygulamalarıyla, doğal ve toplumsal bütün zenginliklerimiz sermayenin kazancını arttırıp
kendini daha da büyüteceği bir yağma
alanına çevriliyor. Küresel ve yerel sermaye güçleri "gün bugündür" açgözlülüğüyle azgınca saldırıyorlar.
Yoksulluk ve işsizlik sanki zorunlu bir
kadermiş gibi emekçilere dayatılıyor.
Halkın vergileriyle yapılan fabrikalar ve
halkın birikimleriyle oluşan bankalar,
yani kamusal zenginlikler, “özelleştirme” soygunuyla hangi sermaye grubu
kaparsa onun eline geçiyor. O da yetmiyor, “dış borç ödemeleri” kılıfına büründürdükleri soygunu arsızca sürdürerek Anadolu’da oluşan yeni zenginlikleri de sürekli olarak küresel sermayeye aktarıyorlar.

sermayeye yetmiyor. Doğa da sermayenin saldırısı altında ve karşılıksız bir
zenginlik kaynağı olarak azgınca sömürülüyor. Soluduğumuz hava, içtiğimiz
su ve ürünlerimizin anası toprak, sermayenin dizginsiz saldırısı altında. Hükümet ve Meclis aldıkları kararlarla bu
sömürüye yasal kılıf oluşturuyor. "şimdi bununla mı uğraşacağız" diyorsanız,
fabrika atıklarıyla ve kışkırtılan tüketimle kirlenen hava ve suyun, sürekli
yağmalanarak zayıflayan ve erozyonla
gittikçe yok olan toprağın, genetiği de-

ğiştirilmiş organizmaların… vd., hepimizin yaşamını doğrudan ilgilendirdiğini ve başta kanser olmak üzere bin bir
biçimde fatura çıkardığını hatırlatalım.

Örtülü iç savaş
Ülkemizde neredeyse 25 yıldır yaşanan örtülü iç savaşta, şimdiki ateşkes
belki de son bir barışçıl çözüm imkânı
yaratmış olmasına rağmen, köhnemiş
askeri-bürokratik rejim ısrarla savaşı
sürdürmek istiyor. Kürt halkının en
meşru hakki olan var olma ve özgürce

Kalıcı yoksulluk
Bir gün herkesin refaha kavuşacağı
söylense de, bunun pis bir yalan olduğunu artık herkes biliyor. Refah bir tarafa, yoksulluk kalıcı görüldüğü ve isyan kaçınılmaz sayıldığı için, o isyanın
öncüsü olabilecek toplumsal güçleri
çürütecek politikalar, resmi görevli
"emniyet güçleri" ve ülkücü mafyanın
işbirliği ile yoksul semtlere dayatılıyor:
Uyuşturucu ve fuhuş şebekeleri artan
hızda varoşlara sızıyor ve isyan dinamiklerini çürütmeye çalışıyor. Sermaye
güçlerinin doğrudan kontrolünde olan
televizyonlardaki "halkı aptallaştırma"
programları ise, 24 saat aralıksız olarak devrede ve bilinçlere en sinsice sızarak seyredenleri dibe çekip, kölece
yasamı normalleştiren bir toplumsal
çürümeyi inşa ediyor.
Sadece yasayan insanları sömürmek

kimliğine sahip çıkma hakkı kabullenilmeyerek, savaş kışkırtılıyor. Türk ve
Kürt halkını düşmanlaştıran, her türden emper yalist tezgâh için uygun ortam yaratan ve bölgedeki kanlı işgali
Anadolu'ya doğru çeken bu kirli savaşın, sırf ve sadece askeri oligarşinin
devam edebilmesi için sürdürüldüğünü
ve savaşa aktarılan milyarlarca doların
emekçilerin alın terinden çalındığını artık herkes biliyor. Ve yine, ancak savaş
ortamında üreyebilen şebekelerin,
uyuşturucu ticareti ile milyarlarca doları ceplerine indirdiklerini de herkes
biliyor.
Öte yandan, küresel sermayenin bölgemizi yeniden sömürgeleştirmeyi ve
başta petrol ve doğalgaz olmak üzere
bütün zenginliklere el koyup kendi kasalarına aktarmayı hedefleyen savaşı
da devam ediyor. Ve simdi öyle gözüküyor ki, savaşın ateşi ülkemize de sıçramak üzere.
Ganimetten pay almak isteyen Türkiye sermayesi ve onun siyasi ve askeri
güçleri, ellerini ovuşturarak kapacakları avantaların hayallerini kuruyorlar.
On binlerce Anadolu delikanlısının ya-

şamına mal olacak ve sonunda onların
ailelerini de yoksullaştıracak ve halkları birbirine düşmanlaştıracak bu savaştan emekçilerin hiç bir çıkarının olmadığı açıktır.

Direnmek meşrudur

Askeri-brokratik kesim savaşın sürmesini istiyor

Uyuşturucu ve fuhuş şebekeleri artan hızda varoşlara
sızıyor ve isyan dinamiklerini çürütmeye çalışıyor.
Sermaye güçlerinin doğrudan kontrolünde olan
televizyonlardaki "halkı aptallaştırma" programları ise,
24 saat aralıksız olarak devrede ve bilinçlere en sinsice
sızarak seyredenleri dibe çekip, kölece yasamı normalleştiren
bir toplumsal çürümeyi inşa ediyor.

Ancak, insanlık tarihi bize gösteriyor
ki: 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.
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NE YAPMALI!
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ürekli saldırı konumuna yerleşerek soygunu yürüten sermaye güçleri, ortaya çıkan pastadan hangisinin daha fazla pay kapacağına dair iç kavgalarında emekçileri saf
tutmaya çağırıyorlar.
Yok, cumhurbaşkanı kim olacakmış,
vay seçimler ne zaman olacakmış ve
yeni hükümeti kim kuracakmış... vd.
Hepsinin canı cehenneme, al birini
vur ötekine! Emekçiler şimdiye dek
hangisinin bir yararını gördü? Hepsi de
eninde sonunda sermayenin adamı değiller mi ve hepsi de ceplerini doldurmayı düşünmüyorlar mı?
şüphesiz ki, emekçiler her türlü siyasi gelişmeyle, o arada cumhurbaşkanının kim olacağı ve hükümeti kimin kuracağı gibi sorunlarla da ilgilenir ve
kendi çıkarına uygun tutumlar geliştirir. Ancak, o güncel tutumlar sadece
kendileri olarak devreye girerlerse,
boşlukta kalırlar ve sermaye düzeninin
karanlık dehlizlerindeki hiç bitmeyen iç
sorunlar arasında kaybolup giderler.
O güncel tutumları kendi üzerinde
birleştiren, bir sistematiğe kavuşturan
ve onları kalıcılaştırarak kazançlarını
sonraki aşamalara aktaran bir zemine
ihtiyaç vardır.

TOPLUMSAL ÖZGÜRLÜK

İşçi sınıfının sermaye karsısındaki
bağımsız-devrimci çıkarlarında odaklaşan ve diğer bütün kapitalizm karşıtlarını anti-kapitalist bir alanda birleştiren ve tarihsel bir Marksist devrimci
ideolojik-politik zemin, sermayeye karşı sonuç alıcı ve kalıcı pratik mücadelenin çıkış noktasıdır.
İşte, dipte kurulan bu tarihsel zemin
yüzeye-güncele doğru açılırken, kendini ifade edeceği ve aslında ete kemiğe
bürüneceği, kendisini gerçek bir politik
güç haline dönüştürüp sermaye güçlerine dayatacağı farklı düzeylerdeki açılımlara ihtiyaç duyar.

olmasıyla mümkündür. Ve şayet, bu
hareketli konumlanış doğru biçimde
kurulabilirse, güncel politikada olabildiğince esnek manevralar yapma imkânı kazanılır.

Güncellik

Sosyalizm hedefiyle sımsıkı ilişkilenmiş ve tekellerin tasfiyesini hedefleyen
bir Demokratik Devrim açılımı, yüzeyegüncele doğru çıkışın önemli bir düzeyi-aşamasıdır. O açılımın en görünür
haliyse, güncel düzeyde yaşanan gelişmelerde yerleşilen konumlanmalardır.
Güncel politikada yön kaybına uğramamak ve işçi sınıfının bağımsız devrimci çıkarlarından kopmamak, en dipteki ideolojik-politik zeminin sağlamlığı ve yüzeye doğru açılımın doğrultusu
ve ilişkilerinin zeminle uyum halinde

İşte, ancak böylesi bir hareketli-hassas konumlanışta tutunulduğu ve oradan güç alındığı oranda, sermaye sisteminin iç sorunları konusunda alınan
tavırların bir kıymet-i harbiyesi olabilir.
şimdi içinde bulunduğumuz döneme
özgü güncel açılımlar ise, tam da halka
karşı saldırının yoğunlaştığı ve halkın
kendisini savunmak zorunda olduğu
noktalarda mevzilenerek sağlanabilir.
O noktalara yönelmek, oralarda ısrarla
tutunmak ve güç biriktirmek gerekiyor.
Evet, sermayenin hayatın her alanına
yayılmış saldırılarına karşı, saldırının

devamla, yozlaştırmaya karsı barikat
kuran ve demokratik-kültürel birikimleri varoşlara aktaran Kültür Merkezleri kurulmalıdır.
Coğrafyamızın, hava, su ve toprağımızın sermayenin çıkarları yönünde
kirletilerek yaşama hakkımızın yok
edilmesine karşı "Yaşama Hakkı"na
odaklaşan ve doğa sevgisini inşa eden
bir doğa savunuculuğu devreye girmelidir.
Egemenler arasındaki it dalaşında,
saçı ve vücudunun bütün bölgeleri bir
biçimde kullanılan ve üzerinde oynanarak düşürülüp hem vücuduyla hem de
ucuz emeğiyle bir sermaye birikim alanı olarak kullanılan kadınların, özgürce
ve kendileri olarak var olabilmeleri için
bir Kadın Kurtuluş Hareketi örgütlemeleri kaçınılmazdır.
Kürt halkının kendi kimliğinin ve özgürce yaşama hakkının tanınması için
verdiği mücadele meşrudur.
Öte yandan, sadece Kürtler değil,
Anadolu’da yaşayan bütün halkların
kendilerini özgürce ifade etmeleri savunulmalıdır. Arap, Çerkez, Laz... vd.
bütün halklar, kendi kültürlerini geliştirme imkânlarına kavuşmalıdır. Anadolu, binlerce yıllık zenginliğinin üstüne
beton dökerek kendisini uygun gördüğü
bir kalıba sokmaya çalışan askeri rejimin baskısını parçalayacak güce ve ta-

rihsel derinliğe sahiptir.
Anadolu'daki halkları birbirine düşürerek kendi egemenliklerini sorunsuzca
sürdürmek isteyenlere karşı, halkların
ortak çıkarları zemininde dayanışmaları için her türlü imkân denenmelidir.
Son dönemlerde artan sivil faşist saldırılarla ve polis terörüyle, zulümle teslim alınıp diz çöktürülmeye çalışılan
üniversiteli gençliğin özgürlük arayışı,
kararlılık ve cüret düzeyi sürekli arttırılarak ve liselere genişletilerek sürdürülmelidir.
Cumhuriyet sonrasında doğrudan finans kapital biçiminde şekillenen sermaye, Anadolu'da ittifak kuracağı güç
olarak tarihin derinliklerinden gelen
güç olan tefeci-bezirgânlığı bulmuştu.
60 sonrasında Anadolu'ya sıçrayan
devrimci hareket de, kendine ittifak gücü olarak tefeci-bezirgânlığın tarihsel
düşmanı ve komünal geleneğin devamcısı Aleviliği buldu. Sistem, bu ittifakın
bedelini Alevilere defalarca katliam düzenleyerek ödetti.
Evet, gelişen kapitalizm Aleviler arasında da sınıfsal bölünmeler yarattı,
ama kimi pozitivist Marksistlerin sandığının aksine, her şey birdenbire değişivermedi: Aleviler halen de Devrimci
Hareketin en yakın destekçisi ve yine
sistemin özel baskılarına uğruyorlar.
Devrimci Hareket, Alevilerin kendile-

Demokratik devrim

HANGİ GÜNCEL AÇILIMLAR...

İ

şçi sınıfının ve bütün emekçilerin, sürekli budanan ücretleri ve
sosyal hakları için savunma savaşı vermesi zorunludur. "Dur" denmediği sürece, sermayenin durmayacağı
açık değil midir? O halde, "dur" denilmelidir. Sağlık, eğitim, ulaşım, barınma, emeklilik gibi en temel ve vazgeçilmez olanlardan başlayıp sürekli alan
genişleten bir meşru direnişin, gün geçirmeden başlaması zorunludur.
Kamusal alanın “özelleştirme” çapulculuğu başta olmak üzere bin bir yolla
tasfiye edilerek oralarda biriken toplumsal zenginliklerin sermayeye aktarılmasına karşı, işgallere dek sıçrayacak meşru direnişler örgütlenmelidir.
Sermayenin bilinçlice aldığı kararlarla, köylerinden koparılıp şehirlere yönlendirilen ve orada da işsizlikle terbiye
edilip ezilen işsiz yoksulların sosyal
hakları için mücadele etmeleri meşru
ve zorunludur. İlk elden kurulacak dayanışma ağlarıyla, zorlukların azaltılması hedeflenmelidir. Ve elbette, varoşların haklı öfkesinin dile gelmesinde
öncülük yapılmalıdır.
Yoksul semtlerin çürütülmesini hedefleyen uyuşturucu ve fuhuş odaklı faaliyetlere karşı direniş, bütün mücadele
yolları kullanılarak devreye sokulmalıdır. Yoksulların da bir onuru vardır ve
ona uzanan eller pişman olmalıdır. Ve
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yoğunlaştığı belirleyici noktalarda
odaklaşan ve ama güçlendiği oranda
bütün alanlara yayılan bir savunma
hattı kuran, o hatta halkın direnişinin
konumlanmasını sağlayan ve devamında, direnişin karşı saldırıya sıçrayabilmesinin koşullarını hazırlayan öncü
pratiği de kapsayan bir pratik-politik
açılım gerekiyor.
Öte yandan, Devrimci Hareketin kendisini pratik olarak yeniden kuracağı
pratik-politik süreçler de, aynı noktalarda düzene karşı verilecek mevzi savaşlarında en iyi biçimde oluşacaktır.
Köşeye sıkıştırılıp marjinalleşmeye itilen Devrimci Hareketin bir Toplumsal
Hareket-Güç olabileceği güncel tutumlarla, sermayenin bitmeyen saldırıları
karşısında kendini savunmak zorunda
olan halkın doğrudan yönelimleri, ortaklaştıkları bir alana kavuşturulmalıdır.

rini özgürce ifade etmelerinin en kararlı savunucusu olmalı ve onların yaşattıkları komünal değerleri içselleştirmelidir.
Ve nihayetinde, bölgemizi merkez alarak tüm yer yüzüne dayatılan emper yalist saldırıya karşı, bölgemizdeki Direniş odaklarıyla dayanışmak ve emper yalist sürekli savaş stratejisine karşı,
barış güçleriyle kaynaşmak gerekiyor.

İşçi sınıfının ve bütün
emekçilerin, sürekli
budanan ücretleri ve
sosyal hakları için
savunma savaşı vermesi
zorunludur.
"Dur" denmediği sürece,
sermayenin durmayacağı
açık değil midir?
O halde, "dur" denilmelidir.
Sağlık, eğitim, ulaşım,
barınma, emeklilik
gibi en temel ve
vazgeçilmez olanlardan
başlayıp sürekli alan
genişleten bir meşru
direnişin, gün geçirmeden
başlaması zorunludur.
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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.

“B

UMUT EYLEM

ir bölge nasıl her şeyiyle yokluğa mahkum edildi? Otlu yaylalar, bereketli topraklar boş kaldı. Devletimiz savaş yapıyor, halkı sürüp toprakları boş koymak... Sürgünleri
de aç sefil koyarak, sürgünlerin aç sefil
çocuklarını da ister istemez dağlara
yollamak... Dağlara ne kadar delikanlı
gitmiş, sayısını biliyor mu hükümet?
Bir de bu tutumdan Türkiye’nin ne kadar zararı oldu, biliyor mu devlet? Bu
şiddetin, bu savaşın Türkiye’ye ne kadar
zararı oldu biliyorlar mı sayın savaşsever milliyetçilerimiz? Bu savaşla günler
geçtikçe ne kadar tükendiğimizi, tükeneceğimizi, Allah için bir düşünen var
mı, bu gidişle nereye gidiyoruz bir bilen
var mı?”

gibi çağının büyük anlatıcısı olarak, tarihin sayfalarına ismini yazdırıyor Yaşar
Kemal.
Ve binlerce yıllık insanlık değerlerinden damıttığı bakış açısıyla yol gösteriyor Anadolu halklarına:
“Dünya binlerce çiçekli bir kültür bahçesidir. Her çiçeğin bir rengi, bir kokusu
vardır. İnsanlık, her kültürün üstüne titremelidir. Binlerce kültür çiçeği, birini
koparırsak, insanlık bir kokudan, bir
renkten yoksun kalır.

Her fırsatta savaştan bahsediyor, teröristten, bombalamaktan, bitirmekten,
çatışmadan, çözümsüzlükten…
Yüzyıllardır birlikte yaşadığı halklara
güvenip, tarihten ders çıkartarak barış
içinde, eşit, adil bir şekilde yaşayabilmenin yolunu dile getirmektense “Türk
Silahlı Kuvvetleri (TSK), tek terörist kalmayıncaya kadar mücadelesini sürdürecektir” yaklaşımıyla acılara yeni acılar, gözyaşlarına yeni gözyaşları katma
noktasında kararlılığını dile getiriyor.

rış çağrısına” bir ay sonra adaşı Yaşar

Büyükanıt, Washington’dan “savaş çağ-

rısıyla” karşılık verdi:

"Bazı korkularımız var. Bu korkuları-

mızın üstesinden gelmemiz gerekiyor.

Türkiye bölünüyor mu? Kim bölecek

Türkiye'yi? Kim bölebilir? Türkiye'yi böl-

meye kimin gücü yeter? Türkiye'yi böl-

meyi rüyalarında görenler, bu rüyanın

sonunda kabus görür. O dinamik güçler,

Türkiye'yi koruyan o dinamik güçler va-

rolduğu sürece, o rüyayı görenler ka-

busla uyanırlar ve derslerini alırlar. Bir

kere buna inanmamız lazım. Biz inanı-

yoruz. Kimse Türkiye'yi bölemez, ona

cesaret edemez. Onu düşünenlerin biz
gereğini yaparız. Böyle bir güç var mı?

Yok. Hayal kuranlar var. Hayal kuranla-

İnce Memed barış istiyor
“Bir insana ne yaparsanız yapın, bir
insanın bir halkın onuruyla oynamayın!.
Bu benim gençliğimden bu yana dilime
pelesenk ettiğim sözümdür. Bizim yöneticiler bunun tersini yaptılar. Halka etmediklerini bırakmadılar. Yöneticilerin,
onlardan bağımsız korucuların halka
yapmadıkları kalmadı. O kadar zulümler yaptılar ki, söylemeye dilim varmıyor.”
13-14 Ocak 2007’de Ankara’da düzenlenen “Türkiye Barışını Arıyor” konferansında böyle tanımlıyor Kürt Halkının
yaşadıklarını Yaşar Kemal. Yaşanan acının büyüklüğü karşısında politikanın
“kuru dilinin” ne kadar yetersiz kaldığını anlıyor insan, büyük edebiyatçı Yaşar
Kemal’in söylediklerini dinleyince. İnsanı yüreğinden yakalıyor… Cüzdanların
değil vicdanların sesinden konuşuyor.
Barışın dilini, kardeşliğin lehçesini kullanıyor…
Barışın ve kardeşliğin olabilmesi için
nelerin yapılması nelerin yapılmaması
gerektiğini, yüzyıllardır Anadolu halklarının isimlerini kulaktan kulağa taşıdığı
Dede Korkut’tan, Evdalê Zeynikî’den,
Feqîyê Teyran’dan, Pir Sultan’dan, şeyh
Bedrettin’den, Âşık Veysel’den devraldığı süzgeçten damıtarak anlatıyor bir
bir…
İnsana, insanlığın yaşadığına, halkına
gözlerini kapamadan, ömürlük değil,
gönüllük yaşayarak kendinden öncekiler

ra’da Barış Konferansı’nda yaptığı “ba-

ra destek verenler de var. Geçmişte de

hayal kurulmuş. O hayallerin içinde bo-

ğulurlar. Kimseye Türkiye'yi böldürme-

yiz.” (Washington, 14 şubat 2007)

İkisi de “Yaşıyor”
Yaşar Büyükanıt sadece bir savaş

çağrısı yapmakla kalmıyor, barış hareketinin büyümekte olmasından da ra-

hatsızlığını açık açık dile getiriyor: “…

son aylarda arka arkaya konferanslar
düzenleniyor, Kürt konferansları. So-

nuç bildirilerine dikkatli olarak baktığınız zaman, perdeyi açacak aktörlerin

kimler olduğunu da çok iyi anlarsınız.

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

Bir ülke insanları insanca yaşamayı,
mutluluğu güzelliği seçecekse, bu önce
evrensel insan haklarından, sonra da
evrensel sınırsız düşünce özgürlüğünden geçer. Buna karşı çıkmış ülkelerin
insanları da yirmi birinci yüzyılda onurunu yitirmiş, insanlığın yüzüne bakamayacak durumlara düşmüş insanlar
olarak yaşarlar.
Ülkemizin onurunu, ekmeğini, kültür
zenginliğini kurtarmak elimizde...
Ya gerçek bir demokrasi, ya da hiç...”

Tarihin çöplüğünde yer ayırtanlar
Dönemin diğer “Yaşar”ı ise Genel Kurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt.

25 yıldır süren savaşı sonlandırıp
halklarımızın barış içinde yaşayabilmesi için çözümü “Malazgirt’ten bu yana”
kardeş halk olan Kürt halkında değil,
Ortadoğu halklarını birbirine kırdırmak
için elinden geleni ardına koymayan
Amerikan Emper yalizminin kapısında
arıyor. Sınır ötesi operasyon için, her
türlü tavize, aşağılanmaya razı olarak,

izin kopartmaya çalışıyor. İnce Memedle Mehmetçiği birbirine kırdırmayı hedefleyen politikalarını sürdürüyor.
Bu politikasına destek bulmak için de
“korku ve düşmanlık” üzerine kurulu
stratejisini her yerde propaganda ediyor. Yaşar Kemal’in, 13 şubat’ta Anka-

Oyun şudur. Birçok ülkenin terörist

olarak kabul ettiği PKK’yı başka bir

kimliğe dönüştür mek mümkün mü-

dür? Soru budur. Bazı çevrelerin gör-

düğü (evet mümkündür). Hangi kimliğe

dönüştürelim? İnsan hakları ve azınlıklara indirelim... Bu, şu anda geldiği-

miz noktada, PKK ile mücadele bağla-

mında en önemli husustur. Bu konuda

Türk milletinin uyanık olması gerek.”

İşte size iki “Yaşar”… İkisi de “Yaşı-

yor.” Ama Tarih birinin adından bahsedecek. Daha doğrusu birinin adından

“insanlığın değeri” olarak bahsedecek.

Diğerininkiniyse “insanlık için hatırlanmaya değmez insanlar çöplüğüne” fır-

latıp atacak. Doğan Güreş gibi, Kenan
Evren gibi, Fevzi Çakmak gibi…
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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”?
TUNÇ YILDIRIM

Türkiye egemenleri arasında uzunca
zamandır yaşanan hegemonya krizi,
hem rejim içi tıkanıklardan beslenerek
hem de uluslararası sermayenin müdahaleleriyle zir veye doğru tırmanmakta.
Bir taraf ta egemenliğini ve statükoyu
sürdürmek isteyen ordu (Oyak’la birlikte düşünüldüğünde ordu-sermaye) ve
onun sağından soluna ulusalcı “sivil”
destekçileri, diğer taraf ta ise küresel
sömürü kanallarına pürüzsüzce entegre olmak isteyen finans kapital ve onun
sağından soluna liberal destekçileri.

mek için adım adım devreye soktuğu
hamleleridir. (Sırada başkalarının beklediğinden kimsenin şüphesi olmamalı)

Tüm iktidar Finans Kapitale!
Finans Kapital ise, AB meselesi, demokratikleşme hikayeleri, medeniyetler buluşması, Şemdinlili iyi çocuklar
vesilesiyle Büyükanıt’a atılan tokat,
AKP’nin Kıbrıs müdahaleleri, Büyük
çete ordu içinde yakalanan kimi küçük
çetecikler, vs.. diyerek uluslar arası

Ordu pastayı kaptırmak istemiyor
Ordu-sermaye kendini bir yandan laiklik-şeriat ikilemi üzerinden yarattığı
gerilimle güçlendirmeye uğraşırken diğer yandan da başta Kürtler olmak
üzere diğer etnik kimlikler ve komşu
halklara yönelik yürüttüğü milliyetçi,
ırkçı, şoven yaklaşımla hegomanyayı
ele almak isteyen diğer güç merkezine
karşı hamleler geliştirmektedir.
Bayrak krizi, sonrasındaki linç kampanyaları, güney kürdistana operasyon
hazırlığı, Kerkük “hassasiyeti”, “Kıbrıs
davası”, türban krizleri, cumhurbaşkanlığı meselesi, şehit Kubilay anmaları, demokrasi elden gidiyor vaveylaları
ve en son Hrant Dink cinayeti OrduSermayenin hegomanyasını kaybetme-

Ezilenlerin bağımsız seçeneği
Hepimizin gördüğü gibi ezilenler kendilerinden yana sonuçlanacak üçüncü, bağımsız bir cepheyi açamamıştır. Bu konudaki en örgütlü güç olan Kürt hareketi
çeşitli hamleler yapmaya çalışsa da, bu
hamleler diğer emekçi ve ezilenler arasında karşılık bulmadığı, birleşik bir mücadelenin önünü açmadığı sürece var
olan belirgin çizgilerin gölgesinde kalmaya mahkum olmaktadır.
Ezilenler ve emekçiler arasında bilerek
ve de bilmeyerek, örgütlü ya da örgütsüzce egemenler arasındaki ikileme kanalize olmuş kesim azımsanacak gibi değildir. En antiemper yalist, anti AB-D’ci
duruş dahi bu bütünlüğü kuracak perspektife oturmadığında Finans kapital ya

sermayenin desteğiyle ordu sermayeyi
pasta paylaşım masasından kaldırmaya, ekonomiye ve politikaya tek başına
hakim olmaya çalışıyor.
şüphesiz finans kapitalimiz 20-30 yıl
önceki halinde değildir. Uluslar arası
sömürü kanallarına daha fazla dahil olmuş, küresel tekellerle daha derin ilişkiler içine girmiştir. Ancak, Türkiye’deki ordu (devlet sınıfları) orijinalitesini
kimi solcularımızdan daha iyi tahlil ettiği için, bu köklü rakip karşısında içine
düşeceği en ufak bir acz durumunu kellesiyle ödeyeceğinin de bilincindedir.

ABD Kapısında destek arayışı
Uluslar arası sermayenin (AB ve ABD
sermayesinin) hangi tarafı destekleyeceği konusunda da hiçbir mutlaklık
yoktur. Küresel tekeller için Türkiye’deki egemenlik ilişkilerinde (sadece Türkiye’deki değil, bütün az ve orta gelişmiş kapitalist ülkelerde) ordunun ya da
finans kapitalin belirleyici olmasının
kritik-niteliksel bir farkı yoktur. Çünkü
iki güç de uluslararası tekellerin hizmetindedir zaten. Ve yarışları bu kanala
kendi içlerinde egemen olarak kimin gireceği, uluslararası tekellerin desteğini
hangi kanatın alacağı üzerinedir. Uluslararası tekeller sürece bu iki güç arasındaki gerilimin tırmanmasını sağlada ordu-sermayenin gölgesi altında emper yalizme yedeklenmektedir.
Ulusalcı sol bu durumu bilerek ve de laik-milliyetçi kanalın ordu-ser mayenin
gücünü ve statükoyu güçlendirdiğini görerek çizgisini derinleştirmekte, “gerici,
emper yalizmin kölesi, bölücü” AKP ve
sermaye karşısında, açık ya da gizli olarak, ordu-sermayenin güçlenmesini tercih etmektedir..
Liberal sol ise rejimi ve sistemi zorlayacak/değiştirecek bir alternatifin oluşabileceğine inanmadığından ordu-sermaye
vesayeti karşısında burjuva demokrasisine fit olmaktadır.

Özgürlükçü Dönüşüm hamlesi
Ezilenlerin ve emekçilerin bu süreci kendi lehine çevirebilmelerinin tek koşulu ıs-

yacak yönde etki ederek iki tarafın iplerini daha da eline almaya, bölge planlarına kendi lehlerinde, hiçbir pazarlık
gücü olmadan oturtmasını garantiye
almaya çalışmakta.
Ordu ve Hükümetin son ABD ziyareti
de bu durumu doğrulamaktadır. ABD
iki kanatın da sırtını sıvazlamış adeta
“hadi bir güreş tutun bakalım, galibinizle yürürüm” demiştir.

DTP Kongresi ve Ateşkes Süreci
PKK’nin tek taraflı ateşkesinden sonra
bir kez daha demokratik çözüm yolunu
zorlayan Kürt Hareketi, bu hamlesine
devlet nezdinde ciddi bir karşılık bulamadığı gibi Türk işçi ve emekçiler içerisinde de ciddi bir etki yaratamadı. Her
ne kadar “Türkiye Barışını Arıyor Konferansı” son yılların en önemli girişimlerinden biri olsa da Devletin manipülasyonunu ve Hrant Dink cinayetinin etkisini aşıp kitleler içerisinde bir dalga
yaratamadı.
Devletin ateşkes karşısında imha inkar
politikalarında ısrarı, ABD’nin ve
AB’nin bu çizgiye onayı ve bunun yanında ABD kontrolünde de olsa bağımsızlık yolunda hızla ilerleyen Kürdistan Federasyonunun etkisinde olağanüstü
kongre yapan DTP’de daha ulusalcı bir
çizginin yükselişe geçtiği görülüyor.

rarla Ermeni meselesini Kürt meselesiyle, Kürt meselesini asgari ücret, sosyal
güvenlik meselesiyle bütünleştirecek bir
çizgiyi örebilmesinden geçmektedir.
Bugünlerde bir özne olarak sürece giren,
“Barış, Demokrasi ve Özgürlük Platformu” bu perspektifi kendi kuruluş mayasında taşımaktadır. Daha önceki girişimlerden çıkartacağı derslerle, en acil sorun olan Kürt meselesinden başlayarak
ülkenin ve bölgenin ezilenlerinin, emekçilerin tüm sorunlarına yeni bir yanıt geliştirecek “özgürlükçü dönüşüm” hamlesini başarabilecek en önemli özne
girişimidir. Başarıp başaramayacağı ise
nesnellikteki gelişmelerin yanı sıra kurucu öznelerinin kapasitelerine de bağlı
olacaktır.

Ezilenlerin ve
emekçilerin bu süreci
kendi lehine
çevirebilmelerinin tek
koşulu ısrarla Ermeni
meselesini Kürt
meselesiyle, Kürt
meselesini asgari
ücret, sosyal güvenlik
meselesiyle
bütünleştirecek
bir çizgiyi
örebilmesinden
geçmektedir.
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Büyük hesap ve yükselen milliyetçilik üzerine...

YAPANA DEĞİL, YAPTIRANA BAK!
şunu hiçbir zaman unutmayalım faşizm, sermaye sınıfı açısından vazgeçilmez bir olgudur. Bugün dizginlenir, yarın yine halklar 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

TARIK CAN

azeteci-yazar Hrant Dink’in,
devletin kontra güçlerince öldürülmesinin ardındaki sürecin
net bir şekilde tespit edilmesi gerekiyor.
Halk arasında “Yapana değil, yaptırana
bak” diye bir deyim vardır. Gerçekten
de olayın arkasındaki güçlerin açığa çıkarılması ve asıl beklentinin anlaşılması, gelecekte alacağımız tavrı da belirleyecektir. Bunun paralelinde, cinayet
sonrası gelişen milliyetçi-şoven dalgayı
da nereye koyacağımızı netleştirmeliyiz. Bu bağlamda Hrant Dink cinayetini;
3 Kasım 1996 Susurluk kazasıyla başlatılan bütünlüklü bir operasyonun en büyük parçası olarak değerlendir mek
mümkün. Öyle ki, bu süreç 11 Eylül İkiz
Kule provokasyonu sonrasında nitelik
değiştirerek, daha sık aralıklarla gerçekleşiyor. Şemdinli olayının, Danıştay
saldırısının ve Dink cinayetinin aynı zeminde ve ortak bir sürecin içinde değerlendirilmesi gerekir.

Cinayetlerin hızlı çözülmesi

Şemdinli’de bomba koyan JİTEM’cilerin kolayca yakalanması, Danıştay saldırısı ve Dink’in katledilmesinin sonrasında katilin kaçarken yakalanması ve
iki olayın bağlantılarının deşifre edilerek ortaya çıkarılmasına bakılırsa,
TC’nin faili meçhul cinayetlerini artık
gizli yapamadığını (!) düşünenler olabilir.
Gerçekte bu hızlı çözülmeleri TC’nin
yeteneksizliğine bağlayacak kadar kör
olmamak gerekiyor. Hele ki İttihat Terakki’den bu yana gelen tarihselliğini
göz önüne alırsak.

Devletin kontra güçlerinin kontrolden
çıkıp mafyalaşan niteliği Susurluk kazasıyla birlikte açığa çıktı. Susurluk sonrası derin devlet üzerine başlayan tartışma, Dink cinayetiyle doruğa ulaşarak, devletin üst düzey kurumlarının da
dillendirmeye başladığı bir konu oldu.
Şemdinli sonrası birçok belgenin ele geçirilmesi, Danıştay saldırısı sanığının
JİTEM’in kurucu isimlerinden Veli Küçük’le çekilmiş fotoğraflarının basına
yansıması, Dink cinayeti sonrasında ortaya çıkan videolar ve belgeler, devlet
içinde bir çatışmayı gösteriyor.
TC tarihinin hiçbir faili meçhul cinayetinde, bırakın sanıkların yakalanmasını,
bir tek belgeye dahi ulaşılamamıştır.
Sanırım burada tartışılması gereken
asıl konu, bu belgelerin neden bu dönemde ve nasıl bu kadar kolayca açığa
çıkarıldığıdır.

Dink cinayetinden beklenen

Uzun bir zamandır ordunun baskın pozisyonunun geriletilmesine yönelik niyetlerin ve girişimlerin olduğunu dile
getiriyorduk.
Dink cinayeti sonrasında televizyon
kanallarındaki tartışmaları takip ettiğimizde başta 301. madde olmak üzere,
devletin demokratikleşerek şeffaflaşması, resmi ideoloji, derin devlet, ulusalcılığın faşist niteliğe doğru kayışı konulu gündemlerin yoğun olarak işlendiğini görebiliriz.
ABD’nin böyle bir provokasyondan
başlıca beklentisi ise, 11 Eylül’le başlattığı sürece Türkiye’yi de askeri düzeyde katmaktır. Mehmet Ağar’ın son

Hrant Dink cinayeti Susurluk kazasıyla başlatılan operasyonun bir parçasıdır

dönem çıkışları, MİT eski müsteşarının
ve MİT’in resmi organlarının -ki bu kişiler ve kurumlar sıradan isimler değildir- geçtiğimiz aylarda yaptıkları açıklamalar, Türkiye’nin önümüzdeki süreçte
izleyeceği stratejiyi belirlemiştir. Ortaklaşılan konu, Türkiye’nin Ortadoğu’da
gelişen sürece seyirci kalmaması, mevcut devlet yapısının devam edebilme
koşulunun buradan geçtiğidir.
Lübnan’a asker göndererek başlatılan
süreç, olası bir İran müdahalesinde TC
ordusunu doğrudan ABD’nin yanında
savaşa sokma amacı taşımaktadır.
İran’ın füze menzillerinin Türkiye için
yaratacağı tehlikenin yoğun bir şekilde
dile getirilmesini de bu çerçevede değerlendirmeliyiz. Böyle bir amacın gerçekleşebilmesi, Türkiye’nin kendi iç gerilimlerinin mümkün olduğunca azaltılmasıyla olur. Bu gerilimlerin başında
son süreçte yükselen milliyetçi-şoven
olgunun düşürülmesi ve Kürt sorunu
gelmektedir. Dink cinayeti bu anlamda
yerl yerine oturmaktadır.

Yükselen(!) milliyetçiliğin
anlamı

Dink cinayetiyle hedeflenen amaç, birçok sol-sosyalist yapının tespitinin aksine, yükselen (ya da bilinçli olarak yükseltilen mi desek) milliyetçi-şoven olgunun dizginlenerek kontrol altına alınmasıdır. Öyle ki, faşist dalga uca doğru ve
provakatif
eylemlere
zorlanarak
yıpratılmaktadır. Ya da, egemenlerin bir
kanadı gelişmeleri böyle bir zemine
yerleştirmeye çalışmaktadır. Bu bağlamda cinayetin ülkücü bir gence yaptırılması, cinayet sonrasında MHP ve TÜSİAD arasında yaşanan gerilim, statlarda yaşananlar, “Hepimiz Türk’üz” yürüyüşleri bizi yanıltmasın. Bu gelişmeler
milliyetçiliğin tabanını genişletmez, aksine marjinalleştirerek daraltır.
Metin Kurt isimli Kürt gencin ADD’liler
tarafından öldürülmesi ve Kuvay-i Milliye denen milliyetçi-ulusalcı-faşist derneklerin öldürme yemini ettikleri videoların yayınlanması da bu süreci destekleyen olaylardır. Kürt sorununu da
PKK’siz çözmeye çalışıyorlar.
Yıllardır özellikle PKK ve Kürt hareketi özgülünde sürdürülen şovenist-ırkçı
politikanın geniş taban bulması sağlanabilmişti. Öyle ki, toplumun bilinç anlamında en geride duranlarını bir yana
bırakın, kendini aydın-demokrat olarak
sayan çevreler dahi Kürt sorunu konu-

sunda aynı cepheye çekilebilmiştir. Toplumun Kürt olmayan unsurları içinde de
örneğin Arap toplumunun önemli bir
bölümü de şovenist dalga içine çekilebilmiştir. Bugün bu durum cenaze esnasındaki kitlesellik ve sonrasında gelişen
süreçle kısmen kırılmıştır.

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.

Sermaye ve faşizm

Şunu da hiçbir zaman unutmayalım;
faşizm, sermaye sınıfı açısından vazgeçilmez bir olgudur. Bugün dizginlenir,
yarın yine halklar 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.
Faşizmin yaygınlık alanını daraltma
imkânlarının cenazedeki kitlesellik üzerinden baktığımızda arttığını görebiliriz.
Amacımız, kemikleşmiş en dar faşist
grubun dışında, etkilenme alanının içine
giren kesimlerin bu politikanın etki alanının dışında tutulabilmesi olmalıdır.
Mersin’de Dink’in ölümünden sonra yapılan protesto eylemlerinde birçok
Türkmen köyünden derneğin basın açıklamasına imza atması önemlidir.
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KÜMÜLATİF DARBEYE*
Postmodern 28 Şubat'tan

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!**”

T

METE GÖNÜLTAŞ

ürkiye tarihi bir bakıma darbeler tarihidir de. Cumhuriyet’in
ilanından beri, neredeyse onun
öncesi Osmanlı’ya uzanan bir darbe
geleneğimiz var. Göçebelik ve yağmadan yerleşik topluma, çapuldan devlete, oradan koca bir imparatorluğa
uzanan geçmişle sarmallanarak kuruldu Cumhuriyet. Sosyal gelişme ekonomik gelişmenin önüne geçip, statükoyu zorlayınca, sorunu kılıç darbesiyle
çözme ekonomi politiğin altın kuralı
sayılıyordu.
Cumhuriyet, Osmanlı toplum çözeltisini tam bir füzyona tabi tutmadan,
neredeyse onun üzerine kuruldu. Osmanlı gibi genç Cumhuriyet de toplumun farklı sınıf, tabaka ve mozaiğini
oluşturan halkların taleplerini zorla
bastırma yoluna gitti.
1980, darbeler tarihimizin neredeyse
en tepe noktasıdır. Bugün hâlâ o dönemden kalan Anayasa, Sendikalar Yasası vb yürürlüktedir. Ve Kürt Ulusal
Hareketi bahane edilerek, sola ve demokratik güçlere karşı da sürekli savaş hali uygulanmıştır. Devlet sınıfları,
din ve milliyetçiliği körükleyerek toplumu kontrol etme politikalarını hayata
geçirmiştir. Ta ki, İslam tandanslı sermayenin dünya pazarından pay istemesi, Müslüman çoğunluğun bulunduğu ülkelerde bu amaçla İslamcı iktidarların kurulması ve Türkiye’de de böylesi gidişatın ortaya çıkmasına kadar.
Sonraki dönemde; Soğuk Savaş’ın
sona ermesi, kapitalizmin yeniden yapılanma sürecinde, küresel kontroldeki büyük sermayenin ekonomik ve si-

yasi kurumları zorlamasından ötürü,
geçici olarak sosyalistlere yönelik operasyonların en aza çekilmesi ve verili
ortamda sosyalistlerin, yenilginin bıraktığı ölü toprağından sıyrılarak, irade ortaya çıkarmaya çalışmaları, yer
yer başarılı olmaları döneme karakterini vermiştir.
Öcalan’ın,
beklenenin
aksine
soğukkanlı savunması ve PKK’nin
ateşkes ilan etmesiyle birlikte savaş
simsarı güçlerin klasik argümanları
askıda kalmış, ezber bozulmuştur.

Ekonomik revizyonlar
halkın aleyhine
AKP’nin ağırlıklı oyla iktidara gelişi,
geleneksel devlet sınıflarınca sindirilemeyen bir başka gelişmedir. Üstelik,
halkların aleyhine ekonomik revizyonları gerçekleştirmede önceki hükümetlerden daha başarılı oluşu, geleneksel kurum ve devlet sınıflarında
iktidar çekirdeğine AKP tarafından
olası müdahale endişesini artırdı. Finans kapitalin; devlet sınıflarıyla yakından ilişkilenen İş Bankası, Oyakbank, Ziraat Bankası (sermaye hareketlerinde ulusalcı kollamacı), Oyak
Sigorta ve Başak Sigorta kanadıysa,
yeni ekonomik-sosyal konsepte direnenler arasında yer almayı tercih etmekteydi. Reel sektörün savaşa yönelik üretimini temsil eden (ALKATEL’den Ülker’e) kimi kesimler de, Türkiye’nin içeride ve komşu devletlerde
militarist bir seferberliğe girmesine
sıcak bakmaktaydı.
En önemlisi de, uzunca süredir ilk

kez ekonominin, kapitalizmin yeni küresel konseptine uygun olarak, sosyal
kurum ve alışkanlıkları zorlamasının
Kürt hareketi ve toplumsal muhalefetin, zayıf ta olsa düzeni değiştirme
gayretiyle örtüşmesi, geleneksel sermaye ve kurumlar açısından kaygı vericiydi.
Reel sosyalizmin üzerine Berlin Duvarı’nın çökmesiyle, dünya ölçeğinde

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.
sona eren Soğuk Savaş yerini, pek de
kısa sayılmayacak “yeni dünya düzeni”
sarhoşluğuna bırakacaktı. Ta ki, 11
Eylül’e kadar. Afganistan ve Irak’a düşen bombalarla sıcak savaş dalgaları
esmeye başladı. Amerika marifetiyle,
kapitalizm dünya ölçeğinde militarize
edilirken, kılıçlar Rusya-Amerika eksenli çekilmeye başlandı. Ortadoğu bu
çatışmanın mızrak ucuydu.

Postmodern darbe
İşte bu noktada 28 şubat “postmodern darbe”siyle ekilen mayınlar devreye girdi. Devlet sınıflarının kontrolü
dışında toplumsal muhalefetin (devrimci) gelişmesini engelleme manev-

raları birer ikişer patlatılmaya başlandı.
28 şubat’ın oluşturduğu zemin üzerine kurulu, başlangıçta ilgisizmiş gibi
görünen, adeta satranç taşlarının hareketine benzeyen hamlelerle yeni tarz
bir darbe olgunlaştırılmaya başlandı.
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. Seyahatin ikinci aşaması
seçimler marifetiyle, kitle desteğini almış CHP-MHP koalisyonlu, tırnak içinde ulusalcı söylemli bir iktidar olmalıydı...

Faşist kitle tabanı
yaygınlaştırılıyor
Beklenen oldu, oluyor. Toplum bir
yandan etnik çatışmalara doğru itilirken, bir yandan da marjinal gösterilen
bazı sol gruplara operasyon uygulanıyor, PKK’nin tek taraflı ateşkesi operasyonlarla provoke edilmeye çalışılıyor, Ermeni “vatandaşlar”, aydınlar
hedef gözetiliyor, öldürülüyor, haklarında davalar açılıyor. Aksi düşünenlere kurumsal ya da kitlesel baskı uygulanıyor. Böylece hem AKP iktidarı köşeye sıkıştırılarak evcilleştiriliyor, hem
de Trabzon’un öne çıktığı uygulamalarla faşist kitle tabanı olgunlaştırılıp,
yaygınlaştırılıyor. Milliyetçi kuşatma,
infaz ve ırkçı söylemin sokağa döküldüğü büyük gözaltı...
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!”
*Kümülatif: Katlanmış, birikmiş,
yoğun, kümeli.
**No passaran: Geçit yok.
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Geçiş sorunu üzerine

TÜRKİYE’DE KOPUŞ VE DEVRİM

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

BARAN ANIL

ürkiye Cumhuriyeti, 1923’ten
bu yana bu kadar büyük risk,
tehdit ve sıkıntılarla karşı karşıya kalmadı.” Bu sözler devletin derin
katlarından yükseliyor. İktidar hiyerarşisinin tepesindeki Genelkur may’ın
yaptığı bu saptamayı devrimci perspektif ten okursak, Türkiye Cumhuriyeti’nde
cisimleşen iktidar konseptinin, ülkesel
ve küresel olmak üzere simetrik iki yapısal krizden kaynaklı olarak büyük risk
ve tehdit altında olduğu görülebilir. Bu

yapısal krizler, Türkiye’de bir iktidar biçimi olarak faşizmden çıkış ve geçiş süreçlerinin temellerine de ışık düşürmektedir.
Faşizmden çıkış ve geçiş sorunsalında
Türkiye’nin önünde onlarca değil üç seçenek bulunuyor. Birincisi faşizmden ve
kapitalizmden bir devrimle kopmak.
İkincisi kapitalizmden kop/a/madan faşizmden, bir iktidar denge durumu olarak burjuva kılıklı başka bir Cumhuriyet’e geçiş. Son olarak bugünkü iktidar
konseptinin restorasyonlarla bir süre
daha ayakta kalabilmesidir. Bunlar ise
birbirine bağlı ve birbirini üreten iç ve
dış yapısal krizlerle doğrudan karşılıklı
ilişki ve etkileşim içindedir.
Önce dış, yani küresel yapısal sorun-

lar ve kriz bağlamını ele alalım. 21. yüzyılda kapitalizm-emper yalizmin yüksek
dereceli küreselleşme çerçevesinde
başlatmış olduğu paylaşım savaşı, küresel kapitalizmle ülkesel kapitalizmler
ve iktidarları arasında yeniden düzenleme, dengeleme ve işbölümünü gündemleştirdi. Sosyalizm-kapitalizm kutupsallığının aşılması, sanıldığı gibi kapitalizm-emper yalizme sonsuz rahatlık
sağlamıyor, tersinden kendi içinde derin
huzursuzlukların ve krizlerin yolunu

açtı. Kapitalizmin kendi yasarkalıcılığı
için yeniden paylaşım savaşlarını, Büyük Oyun’u bir kez daha dünya sahnesine çıkarması, küresel yapıdaki krizi
başlatmıştır. Amerikan emper yalizminin tek süper güç olmanın göreli üstünlüğünü, kalıcı bir küresel imparatorluğa
dönüştürme projesi çok kutuplu bir kapitalizm-emper yalizmi bastırma niyetliydi.

Türkiye zayıf halka
kategorisinden çıkamıyor

Amerika Irak’ta tökezlemeye başlarken, küresel ölçekte rakip imparatorluk
adayları; AB, Rusya ve Çin de -ona karşı birer birer veya bloklar yapısında- zamanı iyi değerlendirerek toparlandılar

ve iradelerini pekiştirip sivrilttiler. Bu
durum, Avrasya coğrafyasında, onun
hemen altında Orta ve Yakın Doğu’da,
ülke ülke patlak veren paylaşım savaşlarının şiddetini yükselterek kapitalizmin yapısal krizlerini de arttırmaya
başladı.
Türkiye’de iktidarın dilemmalarından
biri ve geçiş sorunsalının temellerinden
biri işte buradan kaynaklanmaktadır.
Birbirine rakip iki küresel gücün, Amerikan ve “Avrupa” emper yalizminin Tür-

kiye üzerine hesapları, onu kendi eksenine 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. İktidarın zaman zaman ABD ve AB
ikili rotasının dışında yaslanabileceği
bir rotası olabilecekmiş gibi yarattığı
yanılsamalarda bile bundan çıkış yolu
görünmemektedir.
Bu yanıltıcı tezdeki, Türkiye’de iktidarın, 20. yüzyılda kendi şekillenişi ve
kökleşmesine damga vuran Amerikan
emper yalizmi ve ikinci dereceden rolle
Avrupa emper yalizmiyle iktidar bağlarını koparacağı ve yeniden şahlanmaya

kalkan Rus emper yalizmi veya dünyanın bir numaralı gücü olmaya aday
Çin’le stratejik ortaklığa gireceği tehdidi, İnönü’nün “başka bir dünya kurulur”
tehdidinin yanında çok mu çok hafif kalmaktadır.
Üstelik bunları olabilir görsek de, böylesi bir stratejik kayma Türkiye’yi “Zayıf
Halka” olmaktan çıkartamayacak, tam
tersine bunu daha da şiddetlendirecek.

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.

Zayıf halka gerçekliği, küresel güç ve
paylaşım savaşlarının yarattığı krizle
daha bir kırılgan hale gelmektedir.
Irak’da boy gösteren paylaşım savaşı
krizinin Türkiye’yi etkileme derecesine
bakarak, İran müdahalesi veya savaşının yaratabileceklerini göz önüne getirebiliriz. Irak’ta dolaylı olarak çarpışan
küresel güçler, İran savaşında artık
açıktan bir saflaşmaya zorlanacaklardır
ve bu saflaşma kapitalizm-emper yaliz-

min siyasal ve ekonomik krizini derinleştirecektir. Bu ise, Türkiye kapitalizminin, bölgesel emper yal girişimlerinin
doğrudan işin içine katılmadan edemeyeceği süreçlerin de önünü açacaktır ki,
bu iktidar konseptinin krizini yeniden
ama farklı biçimlerde açığa vuracaktır.
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coğrafyası, kültürü, halkları ve sınıfla- pitalin iktidar konsepti arasındaki çelişİktidarcıklar ile emperyalist
iktidar
arasındaki rının diyalektik akış içindeki hareketleri ki, 20. yüzyıl faşizmlerinin çözülüş ve
küresel
ve sonuçlarından ileri gelmektedir.
geçiş örneklerindeki gibi, iktidar içi çegerilim

Burada, yapısal krizin iç içe geçtiği simetrik seyreden ikinci yönüne, ülkesel
kriz süreçlerine geliyoruz.
Türkiye’de iktidar, dünyadaki yeni bir
durum olarak ve hemen hemen her ülkede görülen ve yaşanan ulus-devlet
konseptinin krizine yakalanmaktan kurtulamamıştır.
Bizzat küresel kapitalizmin hareket
yasaları, her ülkedeki ulus-devlet temelli iktidar yapılanmalarını aşındır-

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.

makta ve küreselleşmeye başlayan iktidarına uyarlamaya zorlamaktadır. Washington ve Brüksel’de sembolleşen emper yalizmlerin artık gündelik yaşamın
her parçasındaki izleri, ulus-devlet iktidarının yanında sürekli yürüyen küresel
iktidarın izleridir. Bu çelişki, ulus-devlet
temelli yapılanmalarda şekillenen iktidarcıklar ile emper yalist küresel iktidar
arasında gerilim ve çatışmaları dokumakta ve yoğunlaştırmaktadır.
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.
İktidar konseptinin içteki yapısal krizinin, ülke içi temel ve kendinden nedeni
ise, bizzat onun şekillendirdiği Türkiye

Kürt ve Kürdistan sorunu, şimdi bölgesel dinamik olarak işleyerek, ulusdevlet topraklarının içinden dışına ve
dışından içine doğru bir kriz kaynağı olmaktadır. Aydınlanmacı taklidi laisizm,
küresel bir akıma dönüşen islami yükselişin de cereyanına kapılarak sürekli
ve dahası kitlelerin nazarında sorgulanmaktadır. Dün Özal temsilinde doğrudan finans kapitalin, bugün ise finans
kapitalleşmeye soyunan Anadolu sermayesinin hücumlarıyla korkak ve çekinik de olsa, burjuvazi de iktidar konseptine itiraz etmektedir.

Ulusal mücadele
egemen metropol ülke ilişkisi

Kürt ve Kürdistan sorunu artık geri
çevrilemez biçimde somut bir bölgesel
sorundur. Kendisi uluslaşma sürecinde
ilerlerken, dört ülkede ulus-devlet konseptinin içine yuvarlandığı aşınma ve
yırtılma süreçlerinde rol oynamaktadır.
Artık, Irak’taki gelişme Türkiye’deki
ulus-devlet yapısını veya tersinden Türkiye’deki gelişme Irak’takini; İran’daki
gelişme diğer üç ulus-devlet yapısını
daha yakından ve daha hızlı etkilemektedir.
Bu anlamda faşizmlerin iktidar biçiminin, 20. yüzyıldaki çözülüş örneklerinde
göründüğü gibi ulusal kurtuluş süreçlerinin doğrudan ve sadece kendi egemeni metropol ülkeyi etkilemesinden farklı
bir durum sergilemektedir. Kürt ve Kürdistan sorununun dört ülkede farklı derece ve biçimlerde bile olsa yarattığı etki, bir yanda onun tek ülkeye hapsedilmesini zorlaştırmakta ve ona esneklik
kazandırmaktadır.
Ama öte yanda, dört farklı ülkesel iktidar ve Kürtlerin her bir iktidar yapılanması altındaki toplumsallaşma ve siyasallaşma derecesindeki farklılıklar,
onun bölgesel etki gücünü zayıflatmaktadır. Burada, ulusal mücadelenin doğrudan metropol ülke iktidar yapısını tek
başına dönüştürme gücünün sınırlarına
gelip dayanırız.
İslami yükseliş ve çelişki ile finans ka-

lişkilerin veya iktidar içi paylaşım savaşlarının dışa vurumundan başka bir
şey değildir.
Bu noktada, iktidara ait olanların stratejik olarak kapitalizmdeki kararlılıklarını unutmadan, onların sadece taktiksel ve yöntemsel ayrılıklardan kaynaklı
olarak iktidar içi fraksiyonlaşmalara yöneldiklerini söyleyebiliriz.
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.

Kapitalizmin iktidar
biçimlerinden biri: Demokrasi

Geçiş sorunsalında güncel başka bir
boyut daha ortaya çıkmaktadır. Kapitalizmin iktidar biçimlerinden biri olarak
demokrasi, ABD’de ve Avrupa’da imparatorlaşma süreçleri içinde aşınmaya
başlamıştır.
İşkencenin ABD’de açık ve yasal bir
uygulamaya dönüştürülmesi, Avrupa’da
yükselen anti-terör yasaları dalgası ,faşizmden burjuva demokrasilerine geçiş
sorununun 20. yüzyıldaki gibi algılanamayacağını başka bir açıdan bir daha
göstermektedir. Hem Amerika hem de
Avrupa, ateş çemberine kurdukları barikatlarda, ateşin yandığı ülkelerde, ki
Türkiye de buna dahildir, demokrasi sorununu araçsal olarak bile olsa iktidarlar arasındaki hesaplaşmalarda yakıcı
bir sorun haline getirmemektedir. Onlar
için önemli olan, küresel kapitalizmin
ve paylaşım savaşlarının yarattığı ihtiyaçlara yanıt verebilecek, onunla ekonomik ve siyasal eklemlenmede stratejik sorunlar çıkarmayacak, esneyen bir
iktidar yapılanmasıdır.
Bu çelişkilerin sıralanmasıyla geçiş
sorunsalının çekirdeğine yaklaşmış oluyoruz. Türkiye’de genelde ezilenlerin
ve özelde sınıfın, geçiş sorunsalında
kendileri ve öz örgütleriyle oynadıkları
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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.

ve oynayabilecekleri roller, faşizmden
ve kapitalizmden kopuş için, temel belirlenim gücüne sahiptir.
Türkiye’de aşağıdan yukarıya ezilenlerin ve halkın hareketi; onun faşizmi ve
kapitalizmi aşma ufku ve programının
dövüştürüldüğü örgütleri yok ise, iktidar konseptinin dönüştürülmesinde ülke içi temel dönüştürücü güç hakikati
de yok demektir.
Böylesi bir durumda Kürt çelişkisi yalnızlaşmakta, onun iktidarın dönüştürülmesi eylemine, devrime sunduğu katkı
sınırlandırılmaktadır. Onun, en etkin olduğu dönemdeki dönüştürme gücü ve
menzili yaşanan tarihsel deneyimle sınanmıştır.

İktidar içi
fraksiyonlaşma çelişkileri

İktidarın küresel iktidar yapılarıyla yaşadığı ve yine onun kendi iç paylaşım
savaşlarındaki fraksiyonlaşmada ulaştığı çatışmaların da, iktidarın kendi iç güç
dizilişlerini yerinden oynatamadığı tarihe kaydedilmiştir.
Son dönemde, bu kez kitleleri içine
alarak aşağıdan gelişen ve geliştirilen
faşizm hareketi, Kürt, İslami çelişki ve
iktidar içi fraksiyonlaşma çelişkilerinin,
iktidar konseptini aşındırmış olsalar bile, onu köklerinden sarsıp dönüşüme
yol açamadıkları bir tarihsel süreçten
sonra çıka gelmektedir.

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.
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ERMENİLER, ALEVİLER VE CHP

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?

E

AHMET KIZIL

rmeni sosyalisti Hrant
Dink’in alçakça katledilmesi, ülkenin bütününde
derin etkiler yarattı. Toplumsal
yaşamda kimi anlar vardır ki; o
anlar da gerçekleşen bir olayla
tüm toplumsal çelişkiler zembereğinden boşalır. Dipten ağır
ağır gelmekte olan dalgalar, hızlanır su yüzüne çıkar.
Hrant’ın katledilmesi de, böyle
bir etki yarattı. Irkçı-faşist yükselişe karşı, uzun bir zaman
sonra, sosyalistlerin ve demokrasi güçlerinin iradelerini birleştirip, ortak bir barikat kurmasına yol açtı. Faşist komuta merkezlerinin hedeflerinin tam tersi
bir sonuç yarattı, Hrant’ın katledilmesi yığınsal ve birleşik gösterilerin ve görkemli cenaze yürüyüşünün ardından, burjuva
medyanın ve devlet kurumlarının başlattığı yaygara, bu sonucun en net göstergesi.
Coğrafyamızın tüm ezilenleri,
tek yumruk, tek yürek oldular
Hrant’ın aziz hatırasının ardında. Ermeni, Türk, Kürt, Rum,
Ezidi, Laz, Çerkes… Halklar
bahçesi en güzel köşesini açmıştı Hrant’a. Hıristiyanlar, Aleviler,

Sünniler, tümü tek yürekti. Tümü

de çok iyi tanıyordu zalimleri.

Çünkü, zalimlerin zulmü hiç eksik olmuyordu bu coğrafyada.

Bir gün şişli’de ortaya çıkıyordu

cellatlar; bir gün Sivas’ta, Madı-

mak Oteli’nde. Başka bir gün

Şemdinli’de. Tümümüzün acıları

ortaktı.

Hrant’ın katledilmesi, coğraf-

yamızın tüm toplumsal ve siya-

sal dinamiklerini açığa çıkardı.

Koca coğrafya bir anda bölündü.

Acıların, katliamların tarihiydi

aslında bölünmeyi sağlayan te-

mel unsur. Ortak tarihimiz can-

landı.

O gün hepimiz Ermeni’ydik.

Her 2 Temmuz’da Alevi olduğu-

sonuçlara yol açabilen çeşidiydi:
Negatif milliyetçilik. Bir de iyisi,
uygun dozda olanı vardı: Pozitif
milliyetçilik. Herkes kayıtsız ve
şartsız “Pozitif milliyetçilik” bayrağı altında toplanmalıydı.
Pozitif milliyetçiliğin adresi de
belliydi. Cumhuriyetin kurucu
ideolojisinin de adresi olan CHP.
Pozitif milliyetçiler, ülke olarak
böyle cinayetlerle dünyaya rezil
olduğumuz için, karşıydılar bu
tip eylemlere. Onlar 301. maddenin ve devletin silahlı güç tekelinin yeterince caydırıcı olduğuna inanıyorlardı. Bu tip cinayetler, toplumda tansiyonu daha
çok yükseltiyor, “terör”e uygun

ortam hazırlıyordu.
Ayrıca pozitif milliyetçiliğin
amentüsünde DEVLET vardı.
Muasır medeniyetlerde olduğu
gibi, öldürme ve silahlı güç kullanma tekeli sadece devlette olmalıydı. Öyle, kafasına esen, bu
işleri yapamazdı. Sonra, ortada
ne devlet düzeni, ne de “devlet
otoritesine hörmet” eden yurttaş kalırdı. “Pozitif” milliyetçiliği
de kazırsak altından ırkçılık
çıkıyordu.
Irkçılıkla devletçilik, içiçe
geçince ortaya çıkanın ne
olacağını da artık herkes biliyor.

muz gibi. Ancak, muktedirlerin

buna tahammülü yoktu. Ne de-

mek oluyordu “Hepimiz Ermeniyiz”?

Bu kısa zamanda olan bitenler,

bir temel gerçeği açığa çıkardı.

O gün hepimiz
Ermeni’ydik.
Her 2 Temmuz’da
Alevi olduğumuz
gibi.
Ancak,
muktedirlerin
buna tahammülü
yoktu.
Ne demek
oluyordu
“Hepimiz
Ermeniyiz”?

Zalimlerin en korktuğu, ölümlerini gördükleri şey, hepimizin

“bir ağaç gibi tek ve hür ve bir

orman gibi kardeşcesine” olmamızdı. Ve hemen harekete geçti-

ler. Anlatmaya başladılar. Milli-

“ALEVİLERDEN SAĞA OY YOK!”
yetçilik iki çeşitti. Birisi zararlı

ezilenlerinin

lük ve demokrasi cephesi, Alevi-

Alevi halkı, bir yol ayrımında. Bir

anlamını kazanacak. Eşitliğe ve

Coğraf yamız

önemli bir parçasını oluşturan
temel tercihi yapmak zorunda.

CHP, bürünmüş
olduğu kuzu
postunu da,
son yıllarda
çıkarıp attı.
Ortada sadece
kurt dişleri
kaldı.

Uzun zamandır olduğu gibi, tü-

kenmiş, yok olan CHP’nin nefes
borusu olmayı kabul mü edecek,

yoksa tüm ezilenlerin oluştura-

cağı halkların özgürlük ve demokrasi cephesinin öncü güçle-

rinden biri mi olacak? Gazi’de

canlarımızı kurşunlayan faşist-

lerle daha da güçlenecek, gerçek

özgürlüğe giden yolumuz daha
da kısalacak.

Pir Sultan Abdal Kültür Derne-

ği Genel Başkanı Kazım Genç,

kısa bir zaman önce Özgür Gün-

CHP, bürünmüş olduğu kuzu

postunu da, son yıllarda çıkarıp

attı. Ortada sadece kurt dişleri

kaldı. 301. maddenin kalkanına

dönüşen, sözümona “pozitif ”

ama aslında ırkçı milliyetçiliğin

adresi haline gelen CHP’nin sağ

partiler içinde sayılmaması,

dem gazetesine yaptığı açıkla-

coğraf yamızın ezilenlerinin en

vilerin oylarının sağ partilere

Alevi halkının da isteği olan sol

mada, yaklaşan seçimlerde Ale-

büyük yanılsamalarından biridir.

gitmeyeceğini söylüyor. Sağ par-

birlik içinde CHP’ye yer yoktur.

CHP’yle mi yol yürüyecek; Kür-

bile anmıyor.

cenazesinde safları dolduran,

luyla tüm ezilenlerle mi?

tirdiğimiz somut bir gerçekliğin,

lerle kol kola “ulusalcılık” yapan

düyle, Ermenisiyle işçi ve yoksuAlevi halkının, bu tarihsel anda

vereceği karar, ülkedeki politik

dengeleri ciddi biçimde etkileme
gücüne sahip. Ezilenlerin özgür-

tiler arasında ise, CHP’nin adını
Bu açıklama, yukarıda dile ge-

hala tam olarak bilince çıkarıla-

madığını anlatıyor. CHP’nin “sol-

culuğu” yanılsamasının sürdü-

ğünü gösteriyor.

Sol birliğin bileşenleri, Hrant’ın

kol kola yürek yüreğe tek yum-

ruk olmayı başaranlardır; ki

bunların önemli bir kısmını Alevi

halkı oluşturmaktadır. Sol birli-

ğin temel ayraçlarından biri, her

türden milliyetçiliğe karşı ol-

maktır. Ezilen Alevi halkı, milli-

yetçiliğin nasıl bir zehir taşıdığını, deneyimleriyle çok iyi bil-

mektedir.

Aleviler, tarihsel kimliklerine

uygun bir siyasal konumlanma-

yı; işçilerin, ezilenlerin ortak

cephesinde yer alarak başarabi-

lirler. Bunun önündeki tek engel,

devlet partisi CHP’nin, Alevi hal-

kı üstündeki siyasal hegemonya-

sında kilit bir rol üstlenen burju-

valaşmış işbirlikçi kesimlerdir.

Alevi halkı görünüşle yetinen

yaklaşımlardan

kurtulup,

CHP’nin ve işbirlikçilerinin ger-

çek kimliğini açığa çıkarmalı ve

çizgisini net olarak çizmelidir.
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LATİFECİ YOLDAŞ ÖLÜMSÜZDÜR

Kızıldere’de Mahir’lerin katledildiği gün olmasının yanında,
Arap halkı için daha bir önemli
tarih olan 30 Mart’a yaklaşıyoruz. Yoldaşımız Mehmet Latifeci’nin, babası Yahya Latifeci ile
evinde, hain bir saldırı sonucu
katledildiği tarihtir 30 Mart.
Yaşandığı dönem itibariyle,Antak yalı gençliğin kirli savaşa sürülerek Arap ve Kürt halklarının
bir bi ri ne dü şü rül me si ne kar şı
yü rüt tü ğü kam pan yay la, “Biz
kardeşlerimize kurşun sıkmayacağız” diyerek simgeleşen Mehmet Latifeci, Ortadoğu halklarının bir değeri olarak ölümsüzleşmiştir.
Halkların kardeşliğini şiar edinmiş, bu yolda canı pahasına ilerlemiş olan Latifeci; şimdi, Trabzon üzerinden yapılmakta olanın,
An tak ya’da ya pıl ma sı na kar şı
sarsılmaz bir kararlılıkla durduğu için, gerici karanlık güçlerin
he de fi ha li ne gel miş ti. Bu gün
Hrant Dink suikastının, Latifeci’nin kat le dil me sin den hiç bir
farkı yoktur.
Mehmet Latifeci, mücadelesiyle
Arap halkının yok olmaya yüz tu-
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tan, asimilasyona uğratılan kül-

tü rü nü di rilt me ça ba sın da ön
saflardaydı. Gericileştir me, Sün-

nileştir me politikalarına ve şovenizme karşı çıkıyordu. Hüküme-

tin, İsrail’in Lübnan’a saldırısı

sonrasında, kardeşi kardeşe kır-

dır ma po li ti ka la rıy la, böl ge ye

“Arapça bilen asker” gönder me
uygulamalarına karşı durduğu-

muz şu dönemde, Latifeci yolda-

şımızı anmak, daha da önem kazanıyor. Yoldaşımızı saygıyla anı-

yor, mücadelemize bıraktığı yerden devam ediyoruz. Unutmadık,

unutmayacağız…

Mehmet Latifeci’nin ölüm yıldö-

nümü olan 30 Mart’ta devrimci-

de mok rat an la yış lar la bir lik te
mezarbaşı anması gerçekleştirilecektir. Tüm halkımız davetlidir.
NOT: 29 Mart gü nü,

Sa -

at:20.00’de, Kızıldere şehitleriyle

birlikte, Yahya ve Mehmet Latife-

ci’yi anma etkinliği gerçekleştiri-

le cek tir. Sa man dağ As pen dos
Düğün Salonu’nda, Ali Asker’in

katılımıyla Grup Serüven, Halke-

vi şiir ve Skeç grupları ile gerçekleşecek olan etkinlik, ücretsizdir.

lerin durması kararı, çatışma ortamının sona er-

mesi için ciddi bir açılımdır” diyerek, barış çağrısı
yapmıştı. Herkes kendi dilince yanıt verdi bu çağ-

rıya. Bilirsiniz hepiniz; “kimi zaman solo takıntıla-

rı tutar, kurşun sıkarlar; kimi zaman gürültü se-

verler, bomba atarlar.” diyerek sözlerini sürdüren
Dağ,

“Son

ola rak

gü ver cin le re

da dan dı lar.

kiye Barışını Arıyor” konferansının bir şans oldu-

ğunu belirtti. Barış talebinin yükseldiği bir süreçte

“Hrant Dink’in katledilmesi, derin devlet içerisin-

de yuvalanan ulusalcı-faşist güçlerin gerçekleştir-

başka hiçbir şeyse Cumhuriyet, bırakın dağınık

katliam ve suikastlara sebep oldu. Buna karşı, ba-

yunca, derin devlet yapılanması vardı ve sayısız

rışın ve demokrasinin tek teminatı, halk örgütlen-

Yönetim kurulu üyesi Mehmet Karasu da, Irak’ta

mesidir. Türkiye halklarının her zamankinden çok,

raf yasını değiştirmek isteyen ABD’nin, Kerkük so-

vardır. Derneğimiz, yaptığımız bu değerlendirme-

savaşı yayma planlarıyla Ortadoğu’nun siyasi coğ-

runu ile Türkiye’yi karşısına alarak fiili bir Kürt
devleti kuracağını söyledi. İran’ın da, Irak’taki ge-

lişmeler hakkında ABD ile uzlaşabilir bir konumda
olduğunu, bu durumun Türkiye’yi, statükosunu ko-

insan haklarına, demokrasiye ve barışa ihtiyacı

ler ışığında barış, özgürlük ve demokrasi mücade-

lesini yükseltmeyi önüne koymuştur. Süreci mut-

laka, barış kazanacaktır.” sözleriyle konuşmasını

sonlandırdı. Ardından, yönetim kurulu seçimine

geçildi. Başkanlığa Sezai Zidani, sekreterliğe Meh-

met Karasu, saymanlığa da Sami Deli getirildi.

Hatay Toplumsal Dayanışma ve Kültür Derneği 2.

Olağan Kongresi’ni gerçekleştirdi. Divan Başkanlığı’nı Av. Şükran Dağ’ın yaptığı kongrede, üyelikle-

SAMANDAĞ HALKEVİ OLAĞAN
KONGRESİNİ YAPTI

ri Ali Duran ve Hakan Berrak yaptı.

Bırakın Dağınık Kalsın Ölülerimizin Saçları…

Samandağ Halkevi 11. Olağan Kongresi’ni gerçek-

Hatay Toplumsal Dayanışma ve Kültür Derneği 2.

leştirdi. Tek listeyle gerçekleşen kongrede, yeni

Ola ğan Kong re si’nde Av. Şük ran Dağ, Hrant

dönemde göreve talip olan Ali Karasu, oybirliğiyle

Dink’in, barış çağrısı yapan aydınlardan biri oldu-

Halkevi Başkanlığı’na getirildi. Yenilenen yönetim

ğunu belirtti. “Türkiye Barışını Arıyor konferansın-

şey kaybettiğimiz Kürt meselesinde, silahlı eylem-

sorununun barışçıl, demokratik çözümü için “Tür-

diği bir darbedir” diyen Karasu, “Türkiye tarihi bo-

kalsın ölülerimizin saçları” diyerek sözünü bitirdi.

da Hrant Dink, “şiddet politikaları nedeniyle çok

savaşın durdurulması ve ülkemizde yaşanan Kürt

Hrant’ımızı vurdular. Kendini temize çıkardıkça,

kirleniyor Türkiye. Artık annemizin gözyaşlarından

ZİDANİ, YENİDEN BAşKAN SEÇİLDİ

rumaya ittiğine işaret etti. Ortadoğu’da yaşanan

Avukat şükran Dağ

kuruluna da Erhan Dönmez, Selva Oruç, Timur

Rencüzoğulları ve Tuncay Yılmaz seçildi.
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TÜRKİYE EKONOMİSİNDE
GÜNCEL GELİŞMELER

Birleşme ve satınalmalar devam ediyor

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.

1

NURAY ERGÜNEş

990’larda sermaye için bankacılık en tatlı kazanç kapısıyken,
ortalıkta İstanbul’un eski Beyrut gibi global bir finans merkezi haline
getirilmesi fikri dolaşıyordu. Şimdilerde ise bu iddianın -ülkeler kulvarında
orta düzeyde bir ekonomik büyüklüğe
sahip olan Türkiye’ye biraz büyük gelmesinden kaynaklı- yavaş yavaş terk
edilerek, yerini bölgesel bir merkez olma hedefine bıraktığını görüyoruz. Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’ın talimatıyla hazırlanan “Global Finans Merkezleri ve İstanbul Raporu”nda bu yönde
açık ifadelere rastlamak mümkün.
Uluslararası finansal merkezlerle rekabet edebilme olasılığının zayıf olduğu
vurgulanan raporda, İstanbul’un global
değil bölgesel finans merkezi olması
gerektiği işaret ediliyor. “Etine göre budu” diyerek hedef küçültülmüş olsa da
finans alanı yabancı sermaye için hâlâ
çekiciliğini koruyor. Ernst&Young danışmanlık şirketinin raporuna göre Türkiye, doğrudan yabancı sermaye yatırımları açısından da yıldızı parlayan ülkelerden biri olacak. Şirketin Güneydo-

ğu Avrupa “Yatırım Çekiciliği” Araştırması 2006’ya göre, Türkiye 2007 yılında, Romanya’nın ardından Güneydoğu
Avrupa’da en cazip olarak algılanan
ikinci ülke konumunda bulunuyor.
Finans sektöründe yaşanan satın alma ve birleşmeler de bu tespiti doğrular nitelikte.
Mehmet Nazif Günal’ın Doğuş Grubu’ndan satın aldığı MNG Bank’ın satışı en ilgi çekici satışlar arasında yer alıyor. Banka Lübnanlı Hariri ailesine satıldı. Hariri ailesi geçen yıl da Öger şirketleri aracılığıyla Oger Telecom, Telekom Italia, BT Telconsut konsorsiyumunda yer alarak Türk Telekom’un yüzde 55 hissesini satın almıştı.

Sadece finans alanında değil
Yabancı sermayeyle ortaklıklara gitme
eğilimi sadece finans alanında değil diğer sektörlerde de gerçekleşiyor. Hazır
giyim sektörünün önemli isimlerinden
Boyner Holding, Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş. ve Beymen A.Ş.’nin satışı için
CitiGroup Venture Capital International
(CVCI) ile görüşmelere başladı. Anlaş-

Cem Boyner’e ait olan Altınyıldız dünyanın en büyük entegre tesislerinden birisi

manın 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. Öte yandan geçtiğimiz günlerde, ilaç firması Biofarma’nın da yüzde 50 hissesini satın alan CitiGroup;
uluslararası piyasalarda özellikle de
Asya, Orta ve Doğu Avrupa ile Latin
Amerika’ya 2001’den bu yana 3,5 milyar dolarlık yatırım yapmış durumda.
1991 yılında holdingleşmeye giden
Boyner Holding’in bünyesinde Altınyıldız, BBA, Boyner Büyük Mağazacılık,
Çarşı Tatil, Boyner Bireysel Ürünler Satış ve Pazarlama, Boyner Holding Yayınları yer alıyor. Boyner Mağazaları
yaklaşık 60.000 metrekare satış alanıyla Türkiye’nin en büyük gıda dışı perakendecisi. Tekstil ve konfeksiyon üreticisi Altınyıldız ise şu anda dünyanın en
büyük 5 entegre tesisinden birine sahip.

Yerli sermayelerde
birleşme devam ediyor
Öte yandan birleşme veya satın almalar sadece yabancı sermaye üzerinden
değil yerli sermayeler arasında da yaşanıyor. Ülker Grubu ile Boydak Grubu
arasında yaşanan işbirliği bunun önemli örneklerinden. Ülker Grubu, bünyesinde bulunan Yıldız Holding, Bizim
Menkul Değerler’deki yüzde 49,5 hissesini Boydak Grubu’na devretti. Anadolu
sermayesinin bu önemli iki kuruluşu
geçen dönemlerde katılım bankalarında da birleşme yoluna gitmişlerdi. Ülker Grubu’na ait Family Finans ile Boydak Grubu’na ait Anadolu Finans, yüz-

Finans alanında yabancı sermayenin oranı her gün biraz daha artıyor.

Finans alanında yabancı sermayenin payı
her gün biraz daha artıyor.
TMSF, Sitebank’ı Yunan Novabank’a sattı.
TEB’in yüzde 50’si Fransız BNP’ye satıldı.
Yapı Kredi, TMSF tarafından Unicredito-Koç ortaklığına satıldı.
Dışbank, Fortis’e satıldı.
Garanti’nin kontrol hissesinin yarısı GE’ye satıldı.
C Bank’ın kontrol hissesinin tamamı İsrailli Bank Hapoalim’e satıldı.

de 50 eşit ortaklıkla Türkiye Finans Katılım Bankası adı altında birleşmişti. Bu
birleşme sonucunda, Türkiye Finans
Katılım Bankası fon büyüklüğü açısından katılım bankaları arasında yüzde
31’lik payla birinci sıraya yükselirken,
özel sermayeli bankalar arasında özsermaye açısından 11. büyük banka
haline geldi.

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.
Kayseri merkezli olan Boydak Grubu, bünyesinde İstikbal Mobilya, İstik bal Re gi na Mut fak&Ban yo, Hes
Kablo, Boyteks Tekstil, Merkez Çelik,
Boydak Dış Ticaret, Boytaş Mobilya
Sa na yi, Boy paş Da ya nık lı Tü ke tim
Malları, Form Sünger ve Yatak Sanayi, Alfa Mobel, Sunset International,
Bepaş Dayanıklı Tüketim Malları, Bimeks Dayanıklı Tüketim Malları şirketlerini barındırıyor.

Finansbank, Yunan NBG’ye satıldı.
Tekfenbank, Yunan EFG’ye satıldı.
Denizbank, Dexia’ya satıldı.
şekerbank’ın kontrolü Kazakistan’dan Bank Turan’a geçti.
Adabank, bir Kuveyt finans kuruluşuna satıldı.
MNG Bank, Hariri ailesine satıldı.
Akbank’ın yüzde 20’si Citibank’a satıldı.
Oyakbank satış için vitrinde, kamu bankaları özelleştirme kuyruğunda...
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Türkiye’de kapitalist gelişme üzerine

OSMANLI’DAN CUMHURİYETE

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.

O

MEHMET TÜRKAY

smanlı’dan TC’ye geçiş
sürecine ilişkin değerlendirmelerde ilk sorun, tartışmanın süreklilik ya
da kopuş argümanları üzerinden oluşturulan bir ikileme
hapsedilmesinde çıkmaktadır.
Kesin hatlarıyla böyle bir ikilem
yaratmak, süreci anlamayı zorlaştıran kritik noktadır. Bu tür
bir ikilemin aşılabilmesi için,
kopuş ve süreklilik alanlarının
mümkün olduğu ölçüde tanımlanması, netleştirilmesi gerekmektedir. Böyle bir çaba mutlak
bir kopuş ya da mutlak bir süreklilik argümanının tek başına
yeterli olmayacağını ortaya çıkaracaktır. Diğer bir deyişle her
iki argümanın eşzamanlı kullanımı, süreci anlamayı kolaylaştıracaktır. Böyle bir alan tanımlama ve/veya netleştirme çabasının mümkün olabilmesi içinse, geçiş sürecini niteleyen temel ilişki sisteminin “adının”
konması gerekmektedir.

Kapitalist birikim sürecinin
dayandığı mantık

Bu noktada, Osmanlı’da nasıl
bir üretim tarzının ve dolayısıyla nasıl bir toplumsal ilişki ağının geçerli olduğu sorusu saklı
kalmak üzere ve bu anlamda
farklılıkları ya da özgünlükleri
akılda tutularak, Osmanlı’nın
19. yüzyılda netleşmeye başlayan dönüşüm sürecinin yönünü
belirleyen kapitalist ilişki ağının özellikleri üzerinden soruna yaklaşmak gerekmektedir.
Kapitalist birikim ağının yeşermeye başladığı bu süreçte, kapitalistleşmenin
dayandığı
mantığın özelliklerinin ortaya
konması süreci anlamak açısından önem kazanmaktadır.
Kapitalist birikim sürecinin dayandığı mantık dendiğinde ise
bu ilişki tarzının zamana ve
mekâna göre farklılaşacağı,
göz önünde tutulması gereken
kritik bir özelliktir. Zamana ve

mekâna göre farklılaşma perspektifi, kapitalistleşme sürecine “ideal tip”lerden hareketle,
bir anlamda indirgemeci bir biçimde yaklaşılmasının önünü
keserek, yaratacağı sorunları
ortadan kaldıracaktır.
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. Söz konusu asimetrinin bir anlamda
kristalize olduğu, somutlaştığı
tarih ise dönemin hegemonik
gücü Britanya ile 1838’de yapılan ticaret anlaşması ve bu anlaşmayı izleyen süreçte tamamlayıcı nitelikteki gelişmelerdir. Bu süreç bir taraf tan,
Osmanlı’nın farklı coğrafyalarında başlayan “uluslaşma”

hareketleri ile egemenlik alanının daraldığı bir diğer gelişmeyi beraberinde getirirken, diğer
taraf tan, Osmanlı’da geçerli
olan mülkiyet yapısının kapitalistleşmenin gereklerine hizmet edecek şekilde, ancak,
mevcut asimetrinin tanımladığı
haliyle dönüşmeye başladığı
yeni bir dönemin başlangıcına
işaret eder. Tanzimat Fermanı’nın ilanıyla çerçevesi belirmeye başlayan bu dönüşüm,
süreç içinde mantıki sonuçlarına ulaşmaya başlamış ve somut girişimlerin ortaya çıktığı
ilk alan devletin yeniden yapılanması anlamına gelecek olan
Meşrutiyet deneyimleri olmuştur.

Düyun-u Umumiye
kurumsallaşmanın son
biçimi

Osmanlı’nın içinde barındırdığı farklı etnik unsurların temsiliyeti ve haklarının hukuk garantisi altına alınmaya başlandığı bu farklılaşmalar, egemenliğin kaybına dair somut ku-

rumsallaşmalarla beraber gitmektedir. Düyunu Umumiye bu
tür bir kurumsallaşmanın aldığı en son ve somut biçimdir.
Diğer taraf tan, bu çözülme
toprak kaybı nedeniyle gelirlerin azalması anlamına gelirken,
aynı zamanda yine bu etkiye
paralel olarak Osmanlı’da
mevcut olan manifaktür üretiminin çökmesi anlamına gelmektedir. Bu gelişmelerin sonucunda açık pazar haline gelen Osmanlı, içine girdiği borç
kıskacıyla hareket edemez hale
gelmiştir.
Böyle bir süreçte Tanzimat
Fermanı’yla somutlaşan “Batılılaşmaya” dönük çabalar, “Batı”
ile ancak onun gibi olunabildiğinde baş edilebileceğine dair
bir anlayışta ifadesini bulmuştur. Ancak kendi pazarı üzerindeki denetim gücünün ve bu
anlamda yetkisinin kaybedildiği
bir ortamda “Batılılaşma” çabaları, mevcut asimetrik güç
ilişkisinin daha da güçlenmesiyle sonuçlanmış ve dolayısıyla
kapitalist sermaye birikiminin
bu etkiler altında oluşturulan
kurumsal yapılar aracılığıyla
eşitsiz bir süreç olarak işlemesi anlamına gelmiştir.

İttihat ve Terakki ile
başlayan “milli iktisat”

Bu süreçte bir taraf tan Batılılaşmaya dönük çabalar devam
ederken diğer taraf tan “Osmanlılık” bilinci yeniden kurgulanmaya çalışılmış, ancak tarihsel/toplumsal objektif koşulların ortadan kalkması nedeniyle, bu çaba karşılık bulamamıştır. Objektif koşulların
ortadan kalkması, Osmanlı tebaasını oluşturan unsurların
Batı’yla girilen asimetrik ilişkiye farklı biçimlerde eklemlenmeleri nedeniyle Osmanlı olmanın tanımladığı ortak çıkarların ortadan kalkmasından ya
da çıkarların farklılaşmasından

kaynaklanmaktadır. İttihat Terakki’yle başlayan “milli iktisat” yaratma anlayışı, Osmanlı’nın mevcut sınırlarını temsil
eden coğrafyanın tüm kaynaklarının, bir bütün olarak kapita-

Kapitalist birikim
sürecinin dayandığı
mantık dendiğinde
bu ilişki tarzının
zamana ve mekâna
göre farklılaşacağı,
göz önünde tutulması
gereken kritik bir
özelliktir.
Zamana ve mekâna
göre farklılaşma
perspektifi,
kapitalistleşme
sürecine
“ideal tip”lerden
hareketle, bir
anlamda indirgemeci
bir biçimde
yaklaşılmasının
önünü keserek,
yaratacağı sorunları
ortadan kaldıracaktır.

list sermaye birikimini denetleyecek bağımsız siyasi bir iradenin denetimi altına alınmasına
yönelik bir çaba olarak anlam
kazanmıştır. Diğer taraf tan söz
konusu çıkar farklılaşması, bu
girişimin amacına ulaşmasının
şartlarını da ortadan kaldırmıştır.

16

HABER

MART 2007

HEPİMİZ EZİLENLERİZ

HEPİMİZ HRANT’IZ,
HEPİMİZ ERMENİYİZ

Hrant Dink’in, yönettiği Agos Gazetesi
önünde katledilmesinin ardından, 24
Ocak’ta İstanbul’da gerçekleşen cenaze
yürüyüşüne yüzbinler katıldı. Katılımın
yarattığı etki, devletin en güçlü organlarını dahi derinden sarstı.

DÜZENE İNAT,
KARDEŞİZ HRANT!

TOPLUMSAL ÖZGÜRLÜK

“BİR İNANCI ÜÇ DİNDE YAŞAMAK” yapan Zidan Kırık, “Hrant Dink bu ülke-

Hatay Demokrasi Platformu’nun Ulus
Meydanı'nda gerçekleştirdiği eylem,
yoğun katılımlı yürüyüşten sonra yapılan basın açıklamasıyla son buldu. Komite adına konuşan Cem Çapar, Hrant
Dink'i katleden zihniyet, bizzat Hrant'ın
ifadesiyle; “Bizim burada beraberce yaşadığımız zenginliğe asla
sahip olamayacak.

nin, bu toplumun insaniyetini taşıyan ve
koruyan herkesin saygı duyduğu bir duyarlılıktır. Türkiye’nin gerçeği katliamlar
olmamalıdır. Antakya’daki kardeşlik olmalıdır.” diyerek Antakya’dan tüm ülkeye barış ve kardeşlik mesajının verilmesini istediklerini belirtti. HATAY

Öldürüldüğü günün akşamında, birbirinden habersiz onbinlerce insan biraraya gelerek, kendilerinden yana saf tutan Ermeni aydın Hrant Dink’in, katledilmesine tepkisiz kalmayacaklarını
gösterdiler. 24 Ocak günü, Agos Gazetesi önünden başlayan cenaze yürüyüşü, Kumkapı Mer yem Ana Kilisesi’nde
son buldu. Yapılan konuşmada, halkların kardeşliğinin bu şekilde bitirilemeyeceği ve katliamlarla ancak, halkın öfkesinin büyüyeceğine vurgu yapıldı.
İSTANBUL

GÜVERCİNLER TÜKENMEYECEK,
ÖZGÜRLÜĞE DEK

Hatay Demokrasi Platformu bileşenleri
27 Ocak akşamı Hrant Dink cinayetini
bir kere daha kınamak için meşaleli yürüyüş gerçekleştirdi. Asi Nehri’ne kızıl
karanfillerin atıldığı eyleme halktan büyük destek geldi. Platform adına yapılan konuşmada Hrant Dink’in çok kimlikli bir Türkiye’yi savunan, barışın, demokrasinin, hoşgörünün egemen olması için mücadele eden çatal yürekli bir
devrimci olduğu belirtildi. “İnsanlık ve
halk düşmanları bu çiçeği aramızdan
kopardılar. Kınıyoruz, protesto ediyoruz, lanetliyoruz” denildi.

20 Ocak Cumartesi günü Hrant Dink'in
öldürülmesini protesto etmek için Adana İnönü Parkın’dan Uğur Mumcu Meydanı’na kadar yürüyüş yapıldı. İnönü
Parkı’nda toplanan demokratik kitle örgütleri, sendikalar, siyasi partiler ve
devrimci yapılar sürekli "Hepimiz
Hrant'ız, hepimiz Ermeniyiz" sloganını
attı. Yapılan kısa bir konuşmadan sonra
Atatürk Caddesi üzerinden Uğur Mumcu Meydanı’na kadar sloganlar atılarak
yüründü. Yaklaşık 400 kişinin katıldığı
eylem Uğur Mumcu Meydanı’nda yapılan basın açıklamasıyla bitirildi. ADANA

OTURMA EYLEMİ

VAKIFLI KÖYÜ’NE
HRANT DİNK ZİYARETİ

Hrant Dink katliamının ardından demokratik kitle örgütleri ve partiler, ülkemizde bulunan tek Ermeni köyü olan
Vakıflı Köyü’ne başsağlığı ziyareti gerçekleştirdi. Toplumsal Özgürlük Platformu, Samandağ Halkevi, SKD, EğitimSen, SES, ÇKD, Odalar Birliği, EmekliSen, Antep Tabipler Odası gibi çok sayıda kurumun katıldığı ziyaret, kilisede
kabul edildi. Bu cinayetin Türkiye’de varolan mozaiğin sarsılması amacını taşıdığını ifade eden kitle örgütleri, bu vahşeti kınadıklarını ve başka Hrant’ların
katledilmemesi için birlik içinde olmaları gerektiğini ifade ettiler. Temsilcilerin konuşmalarının ardından oturma
eylemi gerçekleştirildi. HATAY

HRANT DİNK YÜRÜYÜŞÜ

Bir şarkıyı üç dilde dinlemeyi,
bir inancı üç dinde yaşamayı, bir yemeği üç sofrada tatmanın verdiği hazzı asla anlayamayacak. Biz, Samandağ Halkı
olarak, Hrant Dink'in ne demek istediğini çok iyi anlıyoruz.” dedi. HATAY

SARAY CADDESİ
“HRANT DİNK CADDESİ” OLSUN

Hatay Toplumsal Dayanışma ve Kültür
Derneği, uğradığı saldırı sonucu katledilen Hrant Dink’in, bu ülkedeki aydınların, demokratların, halkların kardeşliğinden yana olanların vicdanını temsil
etmekte olduğu gerçeğinden hareketle,
Saray Caddesi’nin adının “Hrant Dink
Caddesi” olarak düzenlenmesini bir basın açıklamasıyla önerdi. Açıklamayı

HRANT DİNK ANISINA
FUTBOL TURNUVASI

Hatay’da Toplumsal Dayanışma ve Kültür Derneği, Hrant Dink anısına bir futbol turnuvası düzenledi. Onbeş gün süren turnuvada, oniki takım karşılaştı.
Hatay EMO, SES, BES, Eğitim-Sen temsilcilerinin yanısıra, Samandağ Halkevi,
Samandağ Kalkındırma Derneği gibi kurumların da desteklediği turnuvaya ilgi
büyüktü. Turnuva öncesinde Dernek
adına konuşma yapan Gökmen Berrak,
sporun barış ve kardeşlik adına yapılması gerektiğini vurgulayarak, Hrant
Dink’in alçakça bir saldırı sonucu, ırkçı
güçlerce katledilmesini tüm Hatay halkı
adına lanetlediklerini ifade etti. HATAY

23 0cak Salı günü Hrant Dink'in öldürülmesini protesto etmek için Çakmak
Caddesi’nden, İnönü Parkı’na kadar bir
yürüyüş yapıldı. Akşam saatlerinde yapılan bu yürüyüşte “Yaşasın halkların
kardeşliği” yazılı pankart taşındı. Sık
sık sloganların atıldığı eyleme yaklaşık
500 kişi katıldı. İnönü Parkı’nda yapılan
basın açıklamasından sonra oturma eylemi gerçekleştirildi. Oturma eylemi sırasında “sarı gelin” parçası seslendirildi. ADANA

“3” KURşUN,
“0” KORUMA, “1” ÖLÜ!

11 şubat Pazar günü Adana Eczacılar
Odası’nda 301. madde üzerine bir panel gerçekleştirildi. TMMOB, KESK,
DİSK ve Düşünceye Özgürlük İçin Hukukçular Komitesi tarafından düzenlenen panelde Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu
ve Doç. Dr. Yücel Sayman konuşmacı
olarak yeraldı. Panele yaklaşık 150 kişi
katıldı. ADANA

HRANT DİNK MERSİN’DE DE
ÖLÜMSÜZLEŞTİ

Hrant Dink'in katledilmesi Mersin'de iki
ayrı eylemle protesto edildi. Birinci eylem, cinayetin hemen ertesi günü, ikinci eylem ise cenazesinin kaldırıldığı gün
sembolik bir cenaze töreni düzenlenerek gerçekleştirildi. Eyleme yaklaşık
2000 kişi katıldı. Yapılan basın açıklamalarında; cinayetin, devletin kontra
güçlerince gerçekleştirildiği vurgulanarak, halkların kardeşliğini hedef alan bir
cinayet olduğu belirtildi. Türkiye tarihinde bu tarz provokasyonlara sık sık
başvurulduğu, ancak hiç bir gücün halkları birbirine düşürmeye yetmeyeceği
söylendi. 40 siyasi parti ve demokratik
kitle örgütünün katıldığı eylemlerde,
dikkat çeken en önemli gelişme Mersin'in Türkmen köylerindeki derneklerin
de katılımcı olmasıydı. MERSİN
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rıyer Toplumsal Dayanışma Derneği'nde düzenlenen
etkinlikte, önce bir sinevizyon gösterimiyle FKF ve
Dev Genç tarihi izlendi ve ardından da, bugünkü gençliğin durumu tartışıldı. Tarabyaüstü Gençliği olarak
çalışmalarını sürdürme kararı alan gençler, 30 Mart’ta Kızıldere Katliamı’nın yıldönümünde daha büyük
bir etkinlik düzenleyerek devrimci değerleri yaşatacakları sözüyle toplantıyı sonlandırdılar. İSTANBUL

SONUÇ BİLDİRGESİNİ HERKES SAHİPLENMELİ

Hatay Toplumsal Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Sezai Zidani, dernek binasında yaptığı basın
açıklamasında, “Türkiye Barışını Arıyor” konferansına
övgüler yağdırdı. Birçok aydınımızın katılımıyla gerçekleşen konferansta, Kürt sorununun çözümü için siyasi, ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel önerilerin yanı sıra medya, toplum, iletişim alanına yönelik taleplerin de yer aldığı bildirgenin yayınlanmasının önemini vurguladı. Çözümü Türkiye’nin iç dinamiklerinde
arayan, yaşananların herkesin ortak acısı olduğu gerçeğinden hareket eden, sosyal barışı sosyal adaletten
ayrı düşünmeyen bir yaklaşımın tüm sorunları çözebilecek bir irade geliştirebileceğini ifade eden Zidani,
siyasi iktidarı ve tüm milletvekillerini konferansın sonuç bildirgesini dikkate almaya davet etti. Barıştan,
kardeşlikten yana olan kişi, kurum, parti, sendika ve
meslek odalarını, konferansın sonuç bildirgesini sahiplenmeye çağırdı. ANTAKYA

HABER

GELENEKSEL AŞURE ETKİNLİĞİ

Karşıyaka Toplumsal Dayanışma Derneği’nin düzenlemiş olduğu geleneksel 2. Aşure şenliği yapıldı. Etkinlik, dernek semah ekibinin gösterisi ve müzik grubunun dinletisiyle başladı. Aşure, Karşıyaka halkının
katılımıyla kazanda pişirildikten sonra Karşıyaka'daki
mahallelilere dağıtıldı. Mahalle sakinlerinin oldukça ilgi gösterdiği 2. Aşure şenliği’nde, komün geleneğinden gelen emekçi halk kültürünün bir örneği olan aşure, ortaklaşa katılım ve paylaşımla tekrar yaşatıldı.
ADANA

KÜRESEL ISINMA VE NÜKLEERE KARŞI GÜNEş

ANTAKYA “RES EL SENİ” ETKİNLİĞİ

Hatay Toplumsal Dayanışma ve Kültür Derneği tarafından 14 Ocak günü Res el Seni (yeni yıl kutlaması)
etkinliği gerçekleştirildi. Antakya’da Armutlu mahallesinde gerçekleştirilen etkinliğe ilgi büyüktü. Farklı
kültürlerin bir araya geldiği etkinlikte, binyıllar boyunca sayısız medeniyet ve kültürü ağırlamış bu topraklarda, tüm halkların değerlerine sahip çıkma geleneğiyle Arap-Alevi toplum başta olmak üzere, Ortadoğu
halklarının yeni yılı kutlandı. Kardeşçe biraraya gelmenin, halkların barış içinde yaşayabileceğinin göstergesi olan etkinlik, yörenin solmayan ezgileri olan
müvveller ve coşkulu halaylarla son buldu. ANTAKYA

Makine Mühendisleri Odası’nca 16 şubat’ta Seyhan
Oteli’nde "Küresel Isınmanın Nedenleri ve Enerjide
Doğru Seçim” konulu bir söyleşi gerçekleştirildi. Söyleşiye Marmara Üniversitesi’nden Tanay Sıdkı Uyar
katıldı. Sürekli artan fosil yakıt kullanımının ve atmosferdeki sera gazı tabakasının kalınlaşmasının etkisiyle, küresel ısınmanın arttığına dikkat çekilen panelde,
gelişmiş pek çok ülkenin fosil yakıtlar yerine yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneldiğini belirtilerek, ülkemizinde yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanması
gerektiği gerektiği vurgulandı. Hükümetlerin hala fosil
yakıtlarla çalışan termik santralleri kurduğunu ve
dünyanın terk etmekte olduğu nükleer santralleri kurmaya yöneldiğini söyledi. Söyleşiye 150 kişi katıldı.
ADANA

İKİTELLİ GENÇLİĞİ MAHALLESİNE SAHİP ÇIKIYOR

İkitelli’de Dere mevkiinde bulunan İkitelli İlköğretim
Okulu’nun hemen yanına yeni bir park yapıldı. Kendilerine “Dere Gençliği” diyen mahalle gençleri, okul ve
park etrafındaki uyuşturucu satışı ve çeteleşmeye dikkat çekmek için bir çalışma başlattıklarını söylediler.
Bu çalışmanın başlangıcı olarak, yapılan parka “Özgürlük Parkı” adını verdiklerini söyleyen gençler, bu
sorunlara mahalle sakinlerinin tümünü katarak çözüm arayacaklarını dile getirdiler. İSTANBUL

ÖZGÜRLÜKÇÜ GENÇLİK KIş KAMPINI TAMAMLADI
Özgürlükçü Gençlik Derneği, şubat ayında kış kamp-

“HEPİMİZ KÜRDÜZ”

KARŞIYAKA TOPLUMSAL DAYANIŞMA DERNEĞİ
GENÇLİK BULUŞMASI

Karşıyaka Toplumsal Dayanışma Derneği, dernek binasında lise ve dershane öğrencileriyle kaynaşma etkinliği düzenledi. Lise ve dershanelerden yaklaşık 50
kişinin katıldığı etkinlikte, gençliğin kültürel anlamda
yozlaşması ve ABD'nin Ortadoğu halklarına uyguladığı baskı, şiddet ve katliamlar üzerine bir söyleşi yapıldı. Etkinlik, şiir dinletisi ve dernek müzik grubunun
türküleri eşliğinde halaylarla bitirildi. ADANA

Halkların Kardeşlik İnisiyatifi, 24 şubat günü Taksim
tramvay durağında basın açıklaması düzenledi. Eylemde "Halkların kardeşliğini savunmak ekmeğini savunmaktır. Kürt halkına özgürlük" yazılı pankart açıldı. “25 yıldır süren savaşta yaşanan büyük acılara
rağmen egemenler tarafından gerekli dersler çıkarılmamıştır. Kürt halkının kendi kaderini özgürce belirlemesinin önündeki tüm engeller derhal kaldırılmalı, askeri operasyonlar derhal durdurulmalı, bölgedeki askeri yığınak dağıtılmalı, koruculuk uygulaması lağvedilmelidir" denilen eylemin sonunda polis tarafından
gözaltına alınan Ali Gülmez, "Terör Örgütünün Propagandasını Yapmak" suçundan tutuksuz yargılanmak
üzere tutanak tutularak serbest bırakıldı. İSTANBUL

DENİZ GEZMİŞ’İN 60. DOĞUM GÜNÜ

Tarabyaüstü Gençliği 24 şubat 2007'de Deniz Gezmiş'in 60. doğum günü dolayısıyla Deniz Gezmiş ve 68
Gençlik Hareketinden yola çıkarak, bugün neler yapılması gerektiğini tartıştıkları bir etkinlik düzenledi. Sa-

larını tamamladı. Türkiye’de kapitalizmin gelişimi ve

ekoloji ile Shakespeare ve Hamlet konularının tartışıl-

dığı kamplar, Adana ve İstanbul’da gerçekleşti, kamlara 19 ilden 85 kişi katıldı.

Kampın ilk gününde, Osmanlı’dan günümüze, Türki-

ye’de kapitalizmin ve sosyal sınıfların gelişimi üzerine

bir sunumun ardından, kapitalizmin günümüzde önü-

müze çıkardığı sorunların analizi yapıldı. Ekolojiye gi-

riş konusunda, temel kavramların aktarımının ardın-

dan, ekolojik sorunların kapitalizmle olan bağları,

kapsamı ve derinliği üzerine çizilen çarpıcı tablo kar-

şısında, neler yapılabileceği tartışıldı. Shakespeare’in

hayatı ve sanatı, yaşadığı dönem İngiltere’sinin tarih-

sel konumu aktarıldıktan sonra, Hamlet oyununun,

metin analizi yapıldı.

“Türkiye’de kapitalizmin gelişimi” konusunda Nuray

Ergüneş ve Cenk Ağcabay, “Ekoloji” konusunda Gül
Tanyeri, Mebruke Bayram, Yaşar Gökoğlu, “Shakspe-

are ve Hamlet” konusunda Selver Dikkol ve Hikmet

Sarıoğlu sunum yaptılar. ADANA-İSTANBUL
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Etiyopya ordusu Somali’ye girdi

SOMALİ İŞGALİ ABD’NİN HAMLESİ

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.

G

SEMİH GÖKÇE

eçtiğimiz aylarda Doğu
Afrika ülkelerinden Etiyopya, ordusuyla komşusu Somali’ye girerek işgal etti ve yandaşı olan Somali geçici hükümetini başkent Mogadişu’ya yerleştirdi. ABD, Etiyopya’nın müdahalesini gerek askeri, gerekse politik yönden
açıkça destekledi. Etiyopya, işgal hareketini, son yıllarda Somali’yi yöneten Birleşik İslam
Mahkemeleri’nin aşırı İslamcıların kontrolüne geçmesi, El
Kaide’yle ilişkisinin olması ve
bu haliyle Etiyopya için tehdit
oluşturmasıyla gerekçelendirdi.
Biraz geriye dönelim: Somali’yi 20 yıl yöneten ulusal-kalkınmacı Siad Barre’nin, kabileler tarafından 1991’de iktidardan düşürülmesinden sonra bu
ülkede bir iç çatışma ve kaos
dönemi başladı. Ülke halkının
yaşam koşulları, kabileler arasındaki sürekli çatışmalar nedeniyle giderek daha da kötüleşti. Havaalanları ve limanlar
kapatıldı, ekonomi çöktü. Ortaya çıkan yıkımı ve açlığı giderme gerekçesiyle 1992 yılında
ABD, BM şemsiyesi altında ülkeye asker çıkardı (Türkiye de
bu operasyona bir askeri birlikle katılmıştı). Ancak Somali
halkı bu dış müdahaleye karşı
direndi ve yabancı askerler
1995’te ülkeyi terk etmek zo-

runda kaldı.
Yabancıları kovan Somalililer
yine birliklerini sağlayamadı ve
kaos ortamı devam etti. Bu durumdan çeşitli nedenlerle rahatsız olan uluslararası kuruluşlar (Arap Birliği, Afrika Birliği Örgütü, BM, AB) merkezi bir
yönetim oluşturmak için birçok
girişimde bulundu. Bu girişimlerin sonucunda 2000 yılında
kabile temsilcilerinden ve etkili
kişilerden oluşan bir meclis
Kenya’da toplanarak bir devlet
başkanı seçti. Ancak bu kişi ülkeye hâkim olamadı. 2004 yılında ise Etiyopya yanlısı Abdullahi Yusuf devlet başkanı

karşı Etiyopya’nın çoğunluğu
Hristiyan. Etiyopya’yı 90’lı yılların başından bu yana geçmişte Maoist söyleme sahip olan,
ama bugün ABD’yle sıkı ilişkiler içinde bulunan Meles Zenavi yönetiyor.)

Birleşik İslam
Mahkemeleri
Geçici hükümet değil, ama
başka bir oluşum, Birleşik İslam Mahkemeleri (BİM), son
yıllarda Somali’nin birliğini
gerçekleştir meyi başar mıştı.
İslam Mahkemeleri, 1991’den
beri süren yasasız/devletsiz
dönemde düzeni sağlamak

Dünya kapitalistleri Somali halkını sadakayla oyalıyor

relerinin desteğini arkasına
alan BİM, Somali’nin çok büyük
bölümünü kontrol altına aldı,
başkent Mogadişu’yu da 2006
Haziran ayında ele geçirdi.
BİM, kabile çatışmalarına son
vererek görece bir iç barış ve

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.
yapıldı. O da ülkeye hâkim olamadı ve geçici hükümet ancak
Etiyopya’ya yakın bir şehir olan
Baidoa’da tutunabildi. Ama Yusuf’un yönetimi Somali Geçici
Hükümeti olarak ABD, BM ve
elbette Etiyopya tarafından tanındı. (Somali ile Etiyopya arasında tarihsel husumet bulunuyor. Geçmişte sınır çatışmaları
yaşanmıştı. Somali halkının tümünün Müslüman olmasına

amacıyla ülkenin zenginleri tarafından kurulmuş ve ekonomik olarak desteklenmişti. Modern yasaların boşluğunu İslami hukuk kuralları dolduruyordu. Nüfusunun tümü Sünni
Müslüman olan Somali halkı
için bu kabul edilebilir bir çözümdü. İslam Mahkemeleri aynı zamanda silahlı milislere de
sahipti. İslam’ın otoritesini,
birleştirici söylemini ve iş çev-

ABD’nin stratejik ilgisi

Yaşam koşulları, kabile çatışmaları nedeniyle daha da kötüleşti

istikrar sağladı. BİM yönetiminde ekonomi yavaş yavaş toparlanmaya başladı ve limanlar ile havaalanları 15 yıllık bir
aradan sonra tekrar açıldı. Öte
yandan BİM yönetimi şeriata
dayanarak sinemaları kapattı,
müzik yayınlarını kısıtladı.
Dış güçler tarafından desteklenen geçici hükümet ve Etiyopya ile BİM arasındaki gerilim geçen yılın sonlarına doğru

ABD’nin, dünyanın en yoksul ülkelerinden Somali’ye olan bu ilgisi neyle açıklanabilir?
Temel neden, kuşkusuz birkaç El Kaidecinin yakalanması değil, Somali’nin stratejik konumudur.
ABD, dünya egemenliğini sağlama almanın başlıca yolu olarak gördüğü enerji kaynaklarının kontrolü için bu bölgeyi önemsiyor. 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 Suudi Arabistan’dan ve Su-

iyice yükseldi. Etiyopya, Aralık
ayının son günlerinde Somali’ye saldırdı. Hava bombardımanıyla başlayan saldırı, tanklar ve ağır silahlar eşliğinde kara harekâtıyla devam etti. Ocak
ayının ilk günlerinde Mogadişu
düştü. BİM yöneticileri ve kadroları önce güneye, sonra da
şehirleri terk ederek ülkenin iç
kesimlerine çekildi.
Etiyopya bu saldırıda yalnız
değildi. ABD gerek istihbarat
temini, gerekse özel askeri birlikler yoluyla işgale destek oldu. Ayrıca ABD hava kuvvetleri, BİM güçlerinin çekildiği güney bölgesindeki yerleşim yerlerini helikopter ve AC-130
bombardıman uçaklarıyla vurdu. ABD yetkilileri hedefin, El
Kaide sorumlularından 3 kişi
olduğunu açıkladı. Ama yerel
kaynaklar, bombalamalarda
yüzlerce sivilin hayatını kaybettiğini belirtiyor.

dan’dan temin ediyor. Kızıldeniz ise petrol yolunu
oluşturuyor. ABD bu nedenle Somali’nin kendi işbirlikçilerinin elinde olmasını istiyor.
Ancak muhtemelen işgal başarısızlığa uğrayacaktır. BİM, işgalcilere karşı silahlı direnişi sürdüreceğini açıkladı. Nitekim halen 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.
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Referandum Kerkük’ün Kürtlüğünü onaylayacak

TÜRKİYE’NİN KERKÜK SORUNU

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.

M

İ. HALİT ELÇİ

usul/Kerkük bölgesi, Irak petrol
yataklarının en yoğun olarak
bulunduğu yerlerden biridir.Cumhuriyet kurulurken Musul/Kerkük bölgesi tartışmalı bir sürecin ardından Türkiye sınırları dışında kalmıştı.
Bu nedenle TC yöneticileri/egemen güçler ve tabii Türkçü faşistler için Kerkük
kapanmayan bir yaradır.
TC, uluslararası hukuka göre bölge
üzerinde bir hakkı olmadığı halde “orada soydaşlarımız var” bahanesiyle sü-

rekli olarak konuyu sıcak tutma, hak iddiasında bulunma politikası izlemiştir.
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.

Türkiye Irak’taki Türkmenlerin (sözde

3-5 milyon idiler) hamisi rolü oynuyordu. Ama Irak’ta işgal sonrası yapılan
seçimler Türkiye’nin bu iddiasını tuzla
buz etti. Çünkü Türkiye’nin desteklediği
Türkmen adayların aldıkları oylar bırakalım milyonları, onbinleri bile aşamadı. Ayrıca görüldü ki, Türkmenlerin çoğunluğu şiilik mezhebine bağlı olmaları
nedeniyle şii Araplar’a Türkiyeli Türklerden daha yakındılar. Daha ilginci,
Türkmenlerin bir kısmının Kürtlere yakın davranması ve bugün bölgesel Kür-

distan yönetimini desteklemesidir.

Kerkük’te Kürt hakimiyeti
Kerkük son yıllarda bir uluslararası
sorun haline geldi. ABD ve müttefiklerinin Irak’ı işgali sırasında Kerkük şehrini
de Saddam’ın askerlerinin elinden Kürt
peşmergeleri almıştı. Kürtler bu şehrin
bir Kürt şehri, “Kürdistan’ın kalbi ve
başkenti” olduğunu ileri sürdüler. Haklı
olarak, Saddam yönetiminin bu şehir-

deki onbinlerce Kürdü sürüp yerine
Arap nüfusu yerleştirdiğini, bu haksızlığın giderilmesi için sürülen Kürtlerin
geri getirilmesi gerektiğini savundular.
Kürt örgütleri (PDK ve YNK) ABD’nin
Irak’taki en sağlam müttefikleri olarak
bu politikayı uygulamayı başardılar.
Ancak Kürtlerin şehirdeki fiili hakimiyeti ve bu nüfus hareketleri bu kez
Arapları ve Türkmenleri harekete geçirdi. Kürtlerin şehrin hakimiyetini kesinleştirmek için onlara karşı katliama ve

etnik temizliğe kalkışacağı iddiaları ortaya atıldı.
Daha çok Iraklı Arapların baskıları nedeniyle, bu petrol zengini bölgenin hukuki statüsünün, 2007 sonunda yapılacak bir referandumla belirlenmesi bir
ara çözüm olarak kabul edildi.
şimdi Türkiye bu referandumun yapılmaması veya belirsiz bir tarihe ertelenmesi için çabalıyor. Türkiye neden referandumu istemiyor? Çünkü Kerkük’te
Türkmenlerin ve Arapların sayısı Kürtlerin sayısından azdır 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.

ABD: Referandum yapılacak

Barzani:”Kerkük Kürdistan’ın kalbidir”

Irak’ta direnişçiler tarafından bugüne
kadar 3 bin 200 Amerikan askeri öldürüldü. Direnişçiler tekniklerini geliştirerek son birkaç haf tada tam 9 Amerikan
helikopteri düşürdüler.
Can kayıpları ve işgalcilerin yaşadığı
askeri başarısızlık ABD kamuoyunu derinden etkiliyor. Bush’un partisinin son
Kongre seçimlerinde kaybetmesinin
başlıca sebebi, Irak’ta yaşanan hezimetti. Şu anda Bush yönetiminin üze-

Türkiye, bir yandan Iraklı Arap ve
Türkmenleri destekleyerek, diğer yandan ABD nezdinde girişimlerde bulunarak referandumu önlemeye çalışıyor.
Ancak ABD bu istekleri reddediyor. Son

ABD IRAK’TA YALNIZLAŞIYOR

rinde Irak’tan ABD askerlerini geri çekmesi yönünde büyük bir baskı var. Gerçi Bush bu baskılara şimdilik direniyor
ve hatta “Irak’taki askerleri geri getirebilmenin koşullarını oluşturmak” gerekçesiyle 20 bin asker daha gönderiyor bölgeye. Ama bu, apaçık, işgalcilerin işlerinin yolunda gitmediğinin göstergesidir.
Daha açık bir göstergeyse, Britanya’nın askerlerini 2008’e kadar çekme

kararını açıklamasıdır. Britanya öteden
beri ABD’nin dünya politikasındaki en
yakın müttefikidir. ABD’nin bütün kirli
savaşlarına canı gönülden, politikasıyla, askeriyle destek vermişdir. Irak’ta
ABD’den sonra en fazla asker bulunduran ülke Britanya’dır. Britanya’nın şu
anda Irak’ta 7 bin100 askeri bulunuyor.
Bu askerlerin 3 bini bu yıl sonuna kadar
çekilecek. Şu ana kadar Irak’ta 132 Britanya askeri öldürüldü.

olarak Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt’ın ABD ziyaretinin ardından
ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüleri açık
seçik, referandumun Irak Anayasası’nda öngörülen zamanda yapılacağını
ifade etti.
Aslında ABD Irak’ta olduğu ve Kürdistan devletleşmesini desteklediği sürece
Türkiye’nin yapabileceği fazla bir şey
yok. Nitekim son MGK toplantısında
Kerkük konusunda “Irak'la siyasi ve
diplomatik çabaların yoğunlaştırılması”

kararı çıktı. Bu kararla Türkiye “bizim
Kerkük’e müdahale etme gibi bir niyetimiz yok” demiş oldu. Türkiye, yakın gelecekte Kerkük’ü koparıp alma hesaplarından en azından şimdilik vazgeçtiğini
gösterdi. Bugün Kerkük sorunu, ancak
PKK’ye karşı bir sınır ötesi harekat izni
koparmaya yardımcı olacak bir koz
olarak kullanılıyor.

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.
Irak’taki ABD öncülüğündeki işgal
güçleri giderek zayıflıyor. Gerek işgal
gerekçelerinin “fos” çıkması, gerek halkın direnişinin sertliği, gerekse kendi
kamuoylarının baskısı nedeniyle şimdiye kadar birçok ülke askerlerini geri
çekti. İspanya bu ülkelerin ilklerindendi. Onu İtalya izledi. Ve şimdi Britanya’nın çekilme takvimi açıklaması, politik ve askeri olarak ABD’nin en önemli
destek kaybıdır.
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Nepal halkı ilk kez kendi anayasasını yazma fırsatına kavuştu

NEPAL’DE DEVRİMCİ DEMOKRASİ

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.

N

SİNAN COŞKUNER
epal Hükümetiyle barış sürecinin sonucunda imzalanan anlaşmalara uygun olarak,15
Ocak’ta Temsilciler Meclisi ve 18
Ocak’ta Halk Hükümeti, Halk Mahkemeleri ve Halk Komünleri dağıtılarak yeni
geçici parlamento kuruldu.
Yeni parlamentodaki 330 üyenin 83
yeni parlamenterinin hepsi NKP(Maoist) üyesi. Parlamenterlerin 28’i kadın,
12’si Dalit (en alt kast grubu), 22’si yerli etnik gruplardan, 21’i Hindistan sınırındaki Terai’de yaşayan azınlık milliyetinden, 17’si de şehit ailelerinden oluşmaktadır. Ezilen ve azınlıktaki etnik
grupların, kastların ve kadınların en
fazla temsil edildiği parlamento grubu
da böylelikle NKP(Maoist) oldu.
Parlamentonun açılış toplantısında
Maoist hareketin Parlamenter Grup
Başkanı Krishna Bahadur, "Nepal halkının ilk kez kendi anayasasını yazma fırsatına kavuştuğunu” ayrıca “kabul edilen belgenin monarşiye son verilmesi ve
demokratik cumhuriyetin kuruluşu anlamına geldiğini de" vurguladı. Bahadur
ayrıca, "Yeni anayasanın ancak devletin
yeniden kurulması, devrimci toprak reformunun gerçekleşmesi ve yeni bir
ulusal ordunun kurulmasıyla tamamlanabileceğini, yeni Nepal’in feodal baskıdan ve yabancı müdahaleden bağımsız olması gerektiğini ve bu konuda kararlı olduklarını" da sözlerine ekledi.
Nepal halkının 30 yıllık mücadelesinin

ilk somut siyasal sonuçları böylece ortaya çıkmış bulunuyor. 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 açılarından büyük
önem taşıyor.
NKP (Maoist)’in önderi Prachanda,
BBC'ye yaptığı açıklamada, partilerinin
geçici hükümete ve geçici meclise girmesine karşın esas hedeflerinin aynı
kaldığını vurguladı. Azami hedeflerini

Marksizm-Leninizm-Maoizm temelinde
komünizme ulaşmak olarak ifade etti.
Demokratik cumhuriyet sisteminin ve
demokratik halk sisteminin bu son hedefe hizmet ettiğini belirtti.
Halk Kurtuluş Ordusu’nun silahlarının
sayılması ve gerillaların kayıt edilmesi
işlemleri de 18 Ocak’ta Birleşmiş Milletler’in gözetiminde başladı. Bu konuyla ilgili olarak BM’nin 186 silahsız görevlisinin Nepal’e geldiği belirtildi.
ABD Büyükelçisi Moriarty ise, Maoistlerin Hindistan’dan aldığı ucuz ve basit
silahları BM’ye teslim ettiğini, ağır ve

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.

etkili silahları ise sakladığı iddiasında
bulundu.
Görüldüğü gibi süreç son derece karmaşık ve çelişkili dinamiklere dayanıyor. ABD önderliğindeki emper yalist
müdahaleleri sürecin her evresinde izlemek mümkün.

Prachanda, açıklamasında, NKP (Maoist) önderliğindeki Halk Hükümeti’nin
resmi olarak dağıtıldığını, bu hükümetlerin artık Geçici Yerel Hükümetler biçiminde faaliyetlerini sürdüreceklerini
belirtmişti. Bu açıklamayla birlikte,
Prachanda ve NKP (Maoist) önderlerinin, yerel toplantılar ve konferanslarla
parti kadroları ve üyelerini yeni sürecin
özellikleri ve ihtiyaçları çerçevesinde
örgütleme ve eğitme çalışmasını başlattıklarını öğrenmiş bulunuyoruz. 20
Ocak’ta Chitwan’daki konferansa 1000’i
aşkın üye ve kadronun katıldığı belirtiliyor.
Bu çalışmalar, yeni koşullara özgü mücadele yöntemlerinin ve örgütlenmelerinin yaratılmasına dönük bir perspekti-

rulmasına izin vereceklerini belirtmesine karşın, hükümetin bunu yaygınlaştırmaya çalışması tepki topluyor. 19
Ocak’ta Kaski’de, Kamidanda’da ve
Syangja’daki polis karakollarının dağıtıldığı, yine birçok bölgeye gelen Köy Kalkındırma Sekreterleri’nin de geri gönderildiği belirtildi. 21 Ocak’ta ise Bardiya’daki polis karakolu 500’ü aşkın
kişinin baskınıyla dağıtıldı. Polis Müdürü
Banstola, yaptığı açıklamada, bugüne
kadar 500’ü aşkın karakolun Maoistler
tarafından dağıtıldığını belirtti."
Görüldüğü gibi, ne bitmiş, tamamlanmış bir süreç ne de sonuçlanmış bir
siyasal mücadele söz konusudur. Taraflar, sürekli alan genişletmeye, etki ve
güçlerini yaygınlaştır maya çalışmak-

Nepal’de devrim: Yeni bir dünya mümkün!

fin varlığına işaret ediyor. Toptancı ve
kolay saptamalar yerine, sürecin özgün
karakterini dikkate alan; ulusal ve uluslararası güç dengelerini dikkate alan bir
analiz çerçevesine sahip olmak gerekiyor. Birbirleriyle çelişkili haberleri ise,
sürecin karmaşık ve çelişkili doğasında
aramak gerekiyor. Aşağıdaki haberi, bu
gözle okuyup, analiz etmek gerekiyor.
"Hükümetin polis karakollarını yeniden
kurma çabalarını NKP (Maoist) engellemeye devam ediyor. Prachanda’nın yalnızca Terai Bölgesi’nde karakolların ku-

tadır. NKP (Maoist), uluslararası güç
dengelerinin emper yalizm tarafından
ağırlıklı olarak belirlendiği ve kapsandığı bir süreçte, Nepal'de devrimci
demokrasinin alanını ve yaygınlığını
genişletmeye çalışmaktadır. Nepal işçi
sınıfının toplumsal ve siyasal zayıflığı
hesaba katıldığında, devrimin uluslararası destek bağlamı ön plana çıkmaktadır. Nepal Devrimi'ne bu temel
parametreler açısından bakmadan,
sağlıklı saptamalara ulaşma şansı yoktur.
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ABD’nin tek kutuplu dünya anlayışına karşı

ÇOK KUTUPLU DÜNYAYA DOĞRU

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.

R

İ. HALİT ELÇİ

usya devlet başkanı Vladimir Putin’in 10 şubat’ta 43. Münih Güvenlik Politikası Konferansı’nda
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.
Putin konuşmasında tek kutuplu dünyanın tek egemenin, tek efendinin olduğu
bir dünya anlamına geleceğini, bunun sadece sistem içindekiler için değil, egemenliği elinde bulunduran için de ölümcül olacağını, ve bunun demokrasiyle asla bağdaşmayacağını söyledi.
ABD’nin tek taraflı güç kullanımını, dünyanın çeşitli yerlerine yaptığı müdahaleleri eleştiren Putin, uluslararası alanda
güç kullanımının tek meşru dayanağının
Birleşmiş Milletler kararı olacağını, NATO veya AB’nin, BM’nin yerine konamayacağını ifade etti.
Rusya Devlet Başkanı, konuşmasında,
ABD’nin yoğun silahlanma girişimlerini,
uzayı silahlandırma çabasını da açık bir
dille eleştirerek, bu ülkeyi nükleer silahların sınırlandırılması anlaşmalarına uymaya davet etti. NATO’nun eski sosyalist

ülkeleri içine alarak Rusya sınırlarını kuşatması hareketini de sert biçimde eleştirdi.
Vladimir Putin’in bu çıkışı, tüm dünyada
“Soğuk Savaş yeniden mi başlıyor?” sorusunun ortaya atılmasına neden oldu.
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.
Putin’in konuşması bu önemine karşın,
aslında yeni şeyler içermiyor. Bu söylenenlerin hemen hepsi daha önce de farklı
zamanlarda söylenmişti. Ama burada bir
çeşit deklarasyon şeklinde söylenmesi,
etki gücünü yükseltti. Ayrıca son yıllardaki gelişmeler de Putin’in tek kutupluluk
eleştirisini açık biçimde destekliyor:
• ABD’nin Irak’ta ve Afganistan’da direnişçiler tarafından zorlanması;
• İran’ın ABD baskısına rağmen Ortadoğu’da gücünü arttırması ve nükleer teknoloji geliştirmekte ısrarı;
• Latin Amerika’daki halkçı, anti-emper -

yalist gelişmeler;
• Petrol fiyatlarının artışının da etkisiyle
Rusya ekonomisinin iyi gitmesi;
• Çin ve Hindistan’ın ekonomik başarıları;
• Rusya-Çin-Hindistan işbirliğinin stratejik bir ortaklığa doğru evrilmesi.
Bütün bunlar Putin’in böyle bir hamle
yapmasının zeminini oluşturup, onu cesaretlendirdi. Ancak belirtmek gerekir ki,
Rusya eski iki süper güçlü (yani iki kutuplu) düzene dönmeyi değil, çok kutupluluğu savunuyor. Çünkü gerçekçi bir bakışla
Rusya’nın kısa ve orta vadede bu potansiyelinin bulunmadığı rahatça görülebilir.
ABD’nin küresel egemenlik yarışındaki
asıl rakibi Çin’dir. Doğal olarak, Rusya,
Çin ve Hindistan’dan oluşan Asyalı Üçlünün gizli lideri de Çin’dir. Ancak bu üç ülke, en azından şimdilik muazzam askeri
ve politik güce sahip ABD karşısında birlikte davranmayı çıkarlarına uygun görüyorlar.
Putin, bir yanıyla bu Üçlü’nün sözcülüğünü yaparken, aynı zamanda belki de bu
çıkışıyla Üçlü içindeki dengeleri kendi lehine çevirmeyi umuyordu.

ABD’nin küresel egemenlik yarışındaki asıl rakibi Çin’dir. Doğal olarak, Rusya,
Çin ve Hindistan’dan oluşan Asyalı Üçlünün gizli lideri de Çin’dir. Ancak bu üç
ülke, en azından şimdilik ABD karşısında birlikte davranıyorlar.

ASYA ÜÇLÜSÜ GELİYOR
Putin konuşmasında (Brezilya’nın
yanı sıra) Hindistan, Çin ve Rusya’nın büyüyen ekonomik gücünün
“çok kutupluluğu güçlendireceğini”
vurguladı. Aslında bu sözleriyle diğer “kutup”ları işaret ediyordu.
Gerçekten de şimdiden bu dört ülkenin GSYİH’si AB’nin toplam
GSYİH’sini, sadece Hindistan ve
Çin’in GSYİH’si ise ABD’ninkini geçiyor. Öte yandan Hindistan, Çin ve
Rusya dünya nüfusunun yüzde
40’ını, ekonomisinin yüzde 20’sini
oluşturuyor ve bu ülkeler toplam

nükleer savaş başlıklarının da yarıdan fazlasını elinde bulunduruyor.
Putin’in Münih’deki sert konuşmasının hemen ardından (4 gün sonra), manidar şekilde, Asyalı devlerin dışişleri bakanları “daha demokratik bir çok kutuplu dünya inşa etmenin yollarını tartışmak”
için Delhi’de (Hindistan) bir araya
geldiler. Dışişleri bakanları (Pranab Mukherjee, Li Zhao Xing ve
Sergey Lavrov) ittifaklarının
ABD’ye karşı oluşturulmadığını

vurguladılar ve “tersine, uluslararası uyum ve anlayışı geliştirmeyi”
amaçladıklarını söylediler. Resmi
gündemlerinde İran, Irak, Afganistan, Ortadoğu ve Kuzey Kore’den
enerji güvenliğine, nükleer silahların yayılmasının önlemesine ve ticarete kadar çeşitli konular yer alıyordu. Ancak asıl gündemleri, kuşkusuz, büyüyen ekonomik ve politik güçlerini ABD’nin bu konularda
yalnız başına davranmasını engellemek için nasıl kullanacakları sorunuydu.

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.
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ŞAHABLARIN MENZİLİ
ADLI MÜSAMERE
Büyükanıt’ın ABD ziyareti

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.
CEM OLGUN

enel Kur may Başkanı Büyüka-

nıt, merakla beklenen ABD ziyaretini tamamladı. Görüşme-

ler sonrası basına yaptığı açıklamalar
genel olarak, “Garp cephesinde pek

de yeni bir şey olmadığını” teyit eder
nitelikteydi. Kürt meselesi hakkındaki

açıklamaları, ABD’li yetkililerle belirli
mutabakatların oluştuğunu anlatan

bir tonlamaya sahipti. Kısa süre önce ABD ziyaretini tamamlayan Abdul-

lah Gül’ün, Güney Kürdistanlı lider-

lerle görüşülebileceğine dair açıkla-

gider, nedir, bunların hepsini biliyo-

ruz. Gayet tabii tedirginiz. Bölgede

Ga tes, İran’ın Irak’a “mü da ha le -

si”nden söz ediyor yaptığı açıklamada.

bu tip şeylerin olması, hangi ülkenin

Gerçekten, “dahiyane” fikirlere sahip

eder. Kim olursa. Böyle bir kabiliyeti-

Rumsfeld de bu bakımdan Gates’ten

olursa olsun, bölge ülkelerini tedirgin

nin olması, hele kontrol dışında olur-

olu yor

ABD

Sa vun ma

Ba kan la rı.

aşağı kalmıyordu görevdeyken. Yakın-

sa tehlikeli.”

da, Gates’in ağzından, ABD’nin İran’a

melerinin mahiyetini aydınlatıyor. An-

rekçesinin İran’ın nükleer çalışmaları

Büyükanıt’ın bu açıklamaları, görüş-

la şı lan o ki; gö rüş me ler bo yun ca,

ABD yetkilileri Büyükanıt’a, Şahab fü-

ze le ri nin

“kont rol

dı şın da ki”le rin

yapmayı planladığı saldırının asıl ge-

değil, İran’ın Irak’a “müdahale”si olduğunu duyarsak hiç şaşmayalım. As-

lında Irak’taki ABD güçleri, İran’ın

elinde olmasının, Türkiye’nin güne-

“müdahale”si nedeniyle orada bulunu-

ken, başka bir konuyla ilgili açıklama-

ditlerden duydukları kaygıları anlat-

da buna şahit gösterebilirler.

çok fazla yansımayan yönlerini aydın-

ğı’nda üslenmiş “terörist”lerin Irak’ın

Bu öykü tanıdık geliyor:
Bozacının şahidi şıracı

malarını net bir biçimde tashih ederları ise, görüşmelerinin kamuoyuna
latır nitelikteydi.

ABD İran’a saldırmak
için bahane arıyormuş

yinden de ötesi için oluşturduğu teh-

mış. Büyükanıt da onlara, Kandil Da-

kuzeyinde ABD için yaratması muhte-

mel sorunlardan duyduğu kaygıları

ifade etmiş.

Gerçekten “şahane” bir müsamere

ABD Savunma Bakanı Robert Gates,

örneğiyle karşı karşıyayız. Öncelikle;

lantısında, “İran’ın Şahab-3 füze ka-

la rın men zi li nin art ma sı ola sı lı ğı,

Pentagon’da düzenlenen basın toppa si te si ni, Tür ki ye’nin gü ne yin den

daha öteyi vurabilecek duruma geti-

yor da diyebilirler. Hatta, Büyükanıt’ı

Anlaşılan, ufukta beliren İran saldı-

rısına ilişkin beyin fırtınaları yoğun

olarak esmiş görüşmelerde. Yoksa,

yıllardır yuvalarında sessiz biçimde

Savunma Bakanı’nın dilinden, Şahab-

yatan Şahablar, neden böyle bir anda

ABD’nin birincil sorunlarından biri

menzili uzayabilir miş. Bu bize, 28

haline geliyor. Çünkü, ABD, stratejik

gündemimize sokulsun? Şahablar’ın
şubat öncesinin olasılıklarını anım-

remeyeceklerini farz etmenin bir ha-

ortağının güvenlik sorunlarına karşı

ABD ziyaretine denk gelen açıklama-

ra, füzelerin tehdit oluştur ması için

düzenini getir mek üzere olduğu ko-

hane aramadıklarını söylüyor, ancak

kanıt’tan öğreniyoruz. Koşul, füzele-

Önümüzdeki günlerde, “şeriat teh-

ta olacağını” söylemişti. Büyükanıt’ın

sında Gates, İran’a saldır mak için ba-

çok yüksek “duyarlılığa” sahip. Son-

gereken koşulun ne olduğunu Büyü-

satıyor. O vakitler de, 30 tane Acz-

mendinin, 70 milyonluk ülkeye şeriat
nusu gündemimizdeydi.

“Irak’a müdahalesi yüzünden, İran’la

rin “kontrol dışında” olması.

didi”nin yükselişine ve İran’ın “islami

yoruz. Savaş hazırlığı yapmıyoruz.

menzil açılarından en tehlikeli füzele-

ginç “fotoğraf ve kasetler” ortalığı

kerlerimizi öldürenlerin eline silah

tan bile duydu. Evet, İsrail’i kastedi-

savaşa tutuşmak için bahane aramıYapmaya çalıştığımız şey, Irak’ta as-

veren çeteleri yok etmek” sözleriyle

amaçlarını açıklıyordu.

Hiç kuşku yok ki, Büyükanıt’ın ABD

ziyareti sırasında yapılan bu açıkla-

malar, rutin bir basın açıklaması kap-

samında ele alınamazdı. Zaten, üze-

rinden çok zaman geçmeden, Büyü-

kanıt konuyla ilgili düşüncelerini ifade et ti. Bü yü ka nıt, Was hing ton’da

yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

“Asker olarak füzeler nereye kadar

Or ta do ğu’da, güç ka pa si te si ve

rin kimin elinde olduğunu sağır sul-

yoruz. Ancak, İsrail, sahip olduğu si-

lahlar nedeniyle, ne yaptırıma tabi

tutulur, ne de tehdit olarak kabul edi-

terör”e sağladığı desteğe ilişkin ilkaplamaya başlarsa, hiç şaşır mamak

gerekiyor. Ancak, asıl üzerinde du-

rulması gereken unsur, daha önce de
defalarca boca edilen bu görüntü ve
fotoğrafların kimin “kontrol”ünde ol-

lir. Türk Genelkur mayı, İsrail’in silah-

duğu. Bir kez bunun kaynağına ula-

kelime etmez. Çünkü, İsrail’in silah-

damlaşacak.

kapsamına gir mek için geçerli ölçütü,

bombaların sahipleriyle, fotoğrafları

larına ve silahlı eylemlerine karşı tek

ları ABD’nin “kontrolü”ndedir. Tehdit

“ulusalcı” Büyükanıt’ın dilinden öğ-

ren miş olu ruz. ABD’nin “kont ro lü”nde ya da dışında olmak.

şıldığında; birçok gölgeli olgu sayİran hal kı nın te pe si ne ya ğa cak

ve görüntüleri “kontrol” eden güçle-

rin ortaklığı, en güzel ABD’deki mü-

samereyle gözler önüne serildi.

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.

MART 2007

TOPLUMSAL ÖZGÜRLÜK

DÜNYA

23

Güney Amerika Birliği’ne doğru

LATİN AMERİKA’DA SOL GELİŞMELER
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.

A

MEHMET ÇİFTÇİ

BD’nin Dışişleri Bakanı Condolezza Rice’a doğrudan bağlı çalışan Ulusal Güvenlik Direktörü
John Negroponte ve CIA, özellikle Latin
Amerika’da kıta siyasetine etkisi bakımından Chavez’e, en az Castro kadar
dikkat edilmesi gerektiği yolunda açıklamalar yaptı. Dışişleri Bakan Yardımcılığı’na getirilmesi beklenen John Negroponte, Chavez’in tüm bölgede demokrasi karşısında bir tehdit oluşturduğunu
iddia etti. Venezuella Dışişleri Bakanlığı

ise John Negroponte’nin Latin Amerika
için bir tehdit olduğunu, 1980’li yıllarda
Honduras’ta büyükelçiyken Nikaragua’daki kontr-gerillalara para aktardığını savundu. Bu arada ABD’ye sert çıkmayı sürdüren Chavez, önce Caracas
Elektrik adlı şirketin hisselerinin yüzde
82’sini kamulaştırdı, ardından merkezi
New York’ta olan, ülkedeki en büyük telekomünikasyon şirketinin hisselerinin

çoğunluğunun Venezüella devletine geçmesini sağladı.

Chavez hız kazanıyor
Venezüella lideri geçen yıl, devlet petrol şirketinin, ülkedeki petrol işletmelerinin çoğunluk hissesine sahip olması
gerektiğini söylemişti. Kongre'den istediği yetkileri aldığından beri, ne ölçüde
bir kamulaştırmaya girişeceği merakla
beklenen Chavez, ayrıca cumhurbaşkanının görevde kalma süresine getirilen
kısıtlamaları kaldırmak ve Merkez Bankası’nın özerkliğini sınırlandırmak istediğini de gizlemiyor. 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. Kendi deyimleriyle bunun
“21. yüzyıl Sosyalizmi’ni güçlendireceğini” düşünüyorlar.
Bu arada Chavez, Küba lideri Castro
ile giderek daha fazla zaman geçiriyor,
onunla dünya sorunlarını tartışıyor ve
söyledikleri giderek daha fazla “sol”
renk taşıyor.
Bolivya’da Morales de, bu kez devlet
başkanı ünvanıyla, özel bir şirket tara-

fından işletilen, ülkenin en büyük kalay
madeni Vinto'yu kamulaştırdı. Geçen
yıldan beri, ülkenin en önemli sektörü
olan madencilikte kamulaştırmaya yönelik hamleler yapan Morales, vergileri
yükseltmesine itiraz eden madencilerle
mutabakata vardı.

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!
Morales, kamulaştırma konusunda sorunlar yaşasa da, süreci tamamlamakta
kararlı görünüyor. Ancak Bolivya Meclisi’nde yeterli çoğunluğa sahip olmaması onu uygulamada zorluyor.
şu süreçte dikkatli hareket etmesi gereken Morales, tüm Latin Amerika ülkelerini birleştirmesi hedeflenen Güney
Amerika Ülkeleri Topluluğu’ndan oldukça umutlu.

Correa yoksuldan yana
Ekvador’da iktidara yeni gelen Rafael
Correa da, yoksul kesimin Ekvador'un
ulusal zenginliğinden daha fazla pay almasını garantilemek, kadınların ve yerli
grupların toplumda daha iyi temsil edilmesini sağlamak istiyor. Daha iyi bir yaşam için 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! Ancak, Correa'nın ABD'yle ilişkiler hakkında da iddialı görüşleri var. Correa, ABD ile serbest ticaret anlaşmasını imzalamıyor
ve ülkesindeki ABD üssü Manta'yı kapatmak istiyor. Bununla beraber, Correa'nın seçim sonrası ilk demecinde en
çok vurguladığı nokta, tek başına hare-

ket edeceği oldu. Correa, Chavez'in etkisi altında kalmayacağını ve ABD dahil
bütün bölge ülkeleriyle dostça ilişkiler
kurmaya çalışacağını söylüyor. Ekvador
devlet başkanı, ülkeyi Washington'un
olumsuz politikalarına karşı savunmak
isterken, Amerika’nın düşmanlığına
maruz kalmamak amacıyla, bölgedeki
Amerika karşıtı cepheye dahil olmaktan
kaçınıyor.

Ortega, Chavez’in ve Castro’nun
desteğine ihtiyaç duyacak
Latin Amerika’da neoliberalizme karşı
büyüyen hoşnutsuzluk, Nikaragua’da da
Ortega’nın kazanmasında önemli bir
faktör oldu. Ancak Ortega, toplumsalmuhafazakarlığı desteklemeye başladı.
Hiçbir ayrım yapmadan her çeşit kürtajın yasaklanmasını onadı ve bu onama

sayesinde Katolik Kilisesi’yle karşılıklı
desteği sağlamlaştırdı. Bununla birlikte
Ortega’nın seçilmesi Amerikan karşıtı
cepheyi güçlendirecek bir gelişmedir.
Ortega bir yandan kapitalistlere güvenceler verirken, diğer yandan sosyal
programlar uygulamaya çalışıyor. Ortega bu programları uygulamak, yoksullara yardım etmek isterken, en büyük
yardımcıları Küba ve Venezüella olacaktır.
Latin Amerika sürecinin nereye evrile-

ceğini, Morales ve Chavez’in öncülük
ettiği kamulaştırmalar ve uygulanması
planlanan iddialı sosyal programlar belirleyecek gibi görünüyor. Ama bu halkçı iktidarların bu yoldaki kararlılığını da
işçiler ve yoksul halkın bu süreci benimseme ve bu sürece katılma düzeyi belirleyecektir.
Anti-emper yalist birlik zemininde
özellikle Venezuella’nın yeni kulvarlar
açma potansiyeli yüksek görünüyor.
Chavez’in iddialı çıkışlarının yeni gerilimler yükleyeceği Latin Amerika sürecinin klasik sosyalist zeminde örgütlenen bir süreç olmadığı aşikar. Ancak
ciddi toplumsal dönüşümlere yönelen
süreç, sosyalizme kapıyı açabilecek
potansiyele sahip. Bu süreç, en azından
demokratik rejimlerin yaygınlaşıp
derinleşmesini sağlayacaktır.
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KURULTAY İZLENİMLERİ

EĞİTİM–SEN Program Kurultayı’nda yeni yönelimler

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.

E

H. ARIKUşU
ğitim-Sen Program Kurultayını yaptı. 6–9 şubat 2007 tarihinde gerçekleştirilen kurultaya 160 delege katıldı. Dinleyicilerle birlikte ortalama 200 kişinin katılımıyla sendikal mücadeleye
önemli katkılar sunacak tartışmalar yaşandı. Delegeler serbestçe teorik-politik konuşmalar yaptı, tartıştı.
Dört gün süren Kurultay’da
akademisyenlerce 13 bireysel
tebliğ sunuldu. Genel merkezin
hazırladığı taslak metne bağlı
olarak, ilk iki gün ülke sorunları, son iki gün ise çalışma yaşamındaki değişiklikler ve sendikal strateji, sendikal model üzerine tartışmalar yaşandı.
Ülke sorunlarında bağımsızlık,
demokrasi, Kürt Sorunu, kadın
sorunu, Avrupa Birliği, çevre
sorununa Eğitim-Sen’in yaklaşımının nasıl olması gerektiği tartışıldı. En gerilimli tartışmalar
“kadın sorunu” ve “AB” meselesiydi. AB’ye “Hayır” diyen Kurultay delegeleri, “Hayır” diyen
ama demokratik açılımları da
gözeten yaklaşımlarla zaman
zaman keskin tartışmalar yaşadılar.
Kadın sorunundaysa kadınların bağımsız örgütlenmesi, kota
hakkı, pozitif ayrımcılık görüşleri çerçevesinde tartış-

malar yürütüldü.
Bağımsızlık başlığı altında öne
sürülen görüşlerin hassasiyeti
vurgulandı.
Bağımsızlık, ulusalcılık vurgulu sendikal anlayışların işçilerin
yakıcı sorunlarıyla ilgilenmek
yerine “vatan elden gidiyor”
yaygarasıyla işçilerle, patronları uzlaştırma yoluna girdiği belirtildi.
Dünyada Amerikan emper yalizminin içine girdiği imparatorluk eğiliminin ise ulus devlet
gerçekliğini sönümlendirmediği, tersine ulus, milliyetçilik gibi
politik akımları yükselttiği vurgulandı.

Kapitalizmin küresel/emper yalist gelişiminin işçi/emekçi
cephesinde yarattığı değişimler
tartışıldı.
Bu bölüm eğitim emekçilerinin
kendi sınıfsal konumlarını tanımlayışı, sınıf hareketindeki
misyonunu belirleyişi bağlamında önemliydi.
Kapitalizmin “esnek üretim”
yönünde yeniden örgütlenmesi,
işçileri, emekçileri örgütsüz,
çok parçalı, yarı işsiz bir duruma sürüklemiştir. Yeni dönemde işsizliğin ve güvencesiz işçilerin gelişen mücadele dinamikleri olduğu vurgulandı.
“Toplumsal Özgürlükçü Kamu
Emekçileri” olarak dönemin

olağanüstülüğüne dikkat çekerek değişimlerin bilince çıkarılması gerektiğini düşünüyoruz.
“Toplumsal Hareket Sendikacılığı”, “geleneksel sendikacılık”
karşıtlığında yürütülen tartışmaların dönemin, çok yönlü,
belirsiz gelişen dinamiklerini
yorumlamada yetersiz kalacağı
düşüncesindeyiz. Öngörümüz
odur ki sınıf hareketi dinamikleri üç kanaldan ivmelenecek:
1. Geleneksel Sendikalar
(KESK, DİSK, vb.)
2. Güvencesiz İşçiler Hareketi
3. Yoksullar ve işsizler hareketi (Yerel yoksul halk hareketi).

Top sakallı kamu
emekçisi var mı?
Kurultay’ın ikinci bölümünün
en önemli tartışması, kamu
emekçilerinin sınıfsal konum ve
misyonunu belirleme üzerine
yapıldı. Delegelerin bir kısmı
“işçileşen memur” gerçekliğini
dile getirirken bir kısmı da memur ve işçiyi ayrı kategorilerde
değerlendirdiler.
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.
İşte tam bu noktada Alaattin
Dinçer’in konuşmasının içeriği
eleştiriye değerdir. Bir başkan
olarak karamsarlığı besleyecek
“o meşhur akıl dolu-gerçekçi
politikasını” bir kenara bırakarak, kamu emekçilerini işçilerle
karşılaştırırken derinlikli değerlendirmeden uzaklaştığını görmeliyiz.
“Öğretmenlerin maaşı ile as-

gari ücretli işçi arasında çok
fark var, ben hiç top sakallı işçi
gör medim” diyerek kamu
emekçilerini işçilerden ayırıyor.
Değerlendirmesini görünüşten,
öğretmenin taktığı kravatından
öteye götüremiyor. Marx: “Görünüşle gerçeklik birbiriyle örtüşseydi bilime gerek kalmazdı”
der. Biz de, bilim için görünüşün ötesine geçebilmeliyiz
Örgütlenme modeli konusunda
örgüt içi demokrasiyi daha etkin
kılma, merkeziyetçi işleyişi daha
katılımcı ve demokratik yöne
evriltme yönelimi oluşturuldu.
Bu konuya paralel olarak metropollerde her ilçede şubeler oluşturma düşünceleri dile getirildi.
Ayrıca ücretli ve sözleşmeli
öğretmenleri Eğitim-Sen’de örgütleme doğrultusunda ortak
yönelimler belirlendi.

Sınıfsal konum
bilince çıkarılmalı
Kurultay genel olarak olgun
ve verimli havada geçti. Delegelerin dört gün boyunca dinleme
sabrı ve söz alıp konuşma istekliliğini önemsemeliyiz. Aslında Kurultay daha geniş katılımlı
ve yoğun hazırlıklı örgütlenebilirdi. Kurultay’ın yetersiz hazırlıkla yapılmasında genel merkezin Kurultay’a “fazla misyon
biçmeme” fikrinin büyük bir etkisi oldu.
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.

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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Birleşik Metal yönetimi safını belirlemiş

SOLDAN ULUSALCI ÇİZGİYE
DİSK’in sefilce 28 şubat’a verdiği açıktan destek hâlâ hafızamızda. Sınıf sendikacılığı, sermayeden ama bütün kanatlarından,
hükümetlerden, devletten bağımsız bir sendikal anlayışla yapılabilir.

27

B. AKPOLAT

Ocak 2007 tarihinde Ko ca eli Der bent‘te Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Temsilciler Kurulu toplantısı yapıldı.
Bu toplantıya ait sonuç bildirisi ise 30 Ocak 2007 tarihinde
yayınlandı. Birleşik Metal’in
Genel Temsilciler Kurulu’nu
top la dı ğı
dö nem,
Hrant
Dink’in öldürülmesinin ardından yapılan iki yüz bin kişilik
görkemli cenaze törenine devlet güçleri tarafından “Hepimiz Türk’üz” cevabının verildiği döneme denk geliyordu.
Böylesi bir ortamda toplanan
Kurul’un gündemlerine bu konu dahil edilmedi. Sonuç bildirisinde ise bir cümle ile olsun

kışkırtılan şovenizme karşı bir
duruş ifadesine yer verilmedi.
Birleşik Metal Genel Merkezi
toplantının başlangıcında “bu
hassas konudur, Genel Başkan
açıklama yapacak” dedi.
Genel Başkan Adnan Serdaroğlu da “ölülerin arkasından
ko nu şul maz” şeklinde bir
açıklama yaptı. Tamam, anlıyoruz metal işçisi eski metal
işçisi değildir, ülkenin genel siyasi havası onları da etkilemiş tir. Sen di ka yö ne tim le ri
bunları hesaba katmak zorundadır. Ancak Maden- İş geleneğine dayandığını her seferin de vurgu la yan, sı nıf için
sendikacılık yapacağını söyleyen yönetimin başta bulundu-

ğu bir sendikanın toplantı sonuç bildirisinde aşağıdaki ifadelerin ne işi vardır.
“Ku ru lu muz; Cum hu ri ye tin
kuruluş ilkeleri ile Cumhuriyetimizin anti-emper yalist niteliğinin ihmal edilmemesi gerektiğini özellikle vurgulamaktadır.
Kurulumuz; 2007 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde toplumsal bir gerilim
yaşanmasına gerek olmadığını, yaklaşan parlamento seçimini de dikkate alarak Genel
Seçimlerden sonra yapılacak
Cum hur baş kan lı ğı se çi mi nin
ulusal çıkarlarımız ve ülkemizde istikrar açısından daha uygun bulmaktadır,”

Bu ifadeler aynı şekilde Türk
–İş’e bağlı bir sendikanın da
toplantı sonuç bildirisinde de
yer alabilir. Ulusal çıkarlarımız
Türk- Metal’in de ağzından düşürmediği laflardan birisi değil mi? Ulusal çıkarlarımızı korurken sınıf için sendikacılık
nasıl yapılacak?
DİSK’in sefilce 28 şubat’a

verdiği açıktan destek hâlâ hafızamızda. Sınıf sendikacılığı,
sermayeden ama bütün kanatla rın dan,
hü kü met ler den,
devletten bağımsız bir sendikal anlayışla yapılabilir. Bu sonuç bildirisindeki anlayış ile
ise, ücret sendikacılığı bile yapılamaz. Ki, Birleşik-Metal bugün onu da yapamıyor.

İŞYERİ HEKİMLİĞİ KALDIRILIYOR
İşçinin sağlığı patrona emanet

İ

İşçi sağlığı yerini iş sağlığına bırakıyor

ktidarlarının ilk gününden itibaren meclisi adeta bir yasa fabrikasına dönüştüren AKP hükümeti,
bugünlerde işçilere dönük yeni bir saldırının hazırlığı içinde. Hükümet, yeni bir
yasayla işçi sağlığı ve iş güvenliğini tümüyle patronların insafına terk etmeye
hazırlanıyor. Tartışmaya açılan İş Sağlığı
ve İş Güvenliği Yasa Tasarısı Taslağı ile
4857 sayılı İş Yasası’ndaki işçi sağlığı ve
iş güvenliğine ilişkin maddeler iptal ediliyor.
Türkiye’de her 6 dakikada 1 iş kazası
oluyor. Her 2,5 saatte bir işçi bir daha hiç
çalışamayacak oranda yaralanıyor. Her 6
saatte bir işçi hayatını kaybediyor. Oysa
yapılan çalışmalar çok basit önlemlerle
iş kazalarının yüzde 50’sinin, sistematik
önlemlerle ise yüzde 48’inin daha önlenmesinin mümkün olduğunu gösteriyor.
Alınacak önlemlerle basit bir hesapla her
yıl iş kazaları neticesinde ölen 1500 işçinin 1470’ini, sakat kalan 4000 işçinin
3920’sini kurtarmak mümkün.
Sermayenin kusursuz hizmetkârı AKP
ise yukarıda anılan taslak ile, İş Yasası’ndaki 50 ve daha fazla işçinin çalıştığı
işyerlerinde işyeri hekimi ve iş güvenliği

uzmanı istihdam edilmesi zorunluluğunu
kaldırıyor. Bunun yerine işyerinin büyüklüğü, işin niteliği ve çalışan sayısı gibi çeşitli kriterlere göre patronların, ilgili
meslek dallarından bir veya birden fazla
kişiyi görevlendirmesi uygulamasını getirmeyi planlıyor.
Taslak, işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili hizmetlerin “dışarıdan satın alınmasını” yani taşeronlaştırmayı da mümkün
kılıyor. Dahası taslak, bu hizmetlerin bakanlık tarafından verilen belgeyi almış
olması halinde, patron tarafından yapılmasına da olanak sağlıyor. İş kazaları ve
meslek hastalıklarını bildirmeyen patronlara 100 YTL para cezası uygulanması öngörülerek bu alandaki kayıt dışılık
teşvik ediliyor.
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. Demek ki sermayeyi ve AKP hükümetini işçilerin hayatları ve sağlıkları değil işin sürekliliğinin sağlanması ilgilendiriyor.

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.
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Feministler örgütlenme konusunu yeterince tartışmıyorlar

8 MART VESİLESİYLE

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?

1

GÜLFER AKKAYA
8 şubat tarihli içinde benim de
bulunduğum Fitne Fücur’dan kadınların düzenlediği panelde, feministler olarak geride bıraktığımız yirmi beş yılı günahıyla sevabıyla değerlendirdik. Panelin yaklaşık son bir saati
“doğal olarak” 8 Mart’ın gündemine ve
eylemine yönelik mevzularla geçti. Zaten 8 Mart arifesinde olduğumuz şu
günlerde, bedenen ve ruhen 8 Mart’a
kilitlenmişken gazetemize de bu konuda
yazıvereyim dedim.

rek, aynı talepleri tekrarlayarak yapıyoruz...

Ne oldu da kendimizi
yineleyip duruyoruz?
Can alıcı soru bu. Sahi ne oldu da bizler bir süredir bizi durmadan geriye götüren bir süreci yaşıyoruz? Her yıl neredeyse aynı şeyleri tekrarlıyoruz?
Bu yazının yeri ve konusu gereğince

eylemlerinin sonunda 8 Mart gününün
ana sloganını “8 Mart kadınlar için ücretli tatil olsun” şiarını öne çıkarıyoruz.
Ardından diğer taleplerimizi sıralıyoruz… Harika olmaz mı?
Bence olur. Ama şimdilerde yaptığımız
işler takvime göre oluşan platformlar
ve bu platformların “ortak” eylemleri.
Bu iki iş arasında dağlar kadar fark olduğunu düşünüyorum.

Yaşasın kadın dayanışması!
Bunu başarmanın da bir öncesi var elbet. 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.
Bu söylemi nasıl kuracağımızı ise, feminist kadınlar olarak bir araya gelip
konuşup tartışarak, yeniden yeniden
tartışarak ancak bulabiliriz.
Bu 8 Mart’ın feminist kadınları bir
arada tartışmaya, kadınların ayaklanmasını sağlayarak feminist isyanı örgütlemeye vesile olması dileğiyle.
Yaşasın kadın dayanışması!
Yaşasın feminist mücadele

8 Mart’ın gündemi
8 Mart toplantılarına katılan kadın arkadaşlar bilir. 8 Mart’ı örgütleme toplantıları bir, bir buçuk ay evvelden başlar. Çağırıcı bir ekip olur, bu çağırıcı
ekip tüm kurumlara ve tek tek kadınlara çağrıda bulunur; çağrıya katılanlarla
8 Mart Platformu kurulur. İşin ilk meşakkatli bölümlerinden biri de böylece
tamamlanır. Ardından 8 Mart gündemleri konuşulmaya başlanır. Metin yazacak bir ekip, 8 Mart Platformu’nu oluşturan kurumların ve kişilerin tüm “hassasiyetlerini” göz önüne alarak ortak
bir metin yazar. Elbette ben buraya her
adımı sadeleştirerek yazıyorum. Yine
bilen bilir, sonsuz tartışmalarla aşılır bu
aşamalar.
İlk elden “Çok normal, başka nasıl olacak ki?” diyesi geliyor insanın. Hadi
söylemiş olayım, böyle deniyor da. Böylece ortaya her şeyden bahseden, ama
aslında ne dediği belli olmayan bir metin çıkıyor.
Savaş, terörle mücadele, militarizm,
kadına yönelik şiddet (tüm altbaşlıklarıyla), namus cinayetleri, ev içi emek,
ücretli kadın emeği, Kürt kadınların sorunları, lezbiyenler ve 8 Mart’ın yaşandığı dönemde dünyanın ya da Türkiye’nin siyasal ortamında ne varsa o,
hiçbirinin üzerinden atlamadan, büyük
bir titizlikle (!) bizlerin 8 Mart metinlerde yer buluyor.
Üst üste kaç yıldır biz kadınlar bu değişmeyen başlıklarla 8 Mart metinlerimizi, başlıkların sıralamasını değiştire-

metse takip eden yıllarda bu şiarın tam
tersi süreçler yaşadık. Bunların nedenleri elbette buraya sığamayacak kadar
çok ve çetrefilli. Ama en azından geçerken şunu söylemekte fayda var: Feministler örgütlenme konusunu yeterince
tartışmıyorlar. Oysa siyasi bir iş yapmanın kaçınılmaz koşulu örgütlülüktür. Bunun biçimleri, yöntemleri bir yana feminizmi genç kadınlarla buluşturmanın
yolunu bulmak zorundayız.

bu soruya sadece 8 Mart üzerinden birkaç şey söylemek istiyorum.
Yukarıda da belirttiğim gibi, 8 Mart
platformları 8 Mart tarihinden hemen
önce kurulup, eylemini yaptıktan sonra
dağılıyor. Bence bu çok sorunlu bir durum. Oysa 8 Mart sadece bir gün değildir. 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 platfor mun 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

Tek sorun bu da değil. Buna da bağlı
olarak uzun bir süredir 8 Martlar kadınların eylemleri ve o eylemlerden yola çıkarak öne sürülen söylemleri, bu söylemlerin talepleri yerine, karma kurumlar arası siyasi çekişmelerin, devrimcilik yarıştırmanın ve 8 Martları kadınların/feministlerin elinden kapmanın zemini oldu. Karma kurumlardan bahsediyorum, zira kadın kurtuluş hareketi
epeydir ortalarda yok. Feminist kadınlar ve kurumlar ise 8 Mart toplantılarına ilgi göstermiyorlar. “Nasılsa olur bir
miting, gider katılırız” havasındalar
(havasındayız). Siyaset boşluk tanımaz
sözü buraya uyuyor sanırım, değil mi?
1997 yılında kutladığımız 8 Mart’ta
“Artık Örgütlü” demiştik. Ama ne hik-

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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FARKLILIKLARIMIZLA 8 MART

Kadınların ortak bir cepheye ihtiyacı var!

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

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.

8

Mart 1857’de, Amerika’da binlerce
dokuma işçisi kadın 10 saatlik iş günü, eşit işe eşit ücret, iyi çalışma koşulları için greve gider. Fabrikada başlayan
bu grevin önüne geçmek ve diğer işçilerden
destek gelmesini engellemek isteyen patronlar fabrikanın kapısına kilit vurur. Aslında nedeni belli olan fakat açıklanmayan sebeplerle yangın çıkar. 129 kadın bu yangında can verir. Bu kıvılcımın etkisiyle işçilerin
çalışma koşullarında tam da olmasa bazı
iyileşmeler olur. 1910 yılında Danimarka'nın Kopenhag kentinde 2. Enternasyonale bağlı kadınlar toplantısında, Almanya
Sosyal Demokrat Parti önderlerinden Clara
Zetkin; 8 Mart 1857 tarihinde yangında
ölen kadın işçiler anısına 8 Mart'ın Dünya
Emekçi Kadınlar Günü olarak kutlanması
önerisini getirir ve öneri oybirliği ile kabul
edilir. En önemli kazanım 8 Mart’ın Emekçi
Kadınlar Günü ilan edilmesi ve tüm dünya
kadınlarını birleştiren gün olmasıdır.

Sömürü daha da perçinleniyor
O günden bugüne kapitalist sistem önemli
değişimler yaşadı. Uluslararası ilişkilerini
daha da derinleştirerek küresel gücünü artırdı. Buna bağlı olarak üretim biçimleri de
değişti. Ürün maliyetini düşürmek istedikleri için ev içinde veya kayıtsız işyerlerinde
işgücü maliyetini düşürerek daha çok kazanmayı hedeflediler. Bunun için de esnek,
düşük ücretli, güvencesiz işçi ihtiyacı, kadın ve çocuk emeğinden karşılanmaya başlandı. Yoksulluğun yoğun olarak yaşanmasından kaynaklı bu koşullarda çalışmayı kabul eden kadınlar “evişi boş zamanın
değerlendirilmesi”adı altında aile ekonomisine katkı verme bilinciyle davranıyorlar.
Kadının kendini bir işçi olarak dahi göremediği bu sistem kadını ev içine daha çok
hapsediyor. Ev içi emeğinin yanı sıra, kadınların parça başı işçiliğe mahkûm edilmesi sistem tarafından sömürüsünü daha
da perçinliyor.

Kadınların mesaisi bitmiyor
Sistem karşıtlığı, mücadelemizin önemli
bir parçası olmak durumunda. Öte yandan
ev içinde yaşadığımız sömürüleri unutarak
bunu kuramayız. Kadının ev içi emeğinin
sömürülmesi kapitalist sistem ve erkek işbirliğiyle gerçekleşiyor. Okları bu işbirliğine
yöneltmeliyiz. İktidarını elden bırakmak istemeyen erkeklere kaşı net tutumlar takınmalıyız. Kadınlar dışarıdaki işlerini bitirin-

ce evde ikinci mesaiye başlıyorlar. Çocuk
bakmak, ev temizlemek, yemek yapmak vs.
Bunların bir kısmını yardımcıya yaptırıyor
olsa da, organizasyonlarından hep kadınlar
sorumlu. Erkekler ise dışarıdaki mesailerinin bitimiyle dinlenme faslına geçiyorlar.

Mücadelemiz sevdiklerimizle
Kamusal alanda belli başarılar elde eden
kadınlar özel alanda aynı başarıyı elde edemiyorlar. Oysaki aynı mücadeleyi ve dolayısıyla başarıyı özel alanda da sürdürmeliyiz. Özel alanın mücadelesi elbette daha
zor. Karşı tutumlar belirlemede daha büyük
tereddütler yaşıyoruz. Çünkü mücadelemiz
sevdiğimiz insanlarla; eşimizle, sevgilimizle, çocuğumuzla, ağabeyimizle, babamızla.
Ayrıca tek başına yaşam mücadelesi vermenin yarattığı psikoloji. Tüm zorluklara ve
korkularımıza rağmen, bunlarla baş etmenin yolu bağımsız bir kadın iradesinin etkin
bir şekilde var olmasından yani dayanışmadan ve örgütlenmeden geçer.

Öncelikler hiyerarşisi olmamalı
Kadın üzerindeki en belirleyici sömürülerden biri de beden sömürüsüdür. Sayısız kadın aile içi tecavüze uğruyor, seks işçiliğine
zorlanıyor. Bunlar kadınların erkeklerden
farklı biyolojik yapıya sahip olmasından
kaynaklı yaşadığı sömürü biçimleri. Erkeklerle kadınlar arasındaki biyolojik farklılıklar toplumsal cinsiyetçilikle yeniden kuruluyor. İki cins, karşı karşıya getirilmiş iki
ayrı kategori haline dönüşüyor. Dolayısıyla
sorgulanması gereken soru, cinsiyetçiliğin
nasıl bir süreç içinde hangi pratik ve faaliyetler aracılığıyla ve neden kurulduğudur.

Daha güçlü 8 Mart’lara
Bu sömürü yumağının analizinde önem sıralamamızı belirlerken, kimi zaman kadınların birbirinden kopmasına yol açacak düzeylerde, ciddi problemler yaşıyoruz.
Nitekim 8 Mart’ların bölünmesinde
bu tartışmaların önemli payı var.
“Bütün farklılıklara rağmen bir
arada olabilmeliyiz. Yaş, bilinç,
dil, din, ulus, renk ayrımı olmaksızın
ortaklaşmalıyız”
mantığı kendi içinde birçok
doğruyu barındırmakla beraber hayatın gerçekliğine tam
olarak tekabül etmiyor. 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.
Somut koşulların somut tahlilini yapmak
politikanın bize öğrettiği bir şeydir. Farklılıklarımızı açık olarak tanımlamak şarttır.
Bu gün Kürt kadının yaşadığı, ateş çemberindeki Iraklı, Filistinli kadının yaşadığı,
fabrikadaki işçi kadınının yaşadığı ile Doğan Holding mensubu bir kadının yaşadıkları arasında elbette fark vardır. Ancak ortak sorunlarını da görmezden gelemeyiz.

Kadınlar ortak
cephede buluşmalı
Farklılıkların kendini örgütleyebileceği rahat bir ortam yaratmak durumundayız.
Farklılıkların ifade edilmesi bizi feminizmden uzaklaştırmaz. Aksine taşları yerli yerine koymayı başarabilirsek feminizmi güçlendirir, halklaştırır. Homojen bir kadın kitlesi yok. Dolayısıyla yaklaşımımız tekdüze
olamaz. Bu yazdıklarımdan “Feminizmi
herkes kendine göre çekiştirip onu özünden
uzaklaştırıyor” gibi bir anlayışın çıkmasını
istemem. Genel söylemlerimiz feminizmin
teminatı olmalıdır. Ancak feminizmi kitleyle buluşturacak sihirli sözleri bulmak durumundayız. O da kadınların yaşadığı
öncelikli sorunları genel söylemlerimizle
buluşturabilmekten geçer. Bu seneki 8
Mart kutlamalarının tüm farklılıklara rağmen ortak alanda gerçekleşmesi herkesin
temennisidir. Kadınların ortak cepheye ihtiyaçları var. Daha güçlü çıkışlara ihtiyaçları
var. 8 Mart’ı daha coşkulu geçirmek, önümüzdeki günlerde yürüteceğimiz çalışmalar için ufkumuzu daha da açacaktır.
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GÖRÜNMEYEN EMEK
Görünür kılmak adına!

İ

BAHAR ÇELİK

şçiler, çalıştıkları sektöre göre belli bir saatte işe giderler ve yine belli bir saatte işten çıkarlar. Çalışma koşulları ağır olur, uzun olur,
kısa olur. Ama bir sınırı mutlaka olur ve yaptıkları iş
karşılığında bir ücret alırlar. Yalnız bu örnekte bahsedilen işçiler erkek işçilerdir. Zira kadınların işinin
bir başlangıcı ya da sonu yoktur. Kamusal alanda çalışsın ya da çalışmasın evde yapacağı işler mutlak ve
değişmezdir. Bu nedenle çalışma saatlerinin başı sonu yoktur.
Dünyanın yarısının diğer yarısını sömürmesinin en
önemli belirtisi olan bu işlerin maddi karşılığı yoktur, mübadele değeri yoktur, dolayısıyla görünmez.
Yakınları için yapılır, sevgiyle harmanlanır. Böylelikle
sevgi örtüsü altında yine görünmez kılınmaya çalışılır. Doğal bir süreç ve eylem gibi gösterilir.
Bu emek görünmez olduğundan bir karşılığı da
yoktur. Dışarıda yapıldığında devasa bir emeğe ve
zamana denk düşerken hane içinde vakti ve emeği
belli olmayan bir gerekliliktir. Çocuk bakımı, yaşlı
bakımı, evin tüm işi...
Erkeklerin dışarıda çalıştığı, buna karşılık olarak
da kadınların evde çalışmasının doğal olduğunu söyleyenler çıkar kimi zaman karşımıza. Ama orda gözden kaçan gerçek; kocanın yaptığı işin karşılığında
bir ücret alması ve bununla ailesinin geçimini sağlamasıdır. Böylelikle erkeğin aldığı ücrete göre ailenin
yaşam standardı belirlenir. Kadının geçiminin sağlanması asla emeğinin karşılığını aldığı anlamına
gelmez. Çünkü kadının harcadığı emek ortadadır ve
bu geliri erkeğin sınıfsal konumu belirler.
Eğer kadın bir de dışarıda çalışıyorsa yükü iki katına çıkar. Çünkü işinden arta kalan zamanında tüm
bu saydıklarımızı, ev işlerini yine kendisi yapmak zorundadır. Trajik bir örnek vereyim; geçen gün iş arkadaşım her gün sabah 6.30’da kalktığını, çocuğunu
da kaldırıp kahvaltısını verdiğini, sonra annesine bıraktığını ardından işe geldiğini, iş çıkışı tekrar çocuğunu annesinden alıp eve gittiklerini, varsa çamaşır
yıkayıp ütü yaptığını yahut yemek pişirdiğini vs vs..

anlattı. Ve sonra ekledi: “Eskiden kadınlar çalışmıyordu, sadece evle ve çocuklarıyla ilgileniyordu. Ka-

dınlar çalışınca daha çok yorulmaya başladılar.”
Bende kocasıyla işbölümü yaparsa yükünün azalaca-

ğını söyledim. Sadece güldü.

Art isimli dernek çatısı altında buluşa-

rak güçbirliği yaptı.

Femin-Art Trabzon Kadın Sanatçılar

Derneği'nin kuruluşu Trabzon Gazeteci-

ler Cemiyeti'nde düzenlenen basın top-

lantısıyla duyuruldu.

Toplantıda konuşan Dernek Başkanı

şükran Üst, amaçlarının Trabzonlu ka-

dın sanatçıları bir çatı altında toplamak

olduğunu söyledi. Çeşitli sanatları icra

eden sanatçıların dernek çatısı altında

biraraya geldiğini belirten Üst, bu şekil-

de farklı disiplinlerden oluşan sanatı

nın gerçek bir eşitlenme olmadığını gördüler. Yani

hangi meslekten olursa olsun kadın olarak, evdeki

rollerimiz değişmediği sürece bunun uzun vadede

gerçek bir kazanım olduğunu söyleyemeyiz.

den kurtuluşu için ev içi işlerinin toplumsallaştırıl-

masını; yani toplu yemekhaneler, çamaşırhaneler,

kreşler vs gibi yerlerin açılmasını önermek sorunun

çözümü için yetersiz bir yaklaşımdır. Zira toplumsal

alana yansımayacak işler ve durumlar da var (evin

temizlenmesi, yatakların düzeltilmesi, gece ağlayan

çocuğa bakılması gibi). Bunun içindir ki, öncelikle

evdeki cinsiyetçi işbölümünün değişmesi, dönüşme-

si gerekiyor. Yani erkeklerin bulaşık yıkaması, toz al-

mayı öğrenmesi ve bunu kadınlar gibi hamaratça

yapması lazım, yardım olarak değil. Basit gibi görü-

nen, her kadının mutlaka yaşadığı, insan hayatının

çok büyük bir zamanını alan bu işlerin kadının sırtın-

dan inmesi, kadının kendine zaman ayırması demek

“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.”

halk içinde yaygın hale getirerek sev-

dirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Derneğin kuruluş amaçlarından biri-

nin de sosyal ve iktisadi imkansızlıklar

yüzünden eserlerini yayınlatamayan,

sergileyemeyen, sunamayan üyelere

yardımcı olmak olduğunu dile getiren

Üst, "Sanatı meslek edinmiş ve edine-

cek kişilerin emeğini kollamak, hukuki,

sosyal, kültürel, iktisadi temel hak ve

özgürlüklerini çağdaş, demokratik bir

ortamda korumak ve geliştirmek der-

neğimizin amaçları arasında yer al-

maktadır" dedi.

nı aşmadan kadınların hiçbir alandaki kazanımları-

Tüm bunlara çözüm olarak, kadınların ev içi işler-

KADIN SANATÇILAR GÜÇBİRLİĞİ YAPTI
Trabzon'daki kadın sanatçılar Femin-

İkinci dalga feministlerle birlikte kadınlar, özel ala-

Simon de Beauvoir

ki bu gerçekten çok önemli bir şeye denk düşüyor.

“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 nedenledir ki yanımızda olup, bizi desteklediği-

ni söyleyen erkeklerden isteğimiz; ilk değişime ken-

dilerinden başlayarak bunu ev yaşamlarında pratiğe

geçirmeleridir.

*Yunan mitolojisinde Sisypos koca bir kayayı sırtında dağın
tepesine taşır, ancak tam tepeye gelmişken, kaya tekrar geriye
yuvarlanır ve bu bitmek tükenmez işkence her an devam eder.
Simon de Beauvoir da kadınların bitmek bilmez ev işlerini, bu
mitolojik kahramanın çilesiyle özdeşleştirir.

Bu yazı Fitne Fücur dergisinde çıkan yazının geliştirilmiş halidir.

FİLMMOR FESTİVALİ BAŞLIYOR
5. Uluslararası Gezici Filmmor Kadın
Filmleri Festivali 10-18 Mart’ta İstanbul’da başlıyor, 24-25 Mart Ağrı, 30-31
Mart Diyarbakır ve 7-8 Nisan'da Van'da
sürecek.
Festival:
- Kadınların ve kadınların deneyimlerinin,
sorunları kadar başarı ve üretimlerinin de
görünürlüğünü artırmak,
- Kadınların sinemaya / kendilerini ifade
edebilecekleri iletişim alanlarına katılımını
artırmak,
- Kadınlar arası ulusal ve uluslararası deneyim alışverişi ve iletişim olanaklarını
artırmak,

- Kadınların kültürel ve demokratik katılımına katkıda bulunmak amacıyla yapılıyor.
Festivalin bu yılki teması “NAMUS”! Erkek egemenliğinin ana kaynaklarından,
hayatımıza kast eden ve yaşam hakkımızı
elimizden alan ‘Namus’ kıskacının kendisini tartışmak, ‘Namus’a bir de sinemayla ve sinemadan bakabilmeyi dilediğimiz
festivalde, yönetmeni ya da yönetmenlerinden biri kadın olan filmler gösteriliyor.
Festivalde film gösterimleri üç başlıkta
yer alıyor: Kadınların Sineması, “Namus”, Kadınlardan Kıssalar.
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ALEVİLİK, ŞAMANİZM
VE TÜRK “ATALILIĞI”
Türkmen Aleviler üzerinde oyun oynanıyor

Komünal tarihsel devrimci geleneklerin önünde iki yoldan başkaca bir yol da bulunmamaktadır. Birinci yol, devrimci seçenekle
sosyalizmi kurmaktır. İkincisi ise, beş yüz yıldır dünyanın doğal kaynaklarını ve insan emeğini çapul etmiş ve tüketmekte
olan emperyalist kapitalizmle hem pazar kavgasını yürütememek ve kazanamamak (bunun toplum ve doğanın hayrına olmadığını
söylememize elbette gerek yok), hem de çapul edecek kaynak bulamayınca, kapitalist dünyada içine düştüğü statüde, kendi
içine çökerek geriye doğru faşizme varmaktır.

M

MÜSLÜM ERDOĞAN
ilitarist ırkçı Cumhuriyet’in tarihsel arkaik zeminini oluşturmak, sağlamlaştırmak ve kalıcılaştırmak için “teoride” geri gide gide
ancak şamanizm orijinli demagoji bulunmuştur. Bu gömleğin, Cumhuriyet’in
ve öncesi ümmetin bütün zamanlarında
en çok sömürülen ve ezilen Anadolu’nun mazlum toplumdaşlarından biri
olan Türkmenlere özellikle giydirilişi ve
giydirilmekte oluşu ise, işin en trajik yanıdır. Bu, Kürt Özgürlük Hareketi (KÖH)
nezdinde demokratik devrime, sosyalist
solun KÖH ile birlikteliğine ve gelecekte
birlikte yükseltecekleri sosyalist devrime karşı, bir tarihsellikle, uygulanmakta olan çok yaygın ve derinlikli bir demagoji ve manipülasyondur. Ve sadece
Türkmenler üzerinde değil, bütün Anadolu Aleviliği üzerinde uygulanmakta
olan bir spekülasyondur.
Çünkü:
1-Anadolu Aleviliği, geçen sayılardaki
yazılarda da değindiğimiz gibi, daha çok
ama göreceli olarak anahanlığın izlerini
özünde barındırmaktadır. Oysa şamanizm, erkeğin, anahanlığa karşı cepheden dövüşü göze alamadığı, kadın kılığına girerek büyü ve sihirle (kalleşçe ve
alçakça) kadının üretim ve üreyim gücünü ve doğasını Zeus’tan önce ele geçirmek istediği; aynı zamanda kendi
makûs “talihini” de kendi eliyle ördüğü
erkekçi sınıfsal düzene geçişte ara evredir. Bu tarihi on beş bin yıl kadar geriye götürebiliriz. Bu tarihten sonradır
ki insanlık, bir yandan, kolektif üretim
ve yaşam ilişkilerinden, önce doğa ve
kadına karşı erkekçi mülkiyet ve hegemonik yaşam ilişkisine, sonra kişi mülkü ve egemenliğine çekilebilmiştir. Diğer yandan, toplum ruhu animizmden,
toplumsal yasaklı toteme (totem: toplumsal yasaklarla, kişinin bilinç-bilinçaltı çatallaşmasının yanında, komünlerin de farklı sembollerle ayrışmasıdır),
totemden, kişinin topluma karşı koydu-

ğu erkekçi yasaklara (tabuya), tabulardan, bölgesel coğrafi medeniyetlerin sınırladığı çoktanrılı dinlere, oradan medeniyetler birleşip iç içe geçtikçe tektanrılı evrensel dinlere; yani günümüzün emper yalist (tekçi) “global” sömürü
ve ezisine gark olmuş durumdadır.
2-şamanizm’den, klasik sıradan faşizmin, “Türk atalılığını” keşfedişi ise, tam
anlamıyla trajikomiktir. Atalılık bilindiği
gibi, soyun babalık zincirine bağlanmasıdır. Yukarıda değindiğim sınıflı topluma geçişteki şamanizm ara evresinden
sonra, erkek, anahanlığı alt edip toplum
mülkünü ele geçirerek, bu gaspın (mirasın) erkek çocuklarına intikal etmesini
sağlamıştır. Yani, eşitlikçi-özgürlükçü
toplumsal üretim ve yaşamı tersine çevirmiştir. Atalılığın, günümüz erkekçi
kapitalist erki tarafından kutsanıp övülen ve “övünülen” yanı burasıdır! Türklük de dahil atalılığa, ırk kavramının tarihsel olarak giydirilmesi ise; sürünün
erkek mülküne dönüştüğü orta barbarlıkla, yine erkek egemenlikli ziraat ekonomili yukarı barbarlığın hem kendi
aralarında hem de kentlerde yerleşik
“medeni” sınıflı toplumlar arasındaki
kavgalarla girmiştir. Sınıflı toplumun
düşkün insanlığı, kendisinden daha yiğit-eşit-özgür ve doğru barbar komünler tarafından savaşlarda yenilince, yenenleri aşağılamak, kötülemek için, onları kendinden ayrı ırk olmakla, barbarlıkla suçlamıştır.

Sosyalizm ya da faşizm
Türk “atalılığı” komünü ise, bu anlamda medeniyete en son giren Slavlardan
bir önce orta barbarlıkla giren topluluktur. Ve gerçekte “övünülecek” bir yan
var ise o da bu göreceli gerçekliktir. Bu
gerçeklik; yani sınıflı topluma göreceli
parçalanmamışlık, Rusya’da büyük Bolşevik Devrimi’yle taçlanırken, Türkiye’de ise, zıddına sıçrayarak yine kendisi gibi tarihe (sınıflı topluma) geç giren

Cermen komününün yürüdüğü kapitalizme geç kalmış klasik yoldan yürüyerek sıradan faşizme varmıştır.
Zaten komünal tarihsel devrimci geleneklerin önünde yukarıda değindiğim iki
yoldan başkaca bir yol da bulunmamaktadır. Birinci yol, devrimci seçenekle
sosyalizmi kurmaktır. İkincisi ise, beş
yüz yıldır dünyanın doğal kaynaklarını
ve insan emeğini çapul etmiş ve tüketmekte olan emper yalist kapitalizmle
hem pazar kavgasını yürütememek ve
kazanamamak (bunun toplum ve doğanın hayrına olmadığını söylememize elbette gerek yok), hem de çapul edecek
kaynak bulamayınca, kapitalist dünyada içine düştüğü statüde, kendi içine
çökerek geriye doğru faşizme varmaktır. Bunun psikolojik altyapısı da, kapitalist üretim yolundan “doyurarak” millileştirilip/uluslaştırılamayan insanlar
daha çok kategorize edilerek, her türlü
toplumsal ve insani aidiyetleri en çok
tükenmiş ya da tüketilmiş olanlarından
başlanıp, ırkçılıkla malulleştirilerek
oluşturulmaktadır.

Akıl Tutulması
Ve ne yazık ki bu insanlar, sistemde en
çok ezilen ve sömürülen durumundadırlar. Bu anlamda devrimci kurtuluşa
en çok onların ihtiyacı vardır. Ama gerçeklik kendi gerekliliğinin tam zıddı tarafındadır. Bu zıtlığın içerisine Türkmen
Alevileri de yine ne yazık ki çekilmekte
ve hatta çekilmiş bulunmaktadırlar.
Hatta bu durum, sadece Türkmen Aleviler açısından değil, Kürt Alevileri dışında, daha geniş bir Anadolu ve Trakya Aleviliği için de geçerlidir.
Bu durum, hem tarihsel komünal gerçeklikler açısından hem de günümüzdeki devrimsel gereklilik açısından sistemin en çok sömürülen ve ezilen tarafında bulunanların, içine düştükleri kendilerini inkârla, trajikomikliğe dönüşmektedir. Bu bir akıl tutulmasıdır. Çıkış, bütün ezilen ve sömürülenlerin, halkların
kardeşliği, özgürlüğü ve eşitliği için,
sosyalizm yolunda bilinçli ve teşkilatlı
mücadelesindedir.
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“En iyi tarih unutturulmuş tarihtir” denilen günlerdeyiz

TARİH VE MÜZE BAŞKA BAHARA MI?

M

MAHİR DOĞAN

emleketimin 700. yıl resmi tarihçisi İlber Ortaylı’nın, Darphane binalarını mal sahibi edasıyla gezerken “buraları depo yapacağım
depo” deyişini dinledim Vakıf’taki arkadaşlardan bir yıl önce. Derken kısa bir
süre sonra İlber Ortaylının “Almanya’dan oğlum gelecek, çıkın” dediği
mektup veya resmi zarf Vakıf yöneticilerinin eline geçti. Kimdi çıkın diyen ve niye çıkın diyordu.
Tarih Vakfı kuruluşunun ertesinde dönemin Kültür Bakanlığı ile Topkapı Sarayı’nda bulunan tarihi Darphane Binalarının Vakfa tahsisi için protokol imzalamış ve bu mekanlar 1995 yılında 49
yıllığına Tarih Vakfı’na tahsis edilmişti.

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.
Vakıf kurulduğu günden bu yana, özellikle, Türkiye’nin daha önce görmediği
bir tarzla, sivil ve çoğulculuğa yüzünü
dönerek tarih çalışmalarına yön verdi.
Alternatif tarih çalışmalarını Türkiye tarihçiliğinin gündemine 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. Özellikle yakın tarihi sorunlarla dolu olan bir ülke
olarak Türkiye için, yakın tarih çalışmalarının devlet ideolojisinden bağımsız
yapılması, bir süre sonra bu çalışmaları yapanlara karşı baskıyı da beraberinde getirecektir. Dahası devletin bu kurumun kendi verdiği olanakları kullan-

masına tahammül edemeyeceğini tahmin etmek kehanet olmasa gerek.

Devletin ayak oyunları
Tarih Vakfı bu binalarda, Türkiye’de
yapılmamış tarzda bir vizyonla müzeler
kurmayı projelendirmişti ve bunun için
geniş bir çerçevede, bilim insanlarıyla
da gönüllülük temeline dayanan bir çalışmayı sürdürüyordu. İstanbul Müzesi
adı altında yapılandırılacak 6 müze projesi devletin destek vermesi bir yana,
Vakfın önüne çıkardığı çeşitli mekanizmalarla adeta yok ediliyor. Bu müze
projeleri esas olarak eksenine toplumsal tarihi alacaklardı. “Dı” diyoruz çünkü proje, hiç yapılmaması için devletin
ayak oyunları ile karşı karşıya.
Kaynakları kısıtlı olan Vakıf, elindeki
en önemli gücü olan mekanları devletin
kurul raporları ile almasına karşın, gerekli kamuoyu desteğini de arkasına
alamadı. Kuruluşunda Türkiye’nin tarih
alanında önde gelen akademisyenlerinin destek ve aktif üyeliği ile çalışmalarına başlayan Vakıf özellikle şu projeler
ile tarih alanında muhalif bilimsel çalışmalara imza attı: TARİH EĞİTİMİ VE
DERS KİTAPLARI: her türlü önyargılardan ve düşmanlıklardan arındırılmış,
gerçek nitelikli bilimsel tarih bilincinin
öğrencilere kazandırılacağı ders kitaplarına sahip tarih eğitimi amacı ile,
SÖZLÜ TARİH/YEREL TARİH PROGRAMI: yazılı tarihin dışında insanların belleklerinde taşıdıkları kişisel ve kolektif
tarihlerinin de var olduğunu ve bunun
resmi tarihin sınırlarına sığmadığını
göstermesi amacı ve mikro kültürel ve
tarihsel bilgilerin varlığını göstermesi
amacı ile, KÜLTÜREL MİRAS PROGRAMI: temiz bir belleğin insanlığın ortak
geçmişinden süzülen ortak maddi tarihsel miras ile destekleneceği fikri ile ve
daha nice bir kısmı Türkiyeli milliyetçilerin baskıları ile de karşılaşarak yapılan 6-7 Eylül ve Ermeni meselesi hakkında projeler gibi.
Bugüne kadar gerçekleştirdiği bu projelerin yanısıra, Vakfın geçtiğimiz yıl ilan
ettiği bir müze projesi sessiz sedasız,
ama son derece önemli bir şekilde Vakfı
bir yangının içine çekiyordu: 12 Eylül
Müzesi Projesi. 12 Eylül ve yarattığı tarihsel çukur üzerine öncelikli olarak bir
arşiv çalışması niteliğinde olacak bu çalışma, Türkiye’de bu ölçekte yapılacak
en ciddi resmi tarih dışı çalışma niteliğini kazanmaya şimdiden adaydır. Bu

konunun hala daha, Türkiye’de dondurulmuş dolaplarda bekletilmesini isteyen ve “kardeş kardeşi vurdu biz girdik
araya ortamı mis gibi yaptık” terennümünde ki devlet gücünden gereken
sertlikte cevabı alacağı beklenen bir
şeydi. Bu gibi çalışmaları bir grup
“marjinal” solcunun yapmasından başka bir anlam taşıyan bu proje, yakın tarihteki büyük gürültülü tarihsel hadiselerin birden bire gündemimize, koyunlaştırılmış kitlelerin hiçte bilmediği bir
açıdan serecek. Herhalde birileri için
hala daha, bu tarihin içinden çıkacak
irinler dehşet verici olmalıydı. Kim bilir
“en iyi tarih unutturulmuş olandır” diyecek günlerde yaşıyoruz, ne de olsa devletin bekası ve halkın hassas duyguları…

Bilime karşı tüccarlar

Bunun yanı sıra özellikle sağ basın
aracılığı ile Vakıf üzerine yok etme kampanyaları açılmış durumda. Söz konusu
darphane binalarının harap hale getirildiği bu yok etme kampanyasının sosu
olarak, özellikle Zaman Gazetesi’nde
sıkça işlendi ve Vakıf yakında buradan
kovulacak ecdat yadigarı kurtulacak naraları yükselmeye başlandı.
Tüm bu gelişmeler içerisinde etkin bir
şekilde bulunduğu noktanın bilincinde
olan Vakıf yöneticilerinin bakış açıları,
Vakfın tabanında aynı tepkiyi bulmadı.
Gelinen aşamada Tarih Vakfı binada
kendi sınırlı olanaklarına rağmen restorasyon için para bulmuş ve bu işlemlere başlamış olmasına rağmen, özellikle
AKP Kültür Bakanlığı döneminden bu
yana mahkeme kapılarında tahsisini
kurtarmaya çalıştı ve bunda başarılı da
oldu. Hüküm açıktı, Vakıf bu binaları 49

yıllığına tahsis almıştı ve bu hakkını kullanacaktı. Son noktada devletin diğer
aktörleri devreye girdi.

Bilim ve kültür insanları
kurumlarına sahip çıkacak
mı?
İstanbul 1 No.lu Kültür Ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu, 2005 yılında Vakfa binayı boşaltması için tahliye emri
gönderdi. Bu sorun da mahkeme yoluyla aşıldı, fakat aynı Kurul bu defa daha
sert bir çözüm bulmuştu. Darphane-i
Amire binaları “yıkılma tehlikesi ile karşı karşıyadır” ibareli, uydurma olduğu
Vakıf yöneticileri tarafından söylenen
bilirkişi raporu ve polis zoruyla boşaltılacaktır.

Bu işlem için
Vakıf yönetimi 60 günlük ek süre istedi ve bu süre 23 şubat
2007’de bitti. Şimdi, tek bir soru var.
Bu keyfi hukuk ile böylesine önemli bir
sivil girişim yok edilecek mi? Türkiye,
toplumsal tarihinin belleği olacak bir
toplumsal tarih müzesinden vazgeçecek mi? Yoksa kültür ve bilim insanları
kendi kurumlarına sahip çıkacaklar
mı? İnsanlık için tarih bir başka bahara mı yoksa…
Birde son dakika bilgisi, daha süre
bittiği gün 23 şubat’ta, Vakfın elinden
alınacak mekanlara deli fişek bir girişimci şimdiden talip olmuş. Kültür Bakanlığı’na gönderdikleri mektupla Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) binalara talip olduklarını resmen
beyan etti. Ey güzel memleketim bilime karşı tüccarlar, devletin hangisini
seçecek sence?
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Son
nehir kuruduğunda,
son balık öldüğünde,
son yaprak düştüğünde
paranın yenmeyeceğini
anlayacaksın.

Biz Yeşiller, uzun
senelerdir bu
çalışmaları izliyoruz.
Dünyadaki Yeşiller’in
hazırladığı Küresel
Yeşiller Bildirgesi
tüm bu gerçekleri
yıllar önce duyurdu.
Ekolojik dengenin
bozulduğunu, dünyayla
iyi geçinmezsek
dünyanın bizden
intikam alacağını
çok söyledik.

ARKA KAPAĞIN DEVAMI

sanlığın bunun hesabını sorması gerekiyor. Kyoto’ya imza atmayan ülkelerde
başta ABD, Avusturalya ve Türkiye’de
yaşayan sivil girişimciler, Yeşiller, gönüllü kuruluşlar, kampanyalarla devletlerini zorluyorlar. Yönetenlerin değil, yaşayanların karar verdiği, demokratik, eşit,
özgür, ekolojik bir dünya bu çabalar sonunda kurulacaktır ancak.
Toplumsal Özgürlük: Türkiye’nin Kyoto
Protokolü’ne karşı tutumu nedir?
Bilge Contepe: Türkiye de Kyoto’yu imzalamayan ülkeler arasında yerini almıştır. Türkiye Yeşilleri olarak yoğun
kampanyalar yürüterek mücadele ediyoruz. “Türkiye Kyoto’yu İmzala” kampanyasını sürdürüyoruz. Hedefimiz yüz
bin imzaya ulaşarak hükümet yetkililerine vermek. Sonucunda da Türkiye’nin
Kyoto Protokolü’nü imzalamasını, sağlayarak önlemlerin alınmasını gerçekleştirmek. Dünyaya bir şans daha tanımak. BM’nin raporuna göre dünyayı kirleten 13. ülke konumunda bulunan Türkiye, yerine göre de atmosfere bıraktığı
karbondioksit gazlarının yoğunluğu nedeniyle birinci sıraya yükselmektedir.
Bu gerçekten yola çıkarak hükümet yetkililerinin aymazlıktan kurtularak konunun önemine vâkıf olmalarını sağlamamız gerekiyor. Küresel ısınma ve ona
bağlı iklim değişikliklerinin sorumluları
olarak Ayşe Teyze’yi ve İbrahim Efendi’yi göstererek, çözümü de düdüklü
tencereye havale ederek bu kadar
önemli bir olayın üzerini kapatamayacaklardır. Türkiye Yeşilleri olarak başlattığımız yaşam mücadelesini, bu ülkede yaşayan tüm duyarlı insanların katılması sonucunda başaracağımızdan
eminiz.
Toplumsal Özgürlük: Kyoto Protokolü
Türkiye’nin enerji politikalarını nasıl etkiliyor?
Bilge Contepe: Kyoto Protokolü, atmosfere bırakılan sera etkisi yaratan
gazların yüzde 5 oranında azaltılmasını

öneriyor. İmza atan devletlerin de bu
hükümlülüğü yerine getirmesini sağlıyor. Türkiye, imza atarsa bu önlemleri
alarak sera gazı üretimini yüzde 5 oranında azaltacak. Türkiye, fosil yakıtlara
dayalı enerji politikasını değiştirerek,
sanayide baca gazlarına önlemler getirecek, enerji tasarrufu ve enerji verimliliğine önem verecek, hatlardaki enerji
kayıplarını engellemek yolunda yoğun
çalışmalar başlatacak; yenilenebilir güneş, rüzgâr gibi doğal kaynaklardan
enerji elde edebilme yolunda yatırımlara geçecektir. Nükleer santrallar alternatif değildir. Asla nükleerli bir geleceğe
izin vermeyeceğiz.
Toplumsal Özgürlük: Rapordan
sonra kimi felaket senaryolarından
bahsediliyor. Bunlar ne kadar gerçek?
Bilge Contepe: Hepsi gerçek. Bu raporları dünyadaki bilim insanları hazırladı.
20 yıldır çalışmaları yapılıyor. Biz Yeşiller, uzun senelerdir bu çalışmaları izliyoruz. Dünyadaki Yeşiller’in hazırladığı
Küresel Yeşiller Bildirgesi tüm bu gerçekleri yıllar önce duyurdu. Ekolojik
dengenin bozulduğunu, dünyayla iyi geçinmezsek dünyanın bizden intikam alacağını çok söyledik.
Toplum sal Özgürlük: Küresel ısınma
durdurulabilir mi? Neler yapabiliriz?
Bilge Contepe: Öncelikle sürdürülebilir
kalkınmacılık anlayışının, sürdürülebilir
yaşam anlayışına dönüşerek hayatın her
alanına yayılması gerekir. Devletlerin
zihniyetleri, insanların zihniyetlerinin
değişmesiyle olabilir ancak. Burada duyarlı insanların ortak mücadelesi önem
taşıyor. Din, dil, ırk millet, ayrımcılık
kavgalarını bırakarak, tüm insanlığın
yüzünü doğaya dönebilmesi önemli. Sistemin çılgınca bir üretimin ve çılgınca

bir tüketimin egemenliğine hapsettiği
insanlar, tüketimlerini minimuma indirebilirlerse, dünya ve tüm canlılar ancak o zaman kurtulur. İlk önce tüketimin
sınırlanması önemli. İhtiyacımız kadar
tüketimle, dünyaya karşı sorumluluklarımızı göstermeliyiz. Dünya kaynakları

tüm insanların ihtiyaçlarını karşılamaya
yeter. Hırslarını karşılamaya asla yetmez.
Toplumsal Özgürlük: Ekolojistlerin
alternatif enerji kaynak önerileri
nelerdir?
Bilge Contepe: Ekoloji savunucuları,
çevreciler, Yeşiller, yenilenebilir enerji
kaynakları olan, yani doğal kaynaklardan enerji elde etmeyi savunuyor. Güneş ve rüzgâr bunlardan en önemlisi.
Fosil yakıtları (kömür, petrol, gaz) çıkarılmaları, yakılmaları sonucunda birçok
olumsuzluğu da beraberinde getiriyor.
Bu olumsuzlukların başında küresel
ısınmaya neden olan, iklimleri değiştiren zehirli gazların atmosfere salınımları gerçeği var. Ayrıca bu enerji kaynakları toplumlar arasında savaşlara neden
oluyor. Irak işgalinin nedeni buna bağlı.
Onun için tüketimi sınırlanmış bir toplumun ihtiyacı kadar enerji doğal kaynaklardan sağlanabilir. Bugün hükümetin
alternatifi olan nükleer santrallar çözüm değil, büyük sorun getirerek radyoaktif bir gelecekle, küresel ısınma gibi
büyük bir tehlikeye yeni bir tehlike ekleyecektir. Hidrolik su santralları da büyük projeler olarak büyük sorunlar meydana getiriyor. Şu anda suların çok iyi
korunmasının öneminden yola çıkarsak,
tek doğru savunumuz, önce tüketimin
sınırlanması sonucunda ihtiyacımız kadar enerji üretebilmek. Bu da rüzgâr ve
güneşten sağlanmalıdır. Sözlerimi Kızılderili’nin Beyaz adama sözleriyle bitirmek istiyorum. “Son nehir kuruduğunda, son balık öldüğünde, son yaprak
düştüğünde paranın yenmeyeceğini anlayacaksın.”

Bu sayımızın röportaj konuğu
olan Bilge Contepe, bir süre
Yeşiller Partisi Genel Başkanlığını yürütmüştür. Bilge Contepe halen Yeşiller Eş Genel Koordinatörlüğü görevini sürdürmektedir.
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DÜNYA SOS VERİYOR

Bilge Contepe ile dünyayı konuştuk

T

SÖYLEŞİ: GÜLFER AKKAYA
oplum sal
Özgürlük:
Geç tiğimiz ay Paris’te
Birleşmiş Milletler (BM)
İklim Raporu açıklandı. Bu rapor hakkında ne düşünüyorsunuz?

Bilge Contepe: 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. Toplumsal bir seferberliğe çağırıyor. Aslında alınacak önlemleri
bireylerin üzerine atan bu raporu, şu şekilde eleştiriyoruz.
Küresel ısınmadan sorumlu
olanlar kapitalist sistem ve

onun uygulayıcısı devletlerdir.
Toplumları çılgınca bir tüketime yönlendirenler de onlardır.
Öncelikle dünyada bu sistem
değişmeli. Ancak ondan sonra
insanlar doğayla iyi geçinmenin yolunu bulabilirler.
Toplumsal Özgürlük: Küresel
ısınma nasıl ve neden oluyor?

Bilge Contepe: Küresel ısınma
ekolojik dengenin bozulması
sonucunda oluşuyor. Atmosfere önlemler alınmadan bırakılan baca gazları emisyonlarının
yoğunluğu nedeniyle doğal
döngünün bozulması dünyanın
merkezindeki ısınmayı oluşturuyor.

Toplumsal Özgürlük: Sera gazı
nedir? Yerküremizi nasıl etkiliyor?

Bilge Contepe: Sera gazı aslında ekolojik denge içinde doğal yaşamın sürmesi için vardır. Sanayi bacalarında, taşıtlarda, fosil yakıtların kullanılması sonucunda çıkan zehirli
birçok gazdan, özellikle karbondioksit gazının atmosfere
salınımından dolayı yoğunlaşan, tıkanan atmosfer, gerekli
sirkülasyonu
yapamayarak
dünya ısısını ayarlayamaz hale
geliyor. Bunun sonucunda kü-

resel ısınma oluyor. Sera gazı
emisyonlarının atmosferde yoğunlaşması sonucunda ekolojik
denge bozuluyor, yerküre ısınıyor, buzullar eriyor, beyaz buzulların güneş ısısını yansıtamamasından dolayı dünya günden güne ısınıyor. Denizlerin
yükselmesi, yağış dengesizliği,
fırtınalar, yer yüzü sularının
günden güne ısınarak çekilmesi, kuraklık, açlık, çeşitli hastalıklar, kıtalararası göçler…
Bunlar bizi bekleyen, yaşamımızı yaşanmaz hale getirecek
gerçeklerdir.
Toplumsal Özgürlük: Küresel
ısınma tehlikesine karşı birçok
hükümet Kyoto Protokolü’nü
kabul edip imzaladı. İmzacı ülkeler üzerinde bu protokolün bir
baskısı ya da yaptırımı var mı?

Bilge Contepe: Kyoto Protokolü sera gazı salınımından, başta karbondioksit olmak üzere
yüzde 5’lik bir indirimi devletlere önerdi. Bu önlem aslında
dünyayı kurtaracak bir neticeye gitmiyor. Yıllarca biriken,
ekolojik dengeyi bozan bu gazlar, bu önlemler sonucunda 50
yıl yaşamımızı idame ettirmemize yarayabilir. Tüm önlemlerin alındığını varsaysak bile,
dünyaya egemen olan kapita-

list sistemin sürmesi, küreselleşmesi durdurulmadıkça ne
sera etkisinin, ne küresel ısınmanın, ne de iklimlerin değişmesinin önüne geçebiliriz. Hızla yok oluşa doğru gideriz.
Toplumsal Özgürlük: Sanayileşmiş ülkeler arasında yer alan
ve atmosfere salınan sera etkisine yol açan gaz salınımının
yüzde 36,1’inden tek başına sorumlu olan ABD ile yüz de
2,1’inden sorumlu olan Avusturalya, Kyoto Protokolü’nü imzalamadılar. Buna karşı bir şey
yapılamaz mı?

Bilge Contepe: ABD, bu olaydan en çok sorumlu ülkedir.
Dünya nüfusunun yüzde 4’ünü
oluşturmasına rağmen atmosfere tüm dünya insanlarının yaşamını yok edecek oranda zehirli gaz bırakıyor. Dünya kaynaklarının yüzde 70’ini sömürüyor. Savaş araç ve gereçlerini üretmede de birinci sırada.
Sürdürdüğü savaşlarla sanayisinden çıkan zehirli gazlardan
daha yoğun kalıcı kimyasalları,
başta radyasyon olmak üzere,
bırakıyor. ABD insanların ve
tüm canlıların yaşamına ipotek
koyan, Kyoto Protokolü’ne de
imza atmayarak bunu ispatlayan ülke durumunda. Tüm in-
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