‹K‹ AYLIK S‹YAS‹ GAZETE

www.toplumsalozgurluk.com

SAYI: 22

ARALIK 2007 F‹YATI: 1.5 YTL

TÜRK‹YE SOLU
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NASIL B‹R KATKI
SUNACAK?

Türkiye Solunun Dünya Soluna
bugüne kadar kendisinden do¤ru özgün bir katk›s› oldu mu ve
olacak m›?
11. SAYFA BARAN ANIL

YEN‹ SEND‹KAL
HAREKETLER
ÜZER‹NE

ORDU KR‹Z‹
YÖNET‹YOR
AKP'nin kesin zaferiyle sonuçlanan 22 Temmuz seçimlerinden sonra oluflan dinginlik, Eylül-Ekim’le birlikte h›zla
yok oldu ve ülkenin gergin politik dinamikleri ayn› h›zla
yeniden sivrildiler. Taraflar›n seçim sonuçlar› üzerinden
kendi konumlar›n› yeniden de¤erlendirmeleri sonras›nda
Ordu ve Hükümet aras›ndaki iktidar kavgas›, Ordu'nun Kürt
sorunu üzerinden yapt›¤› hamlelerle yeniden devreye girdi.
Ancak, gerek sermayenin ülkedeki hareketinin rasyonelleri ve gerekse Orta Do¤uda bir dizi risk yaratan ve onlar›
sürekli ço¤alt›p güçlendiren sürekli savafl ortam›, egemenleri ayn› zamanda ortak ç›karlar do¤rultusunda bir
uzlaflmaya da zorluyor. Ordu ve Hükümet bir elleriyle yumruklafl›rlarken ötekiyle tokalafl›yorlar.
PKK, t›pk› ateflkes öncesindeki gibi sak›n›ml› ve düflük dü-

KAMURAN YÜKSEK ‹LE...

‹fiÇ‹ SINIFININ AKLINA VE...

Haluk Gerger sol/sosyalist çevrelerin gündeminde bulunan birlik tart›flmalar› üzerine...
18. SAYFA ‹RFAN KAYGISIZ

zeyli vur-kaç eylemleriyle sürdürdü¤ü askeri hatt›n› Da¤l›ca
bask›n›yla fliddet düzeyi daha yüksek bir zemine çekince, gerilim h›zla ülkenin tümüne yay›ld›. O gerilimin yaratt›¤› ortam da, Ordu merkezli güç oda¤›na, seçim yenilgisinin kendi
cephesinde yaratt›¤› moral bozuklu¤u ve ataleti üstünden atma f›rsat› verdi.
fiovenizm k›flk›rt›ld› ve ülkede hiç olmad›¤› kadar yayg›n
›rkç›-faflizan gösteriler düzenlendi. Linç haz›rl›klar› yap›ld›.
CHP, MHP ve büyük medya organlar› k›flk›rt›c› ajitatörler
olarak görev yapt›lar. Seçim öncesi mitinglerin motive edicisi laiklik sorunu bir kriz unsuru olarak (biraz dinlendirildikten sonra yine kullan›lmak üzere) geri itilirken, Kürt sorunu öne ç›kart›ld›.

YAZININ DEVAMI 4. SAYFADA

ARABA DEPOLARI MI...

IRAK’A
KOMfiU ÜLKELER
TOPLANTISI
Geniflletilmifl Irak'a Komflu Ülkeler Toplant›s› 1-3 Kas›m tarihlerinde ‹stanbul’da yap›ld›.
15.SAYFA HAL‹T ELÇ‹

P‹YASA DEVLET‹ ANAYASASI KAP‹TAL’‹N TÜRK‹YE...

Son parlamento seçimlerinde, 28 fiubat postmodern darbesi, Enerji kaynaklar› ile ilgili tart›fl- Ülkeyi nefes al›namaz hale geti- Marx’›n baflyap›t› Kapital 140
AKP’nin önünü açm›flt›. AKP... malar uzun zamand›r dünya...
ren flovenist havan›n...
yafl›nda.
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güllerin bedeninden dikenlerini teker teker kopar›rsan
dikenleri kopard›¤›n yerler teker teker kanar
dikenleri kopard›¤›n yerleri bir bahar filan san›rsan
Kürdistan'da ve Mufl-Tatvan yolunda bir yer kanar
Mufl-Tatvan yolunda güllere ve devlete inan›rsan
eflkiyalar kanar kötü donan›ml› askerler kanar
sen bir yaz güzelisin, yapraklar›n ekfli, suda y›kan›rsan
portakal incinir, tütün utan›r, incirler kanar
bir yolda el ele gideriz, o yolda bir gün usan›rsan
padiflahlar ve Mufllar kanar, darül bedayiler kanar
Mufl-Tatvan yolunda bir gün senin akflam›n ne ki
orada her zaman otlar otlar ergenlikler kanar
el ele gitti¤imiz bir yolda sen gitgide büyürsen
benim içimde çok beklemifl, çok eski bir yer kanar

MUfi-TATVAN YOLUNDA GÜLLERE VE DEVLETE ‹NANIRSAN
EfiK‹YALAR KANAR KÖTÜ DONANIMLI ASKERLER KANAR*

T

ürkiye’nin siyasal gündeminin üst s›ralar›ndaki konular h›zla ve s›kl›kla yer de¤ifltiriyor. Daha bundan 3-5 ay önce ülke sözde laiklik yandafllar›yla karfl›tlar› aras›nda iki cepheye
ayr›lm›flt›. Sermayeci, liberal AKP ile Ordu merkezli laisist/ulusalc› güçler birbirine girmifl, hatta
Ordu taraf›ndan bir e-muht›ra verilmiflti. 22 Temmuz seçimlerinden AKP’nin baflar›yla ç›kmas› ve
bunun sonucunda “efli türbanl›” Abdullah Gül’ün
cumhurbaflkan› seçilmesiyle ortal›k durulmufltu.
Ama bu geçici bir durumdu. Ekim ay›ndaki
PKK’nin Gabar ve Da¤l›ca’daki sald›r›lar› devletçi
güçlerin yeniden harekete geçmesinin bahanesi oldu. Bu kez laiklik de¤il, “bölücülü¤e karfl› mücadele” bayra¤› alt›nda toplan›p sald›r›ya geçtiler. As›l
maksat ne laikli¤in ne de ülke bütünlü¤ünün korunmas›yd›; önemli olan Ordu/devlet güçlerinin iktidar üzerindeki vesayetlerinin meflruiyet zeminini
korumakt›. Ama AKP hükümeti de yarat›lan flovenist dalgaya ve linç havas›na kat›ld›.
PKK üzerinden bir Kürt düflmanl›¤›, büyük medyan›n körüklemesiyle dalga dalga ülke sath›na yay›ld›. “PKK teröristtir” demedi¤i için DTP sald›r›lar›n hedefi oldu. DTP binalar›na sald›r›lar yap›ld›.
H›z›n› alamayan faflist güruhlar sosyalist gruplar›n binalar›na da sald›rd›. Savafl tam tamlar› kulaklar› sa¤›r ediyordu. “Kuzey Irak’a girelim,
PKK’l›lar› yok edelim; bu da yetmez, Irak’taki Kürt
yönetimini de bafllar›na y›kal›m; bu da yetmez, girmiflken Musul ve Kerkük’ü de alal›m” naralar› at›l›yordu. Bu ruh halini en aç›k biçimde Genel Kurmay Baflkan› Yaflar Büyükan›t’›n flu sözleri ortaya
koyuyordu: “Onlara hayal bile edemeyecekleri ac›lar› tatt›raca¤›z.”
AKP Hükümeti durumdan vazife ç›kard› ve derhal Meclis’ten Ordu’ya s›n›r ötesi askeri harekat

Turgut Uyar

TOPLUMSAL ÖZGÜRLÜK
S›raselviler Cad. Billurcu Sok. No: 3/8 34433
Beyo¤lu- ‹stanbul Tel: 0212 243 81 51
e-mail: iletisim@toplumsalozgurluk.com

izni veren tezkereyi geçirdi. Irak s›n›r›na yüz bini
aflk›n asker ve çok miktarda silah y›¤›ld›. Gerçi bugüne kadar Kuzey Irak’a 24 s›n›r ötesi harekat yap›lm›fl ve bir sonuç al›namam›flt› ama olsun, 25.
harekatta “terörün kökü kaz›nacak”t›. Elbette ülkeyi yöneten asker ve siviller kaz›n aya¤›n›n öyle
olmad›¤›n› biliyordu. ABD’den izinsiz bir harekat
yapamayacaklar›n›, oradaki Kürdistan yönetimine
sald›ramayacaklar›n› ve asl›nda PKK’ye çok a¤›r
zayiat verdiremeyeceklerini iyi biliyorlard›. Nitekim bir süre sonra çeflitli aç›klamalarla tansiyonu
düflürme çabas›na girdiler.
Son günlerde bas›na yans›yan/yans›t›lan haberlerden anlafl›l›yor ki, bütün bu savafl naralar› at›l›rken bir yandan da AKP ile Ordu’nun (en az›ndan
bir kesiminin) üzerinde az çok uzlaflt›¤› bir plan
üzerinde çal›fl›l›yor ve bu plan ABD ile müzakere
ediliyor. Bu daha “gerçekçi” ve egemen blokun ç›karlar›na daha uygun çözüm yolu, “da¤dakileri
ovaya indirmeyi” hedefliyor.
Ortada cevab› flimdiden kolayl›kla verilemeyecek
pek çok soru var: Plan› haz›rlayanlar onu uygulamaya cesaret edebilecek mi? Egemen blok içindeki dengeler buna izin verecek mi? Kürt halk› ve
onun örgütlü gücü bu plandan tatmin olacak m›?
Ama ister devlet fliddet politikas›nda ›srar etsin,
ister siyasi bir çözüme yanafls›n, bugün flunu rahatl›kla söyleyebiliriz: Kürt halk› uzun, çileli, kahramanca bir mücadeleyle devletin “inkar ve imha”
politikas›n› yenilgiye u¤ratm›flt›r. Türkiye halklar›n›n ve emekçilerinin ç›karlar› da bu sorunun Kürt
halk›n›n siyasal ve demokratik haklar›n›n kay›ts›z
flarts›z tan›nmas›yla çözümündedir. Halklar›n kardeflleflmesi, bu zor günlerde Kürt halk›yla dayan›flmay› yükseltmekle gerçekleflecek.
* Yokufl Yola fliiri-Turgut Uyar
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Neoliberal dönüflümler tamamlan›yor

P‹YASA DEVLET‹ ANAYASASI
AKP’nin tasla¤›, sosyal devletin k›r›nt›lar›na bile tahammül edemeyen, kamu hizmetlerinin ticarilefltirilmesinin
önündeki anayasal engelleri tasfiye eden bir anlay›flla kaleme al›nm›fl. Tasar› kamu emekçilerinin toplu sözleflme
hakk›n› tan›m›yor. Yeni Anayasa önerisinde, kamu hizmetlerinin sözleflmeli personel ve iflçileri eliyle yürütülebilece¤i
yer al›yor. Bu madde kamu hizmetlerinin tasfiye edilmesinin ve kamu personel rejiminin ç›kart›lmas›n›n önündeki
Anayasa engelini aflmak amac›yla düzenlenmifl.

B. AKPOLAT

Ü

lkeyi nefes al›namaz hale getiren
flovenist havan›n da¤›lmas›n›n
ard›ndan 2008 y›l› anayasa tart›flmalar›yla geçece¤e benziyor. Adalet
Bakan› Mehmet Ali fiahin 2008 y›l› ortalar›nda anayasan›n meclis gündemine
gelece¤ini söyledi.
Ordu ve hükümet aras›ndaki gerilimden ba¤›ms›z olarak bir anayasa tart›flmas› yapmak mevcut güçler dengesi
içinde çok olas› gözükmese de sosyalistlerin ve tüm ilerici güçlerin bu tart›flmaya taraf olmas› gerekiyor.
En sonda söylenecek olan fleyi en baflta söylersek; AKP’nin bas›nda yer alan
anayasa tasla¤› ne TÜS‹AD’›n ilan etti¤i gibi geçmifl anayasalarla hesaplaflmay› ne de eski CHP’li yeni AKP’li milletvekili Zafer Üskül’ün iddia etti¤i gibi
sivil, renksiz, ideolojisiz olmay› hedefleyen bir anayasa tasla¤›d›r. Bu taslak rejimin temel karakterinde hiçbir anlaml›
de¤ifliklik içermiyor. Ancak Türkiye sermayesinin ihtiyac›n› duydu¤u kamu hizmetleri yükümlülüklerinden ar›nm›fl, bir
piyasa devleti yaratmaya dönük, neo-liberal dönüflümleri eksiksiz tamamlaman›n anayasas›d›r.

hakt›r. Kanunun öngördü¤ü esaslara
uygun olarak bu statüyü kazanan herkes TC vatandafl›d›r” önerileri var. Seçim zaferi ard›ndan yapt›¤› konuflmas›n› tek millet, tek devlet, tek bayrak, tek
dil diyerek noktalayan Tayyip Erdo¤an
birinci alternatifin arkas›nda duracak
m› görece¤iz.
YÖK kald›r›lm›yor. YÖK üyelerinin say›s› azalt›l›yor ve üyeleri cumhurbaflkan› taraf›ndan de¤il alt›s› bakanlar kurulu befli ise üniversiteler taraf›ndan seçiliyor. Rektörler ö¤retim üyeleri taraf›ndan seçiliyor.
12 Eylül Anayasas›nda “özel hayat›n
gizlili¤i”, “konut dokunulmazl›¤›” ve
“haberleflme özgürlü¤ü ve gizlili¤i” haklar› “milli güvenlik, kamu düzeni, suç ifllenmesinin önlenmesi, genel sa¤l›k ve

genel ahlâk›n korunmas› veya baflkalar›n›n hak ve özgürlüklerinin korunmas›”
gibi sebeplerle ihlal edilebiliyordu. AB
reformlar› çerçevesinde yap›lan de¤ifliklikle, “hâkim karar›” ve “acil durumlarda yetkili merci karar›” flart› getirildi.
Yeni taslakta, mevcut anayasadaki s›n›rlama aynen korunuyor.
Mevcut anayasadaki “dernek kurma”, “gösteri ve yürüyüfl”, “sendika
kurma”, ve “grev” haklar› “milli güvenli¤in, genel ahlak›n ve ya baflkalar›n›n
hürriyetlerinin korunmas›” amaçlar›yla s›n›rlanabiliyor. Yeni taslakta da bu
konulardaki k›s›tlamalar ayn› ifadelerle bulunuyor.
Yeni anayasa tasla¤›nda, “çal›flma
hakk›”, “konut hakk›”, “topra¤›n yoksul
köylülük lehine tasarrufu”, “köylünün,

Vatandafll›k tan›m› ne olacak?
Ordu ile hükümet aras›ndaki kamplaflma zihinleri iyiden iyiye teslim al›nca
AKP’ye olmad›k payeler verilmeye baflland›. Sermayeden demokratikleflme, sivilleflme, özgürleflme bekleyenler mevcut tasla¤› görünce ne diyecekler.
Örne¤in Türkçeden baflka dillerde ne
gibi haklar kullan›laca¤›na dair hiçbir
yeni düzenleme yok. 82 Anayasas›’n›n
66. maddesinde vatandafll›k, “Türk devletine vatandafll›k ba¤› ile ba¤l› olan
herkes Türk’tür” biçiminde tarif ediliyor. Taslak ise, bu konuda üç alternatif
sunuyor: “(1) Devlete vatandafll›k ba¤›
ile ba¤l› olan herkes TC vatandafl›d›r.
(2) TC’ne vatandafll›k ba¤› ile ba¤l› olan
herkese, din ve ›rk fark› gözetilmeksizin
Türk denir. (3) Vatandafll›k temel bir

AKP’nin bas›nda yer alan anayasa tasla¤› ne TÜS‹AD’›n
ilan etti¤i gibi geçmifl anayasalarla hesaplaflmay›
ne de eski CHP’li yeni AKP’li milletvekili Zafer Üskül’ün
iddia etti¤i gibi sivil, renksiz, ideolojisiz olmay›
hedefleyen bir anayasa tasla¤›d›r.
Bu taslak rejimin temel karakterinde hiçbir anlaml›
de¤ifliklik içermiyor. Ancak Türkiye sermayesinin
ihtiyac›n› duydu¤u kamu hizmetleri yükümlülüklerinden
ar›nm›fl, bir piyasa devleti yaratmaya dönük, neo-liberal
dönüflümleri eksiksiz tamamlaman›n anayasas›d›r.

tar›m ve hayvanc›l›¤›n korunmas›”, “sanat ve sanatç›n›n korunmas›”, “yabanc›
ülkelerde çal›flan Türk iflçilerinin korunmas›” gibi, 1982 Anayasas›’nda mevcut
olan, hatta geçmiflte 1961 Anayasas›
metninde dahi yer bulan bir çok temel
düzenleme, ya tamamen kald›r›lm›fl ya
da içi boflalt›lm›fl durumda.

Kamu hizmetleri ticarilefltiriliyor
AKP’nin tasla¤›, sosyal devletin k›r›nt›lar›na bile tahammül edemeyen, kamu
hizmetlerinin ticarilefltirilmesinin önündeki anayasal engelleri tasfiye eden bir
anlay›flla kaleme al›nm›fl. Tasar› kamu
emekçilerinin toplu sözleflme hakk›n›
tan›m›yor, kamu hizmetlerinin sözleflmeli personel ve iflçileri eliyle yürütülebilece¤i yer al›yor. Bu madde kamu hizmetlerinin tasfiye edilmesinin ve kamu
personel rejiminin ç›kart›lmas›n›n önündeki Anayasa engelini aflmak amac›yla
düzenlenmifl.
Yeni anayasaya göre devlet, vatandafl›n konut (bar›nma) ihtiyac›n› karfl›lamaya yönelik bir taahhütte bulunmamakta; dolay›s›yla bu olguyu, ülke insanlar› için bir hak ve dolay›s›yla bir talep konusu dahi görmemektedir. “Konut
hakk›”na dair, 1982 Anayasas›’n›n 57.
maddesindeki düzenlemeye, AKP’nin
tasla¤›nda hiç yer verilmiyor. 1982
Anayasas›’nda mevcut olan, “mülkiyet
hakk›n›n kullan›lmas› toplum yarar›na
ayk›r› olamaz” ifadesi, yeni taslak metninde bulunmuyor.
Anayasa tart›flmas›n› uzun bir süre
yapaca¤›z gibi gözüküyor. Ancak laiklik
ve türban tart›flmalar›na kilitlenmifl ya
da sadece demokratikleflme ekseninden
elefltiriye tabi tutulan bir anayasa tasla¤›ndan zihinlerimizi özgürlefltirmemiz
gerekiyor. Haz›rlanan anayasa devlettoplum-s›n›f-birey iliflkilerini düzenleyen en temel ideolojik ve politik metinse sosyalistlerin de bu tart›flmaya iflçi
s›n›f› ve ezilenlerin ç›karlar› ekseninde
müdahale etmesi gerekiyor.

4

POL‹T‹KA

ARALIK 2007

TOPLUMSAL ÖZGÜRLÜK

AKP dengeleri zorluyor

1. SAYFANIN DEVAMI

ORDU KR‹Z‹ YÖNET‹YOR
Ordu, egemenlik bloku içindeki yerini ancak ve sadece “sürekli kriz”le yürütebilece¤inin bilincinde ve kriz ö¤eleri
(Kürtlük, Laiklik, Ermenilik, K›br›s vd.) birbiri ard› s›ra devreye sokuluyor. Krizin yükseltti¤i gerilimin, demokrasi
ve özgürlük taleplerini iten sahte kitlesel kamplaflmalar yaratmas›ndan ve histerinin bir ruh hali olarak toplumu
kapsamas›n›n serinkanl› düflünme yetene¤ini felç etmesinden faydalan›yor.

ALP AYDIN

O

rdu, egemenlik bloku içindeki
yerini ancak ve sadece “sürekli kriz”le yürütebilece¤inin bilincinde ve kriz ö¤eleri (Kürtlük, Laiklik,
Ermenilik, K›br›s vd.) birbiri ard› s›ra
devreye sokuluyor. Krizin yükseltti¤i gerilimin, demokrasi ve özgürlük taleplerini iten sahte kitlesel kamplaflmalar yaratmas›ndan ve histerinin bir ruh hali
olarak toplumu kapsamas›n›n serinkanl› düflünme yetene¤ini felç etmesinden
faydalan›yor. Ve elbette, korku ve giderek dehflet ortam› yarat›larak y›¤›nlar›
pasifize etmek amaçlan›yor. Ayn› süreç,
toplumu askerilefltirerek Ordu'nun
merkezi rolünün yeniden meflrulaflmas›n› sa¤l›yor. Evet, sürekli “uygun krizler yaratmak” ve “krizi yöneterek toplumu yönetmek”, Ordu'nun temel çizgisi oluyor.
Kürt sorunu üzerinden yürütülen ve
asker cenazelerine odaklaflan toplumsal gösteriler, öyle bir ortam yaratt› ki,
flayet baflar›l› bir darbe yap›lsayd› bile
böylesi bir toplumsal destek yarat›lamazd›. Ordu’nun iktidar oda¤› içindeki
yerinin ihtiyaç duydu¤u toplumsal meflruiyet güçlü biçimde yeniden üretildi.
AKP'nin seçim sonras› zafer havas› da¤›t›ld› ve kendisine gücünün s›n›rlar›
gösterildi.
Kürt sorunundaki çözümsüzlük ve savafl› bilinçlice sürdürme takti¤i, bölgedeki geliflmelere de uyum sa¤l›yor.
Oluflmaya çal›flan Kürt Federe Devleti
ülkede yürütülen Kürtleri inkâr politikas›n› fiilen çökertti¤i için, henüz rüfleym
halindeki bu devlet girifliminin önünü t›kayacak bir operasyon, PKK bahanesi
üzerinden haz›rlan›yor. Musul-Kerkük
petrollerini de gözüne kestirdi¤i anlafl›lan bu hamlenin askeri zorluklar›, planlay›c›lar›n› frenliyor ve ABD'nin olurunu almaya zorluyor. O pazarl›klar›n son
günlerde büründü¤ü biçimse, ayn› eylemi farkl› bir stratejinin içine sokan ve
Barzani-Talabani ile uzlafl›lan yeni bir
alternatifi de devreye sokuyor. Hangi
sürecin hâkim hale gelece¤ini yak›n gelecekte görece¤iz.

AKP Ordu’nun iktidar alan›n› daralt›yor

H›z› ve yo¤unlu¤u sürekli artan ülke
ve bölgedeki gergin süreç, Ordu içinde,
neo-liberalizmde ortaklaflan ama politik
aray›fllarda farkl›laflan ve Ergenekoncu
neo-Kemalistler (Enverist Kemalistler)
ve Bat›c› muhafazakâr Kemalistler ayr›m›n›n tohumlar›n› at›yor.

AKP dengeleri zorluyor
Seçimlerden büyük zaferlerle ç›kan,
ard› s›ra hemen cumhurbaflkanl›¤› mevzisini kolayca ele geçiren ve nihayet
beklenenden yüksek kat›l›ml› bir referandumda yüksek oranla destek alan
AKP, egemen blok içindeki dengeleri
zorlaman›n güç alan›n› oluflturdu.
Yüksek rütbeli askerlerin kat›lmad›¤›
aç›klanan referandumda kabul edilen-

lerden biri de cumhurbaflkan›n›n halkoyuyla seçilmesiydi ki, Ordu’nun o mevziiyi bir daha ele geçirmesi art›k oldukça zor. Ba¤l› olarak Yarg›tay, Dan›fltay,
Anayasa Mahkemesi ve YÖK gibi devletin zirve kurumlar›ndaki güç dengesi
AKP lehine zorlanacakt›r. Nitekim Anayasa Mahkemesi Baflkanl›¤›na “efli türbanl›”, Haflim K›l›ç seçildi bile. Aç›kça
görülüyor ki, Ordu'nun devlet kurumlar›n›n içindeki inisiyatifi sürekli olarak
t›rpanlan›yor.
AKP Kürt sorununda, Barzani ile anlaflarak PKK’yi yaln›zlaflt›r›p eritmeyi ve
o arada bölgede “sadaka” da¤›tarak
toplumsal taban›n› geniflletmeyi ve yerel seçimlerde ç›k›fl yapmay› hedefliyor.
Fethullah Hoca’n›n geçen Kurban Bay-

Seçimlerden büyük zaferlerle ç›kan, ard› s›ra
hemen cumhurbaflkanl›¤› mevzisini kolayca ele
geçiren ve nihayet beklenenden yüksek kat›l›ml›
bir referandumda yüksek oranla destek alan AKP,
egemen blok içindeki dengeleri zorlaman›n
güç alan›n› oluflturdu.

ram›nda bütün müritlerini, kurbanlar›n›
bölgeye göndermeye ça¤›rmas› ve bunun baflar›lmas›, bölgede say›s› ve kapasitesi artan malum “okul”lar›n yoksul
Kürt gençlerine yönelmesi de, ayn› plan›n baflka bir ö¤esi olsa gerek.
Öte yandan, sermayenin hareketinin
önünü aç›c› ve h›zland›r›c› tedbirler de,
süreklileflen hamleler halinde uygulan›yor. Yeni özellefltirme plan› aç›kland›.
Vak›flar Bankas›, Halk Bank, THY, limanlar, elektrik ve do¤al gaz da¤›t›m›,
otoyollar vd. birbiri ard› s›ra özellefltirilecek. Ziraat Bankas›’n›n da s›rada oldu¤u anlafl›l›yor. Küresel sermayeyi
“denetleyen” her türlü yasa ve bürokrasi tasfiye ediliyor. Ülkenin farkl› bölgelerinde farkl› asgari ücret uygulamas›
için -ki fiilen Kürt illerinde ifl gücünün fiyat›n› daha ucuza çekmek anlam›na geliyor- zemin yoklan›yor.
Gül, t›pk› Özal gibi d›fl gezilerinde kapitalistlerle dolduraca¤› uça¤›yla sermayenin bölgesel ve küresel yay›l›m›n›n
fiilen yard›mc›s› olaca¤›n› aç›klad›. Eh,
zaten kimse de ondan iflçi önderlerini
uça¤›na al›p da di¤er ülkelerdeki s›n›fdafllar›yla deney aktar›m› yapmalar›na
yard›mc› olmas›n› beklemezdi. O arada
Türkiye'nin en zenginleri listesinde Ülker, Boydak ve Konuko¤lu aileleri Cumhuriyetin birçok eski sermaye grubunu
geçerek ilk yirmi içine giriverdiler. Yeni
“‹slami” holdinglerin de h›zla ayn› alana girmeyi hedefledikleri anlafl›l›yor Çal›k, Albayrak ve Zapsu gibi aileler hoplayarak öne geçme telafl›ndalar.
Ancak, AKP aç›s›ndan sorun, kendisinin sad›k izleyicisi “‹slami çekirdek” d›fl›ndaki genifl toplumsal alan›n içine yay›lmas›na ön açan AB yanl›s› liberallerden ald›¤› destekte oluflan kimi çatlaklar. Ordu'nun seçim öncesi ve sonras›nda seferber etti¤i ›rkç›-floven toplumsal
hareketlerden etkilenen AKP, AB reformlar›nda duraklay›nca ve Kürt sorununda flovenist koroya kat›l›nca, liberaller hoflnutsuzluklar›n› dillendirdiler.
Bir sermaye partisi olarak esas itibariyle gericili¤e e¤ilimli ve k›s›tl› demok-
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ratik aç›l›mlar› bile asla kendili¤inden
yapmayacak AKP ile liberaller aras›ndaki iliflkiler, tam da Kürt halk›n›n ve
emekçilerin zorlamalar›n›n AKP’ye aç›l›m yapt›rma kapasitesine ba¤l› olarak
flekillenecek.

ABD'nin Türkiye hesaplar›
Irak'ta ve Afganistan'da zorlanan
ABD, BOP'un ‹ran hamlesini yaparak
süreci geri dönülmeyecek bir zemine
oturtmak istiyor. Fransa'n›n yeni ve
aç›k deste¤i elini rahatlatsa da, do¤rudan bölgede bulunan Türkiye'nin askeri-lojistik deste¤i, ABD aç›s›ndan yaflamsal önemde. ‹flte, içerdeki iktidar
savafl› ve Kürt sorununda yaflanan açmaz, ABD'nin eline TC’yi istedi¤i konuma sokmak için imkanlar veriyor.
Aç›kt›r ki, ABD, PKK ya da BarzaniTalabani veya TC’den yana de¤il, kendi
ç›karlar›n›n peflinde ve aradaki çok yönlü gerilimlerden faydalanarak kendisinin etki alan›n› geniflletmek istiyor.
Amaç, Barzani-Talabani ve TC'yi bölgedeki ABD stratejisinin yard›mc› unsurlar›na dönüfltürmek ve PKK’yi de mümkün oldu¤unca sistem karfl›t› özünden
kopartarak ehlilefltirmek, en az›ndan
kabul edilebilir bir güç seviyesine indirmektir. ABD, Barzani-Talabani ikilisini
kontrolüne alm›flsa da, gittikçe artan isteklerinden rahats›z ve onlar› terbiye
ederek kendi iflgal plan›na tam bir uyuma zorlamak için TC’yi kullan›yor.
Kürt düflmanl›¤›yla bilinci vurgun yemifl ve kendi bölgesel ç›karlar›n› dahi
bir “özgür bilinç” düzeyinde kavrayamayan Ordu, ABD’nin Barzani-Talabani’ye yönelik her türlü “yönlendirmesine” gönüllüce koflturuyor. ‹ran devleti
Erbil’de konsolosluk açarken, TC Erbil
ve Süleymaniye ile sürekli alay etmek
ve onlar› sürekli tehdit etmekle meflgul.
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Ordu ve Hükümet aras›nda sürüp giden gerilime bir de
PKK’nin askeri fliddeti yükselterek yaratt›¤› yeni gerilim
eklenince ve bu iki gerilim ekseni, bölgedeki çok yönlü
s›cak gerilimlerin Türkiye’yi de birçok yönden gittikçe saran
bask›s›yla birleflince, TC tarihinin önemli kavflaklar›ndan
birine girdi. Öyle ki, Ordu ve Hükümet bir yandan kendi
aralar›ndaki gerilimi sürdürürken, tehlikeye giren ortak
ç›karlar›n bask›s›yla ortaklaflt›klar› bir politik zeminde
birbirlerine yaklaflmak zorunda kal›yorlar.

Tersinden akan baflka bir sürecin içinde, Barzani-Talabani’nin devlet oluflturma iradesi ABD taraf›ndan k›flk›rt›l›yor
ve TC’ye karfl› kullan›l›yor. TC’yi Kürt
sorununda zorlayarak ülkedeki Kürt nüfusu üzerinde Barzani dolay›m›yla ABD
etki alan› yarat›l›yor ve bu etki derinlefltirilerek olas› bir TC’yi “budama-bölme”
hamlesinin toplumsal alt yap›s›n› göstere göstere oluflturuyor.
ABD aç›s›ndan PKK, Kürt nüfus üzerindeki etki alan›n› tehdit eden bir düflman güçtür. Ancak, her iki taraf›n güncel ç›karlar› simdi yaflanacak bir çat›flmay› anlams›zlaflt›rd›¤› için, aç›k çat›flmadan kaç›n›lmaktad›r. fiiiler aras›ndaki düflman› Sadr e¤ilimiyle yürüttü¤ü
iliflkinin benzerini PKK’ye karfl› da uyguluyor: ABD ç›karlar›na do¤rudan dokunmad›kça flimdilik göz yumma ve ancak o ç›karlar› zorlay›nca tehdit ve silahl› bask›.
Öte yandan, PKK’nin Suriye ve
‹ran'daki etki alan› da ABD taraf›ndan
kendi BOP hamlesine içsellefltirilmeye
ya da en az›ndan ona da hizmet edece¤i bir konuma do¤ru iteleniyor. Keza,
TC’deki ABD etki alan›n› geniflletmek
için de, onun iradesi d›fl›nda da olsa,
PKK'nin varl›¤› kullan›l›yor. Çat›flma
yükseldikçe kendisinden yard›m isteyen
TC’ye destek için baflta ‹ran hamlesi olmak üzere BOP’a kat›lma dayatmas›n›

yaparken, PKK’ye de ‹ran’da yo¤unlaflma bask›s›n› yapma imkân›n› elde ediyor. Çat›flan güçler hasar ald›kça ya da
yoruldukça, ABD istemlerine daha aç›k
haline geliyorlar.

Yeni bir aç›l›m m›?
Ordu ve Hükümet aras›nda sürüp giden gerilime bir de PKK’nin askeri fliddeti yükselterek yaratt›¤› yeni gerilim
eklenince ve bu iki gerilim ekseni, bölgedeki çok yönlü s›cak gerilimlerin Türkiye’yi de birçok yönden gittikçe saran
bask›s›yla birleflince, TC tarihinin
önemli kavflaklar›ndan birine girdi. Öyle ki, Ordu ve Hükümet bir yandan kendi aralar›ndaki gerilimi sürdürürken,
tehlikeye giren ortak ç›karlar›n bask›s›yla ortaklaflt›klar› bir politik zeminde
birbirlerine yaklaflmak zorunda kal›yorlar. Son yap›lan Washington ziyareti,
öyle anlafl›l›yor ki, Ordu ve Hükümet’in
ortaklaflabilecekleri olas› bir politikay›
netlefltirmek için f›rsat oldu.
“Kürt sorununda yap›lacak kimi aç›l›mlar” sözüyle PKK’nin askeri güçlerini
s›n›r d›fl›na çekmesi ve DTP üzerinden
politika yapmas›n›n önünün aç›lmas›
planlan›yor. Süreç içinde DTP de sisteme içsellefltirilecektir. Asl›nda, M‹T’in
ve Mehmet A¤ar’›n önceden dillendirdikleri çözümün neredeyse ayn›s› flimdi
gündemdedir.
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O “kimi aç›l›mlar”›n ne olaca¤› ise, henüz belirsiz. ‹lk ad›m PKK’den bekleniyor ve silahlar› susturmas› isteniyor. Oldukça karmafl›k ve risklerle dolu olan
ve mesela, DTP’nin kapat›lmas› davas›n›n aç›lmas›n› sa¤layan baz› “derin”
güçlerin hamlesiyle her an tersine dönerek daha yüksek bir askeri çat›flma do¤urmaya gebe olan bu politikan›n nas›l
uygulanaca¤›n› görece¤iz.
Asl›nda, AKP’nin tutumuna daha yak›n olan bu politikan›n, Ordu merkezli
kimi güçler taraf›ndan bozulma olas›l›¤›
güçlüdür. Ve yine, söz konusu politika
baflar›l› olsa bile, TC’nin rejiminde temelli bir demokratik bir dönüflüm olmad›kça ve bu dönüflüm anayasal güvence
alt›na al›nmad›kça, her an bozulma riskini tafl›maya yazg›l›d›r. Sorun çözülmemifl ve ama çat›flan taraflara nefes alma imkân› verecek bir “ara döneme” girilmifl olacakt›r. Barzani ve Talabani ile
ortak ç›karlara dayal› kurulacak yeni
bir iliflkilenme ise, Kürt sorunuyla ilgili
içerde yap›lan aç›l›m›n bölgesel aya¤›n›
oluflturacakt›r.
‹flte, son dönemlerde gerek baz› önemli komutanlar›n yapt›klar› “özelefltiri”ler ve gerekse gözünü kan bürümüfl
Baykal’›n aniden Kürt dostu kesilivermesi de olas› yeni aç›l›m›n içinde anlam
kazan›yor. fiimdi beklenen, üstünde bölgesel ve küresel güçler taraf›ndan ola¤anüstü bask› kuruldu¤u anlafl›lan
PKK’nin ilan edece¤i yeni ateflkes. Yeni
politik aç›l›m›n prati¤e uygulanmas› buradan bafllayabilir. Aksi, yani savafl›n
devam›, baflka senaryolar› devreye sokacakt›r. Top flimdi PKK’nin aya¤›nda.
Zaten bir “ara çözüm”ün Washington
sonras›nda ortaya ç›kmas›ndan önce,
esas olarak “Musul-Kerkük ve Barzani”
hedefli bir askeri hamlenin haz›rl›¤›
yap›lm›fl, toplumsal meflruiyeti de sa¤lanm›flt›. O haz›rl›¤› yapan güçler içinde “ara çözüm”e ikna olmayanlar muhakkak ki vard›r ve onlar kendi çizgilerini öne ç›karmaya çal›flacaklard›r.
TC aç›s›ndan di¤er önemli aç›l›m,
ABD’nin bölgedeki varl›¤›yla daha
uyumlu hale girece¤i ve giderek onu
daha güçlü ve aç›ktan destekleyece¤i
ve özellikle ‹ran'a yönelik olas› sald›r›da bu tutumunu gösterece¤i bir politik
hatt›n devreye girmesidir. Bu deste¤in
hangi biçimde prati¤e geçece¤ini birlikte görece¤iz. Ancak, son ABD ziyaretinin böyle bir politikan›n önünü açt›¤› görülüyor.
ABD aç›s›ndan öncelik, Irak iflgalinde
sapland›¤› bata¤a bir biçimde, mesela
“Kandil'e sefer” görünümünde, TC’yi
çekmek ve o batakl›kta atefl alt›nda
“e¤itilecek” TC Ordusunu, ‹ran hamlesine mümkün olan en fazla katk›y› yapmaya “ikna” etmektir.
14 Kas›m 2007
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Eskimeyen gündem:

PKK VE KÜRTLER
Bölge küresel gerilimin odak noktas› olunca ve ba¤l› olarak bölgede askeri – politik konumlan›fl herhangi bir statik duruflu
de¤il sürekli daha karmafl›k ve daha derin bir konumlanmay› zorlay›nca, öyle anlafl›l›yor ki, PKK, eski duruflunun art›k
kendisini ayakta tutamayaca¤›n› saptad› ve küresel – bölgesel dengelerin üretti¤i yeni gerilimlerde ezilmeyecek ve
erimeyecek bir konuma s›çramas› gerekti¤i gerçe¤iyle yüz yüze geldi. ‹flte, o noktada kendini dost ve düflmana resmi
olarak kabul ettiren bir askeri politik hamle devreye sokuluyor olabilir.

D

a¤l›ca bask›n›, PKK’de somutlaflan Kürt sorununu yine gündemin önüne itti. PKK, acaba
neden çat›flman›n seviyesini yükseltti?
Amac›n, intikamc› bir ruh hali ile daha
fazla asker öldürmek gibi basit ve yanl›fl bir hesaba dayand›¤›n› sanm›yoruz.
Tersine, PKK, eylemlerinin özellikle
Türk halk›nda yarataca¤› tepkilere ra¤men baz› özel politik hedefler peflinde
olmal› ki, fliddetin düzeyini yükseltti.
PKK’nin konumland›¤› yerden bakarak
o hedefleri çözümlemeye çal›flal›m.
Öncelikle belirtmeliyiz ki, ateflkes dönemleri herhangi bir çözümün önünü
açan ya da hatta tart›flt›ran bile de¤il,
tersine, PKK’yi da¤da çürütmek için bir
f›rsat olarak kullan›l›yor. Kürt kimli¤ine
anayasal güvence ve koflulsuz genel af
biçiminde asgariye çekilmifl çözüm önerileri, devlet taraf›ndan tart›fl›lmad›¤›
gibi, tart›flanlar da cezaland›r›l›yor. O
zaman anlafl›l›yor ki, devletin içindeki
güçlü bir odak var ve kendi oligarflik
egemenli¤ini sürdürebilmek için “çözüm” de¤il, “çözümsüzlükten” yana: Çat›flma sürmeli ve ortaya ç›kan gerginlik
toplumun askerilefltirilmesi için kullan›lmal›d›r.
Bir çözümün önü aç›lmad›¤› sürece,
ateflkes dönemi da¤da bekleyen binlerce gerilla için “saz çal›p–halay çekme”
veya “felsefi tart›flma” yapmayla s›n›rlanma, yasal politikac›lar içinse, enselerinde sürekli devletin tokad›n›n ac›s›n›
duyarak faaliyete zorlanmak anlam›na
gelmekte. Bar›fl süreci belli odaklar taraf›ndan, sadece PKK de¤il, Kürt sorununun da yeniden tarihin tozlu raflar›na
do¤ru itelenmesi veya tehlikesiz bir iç
sorun haline dönüflmesine yard›mc› olmaya zorlan›yor. Oysa yap›lan hesab›n
yanl›fl oldu¤u aç›kt›r.
Ateflkesin bitirilmesi, Da¤l›ca bask›n›
ve sonras›ndan anlafl›l›yor ki, PKK böylesi bir tutumu kabul etmedi¤ini yüksek
sesle söyleme ihtiyac›n› hissetti. Üstelik
Kara Kuvvetleri Komutan› Baflbu¤’un
da aç›klamas›nda belirtti¤i gibi, PKK’ye
kat›l›mlar artarak devam ediyorsa, Kürt
halk› da gençleri arac›l›¤›yla bu tutumu
onayl›yor.
Ve devamla, amaçlanan “çözümsüzlü¤ün sürmesi” durumunda, var olan Kürt

sorunu gerçe¤i, farkl› biçimlere bürünerek derin toplumsal kriz dinamiklerinin
üremesini k›flk›rt›yor. Ve bu dinamikler,
baflta ABD ve AB olmak üzere bölgeyle
ilgili hesab› olan bütün güçler aç›s›ndan
"oynanacak" ve Kürtler içinde ya da
TC’de inisiyatif al›nacak bir f›rsat haline dönüflüyor. Yani o pek söylenen “d›fl
güçler”, PKK de¤il bizzat devletin “çözümsüzlük” stratejisinin sonucu olarak
devredeler ve çözümsüzlük derinlefltikçe daha da güçlü olarak Türkiye’nin içine nüfuz edeceklerdir. fiimdi, PKK’nin
konumundan son geliflmelerin nas›l görüldü¤ünü anlamaya çal›sal›m.

PKK bölgesel güç
olma aray›fl›nda m›?
PKK çat›flman›n düzeyini yükseltmekle, ilk olarak, bar›fl aray›fl› bir sonuç
vermeyince içine düfltü¤ü ataletten ve
onun do¤urabilece¤i tasfiyeci e¤ilimlerden kurtulmak ve kendisini savafl alan›nda eskisinden daha yüksek düzeyde
yeni bir konuma yerlefltirmek istiyor ol-

mal›d›r. Savafl›n dinamizm getirerek örgütün çekim gücünü art›raca¤› ve artan
güçle etraf›nda oluflan politik süreçlere
daha güçlü etkide bulunma imkân›n›n
yakalanaca¤› hesaplanm›fl olmal›d›r.
Daha yüksek bir konuma s›çramak
PKK aç›s›ndan bir zorunluluktur. O’nun
kendisini var etti¤i co¤rafya, küresel
sürekli savafl›n odak noktas› ve neredeyse tüm küresel güçler, baflta ABD
olmak üzere, o alanda inisiyatif almaya
çal›fl›yor. O çabalar›n bölgeye yüksek
gerginlik yükledi¤i ve tarihin ak›fl›n›
ola¤anüstü h›zland›r›p yo¤unlaflt›rd›¤›
aç›kt›r. Bölgede siyaset yapabilmek,
daha ilk ad›mda yüksek gerginli¤e karfl› yüksek direnç gösterme kapasitesine
ve ba¤l› olarak pratik gücü belli bir efli¤in üstüne ç›karabilmifl olmaya ihtiyaç
duyuyor. PKK, bugün savaflarak bu konumlar› yakalamay› hedefliyor olmal›d›r.
Evet, bölge küresel gerilimin odak
noktas› olunca ve ba¤l› olarak bölgede
askeri–politik konumlan›fl herhangi bir

PKK kendi co¤rafyas›nda en güçlü silahl› –politik örgüt
olunca kendi konumunu “dost” ve “düflman” yerel, bölgesel
ve küresel örgütlere kabul ettirmek veya oradan üretece¤i
meflruiyetle kendisine güç devflirmeye zorunludur. Özellikle
ABD söz konusu olunca, bu tutumun y›lanla ve fille ayn› anda
yata¤a girme anlam›na geldi¤ini herkes gibi PKK
yöneticilerinin de bildi¤i aç›kt›r. Ancak, taraflardan birinin
kendince uygun ve gerekli gördü¤ü bir zamanda, PKK–ABD
çat›flmas›n›n ç›kmas› kaç›n›lmazd›r.

statik duruflu de¤il sürekli daha karmafl›k ve daha derin bir konumlanmay›
zorlay›nca, öyle anlafl›l›yor ki, PKK, eski duruflunun art›k kendisini ayakta tutamayaca¤›n› saptad› ve küresel–bölgesel dengelerin üretti¤i yeni gerilimlerde ezilmeyecek ve erimeyecek bir konuma s›çramas› gerekti¤i gerçe¤iyle
yüz yüze geldi. ‹flte, o noktada kendini
dost ve düflmana resmi olarak kabul ettiren bir askeri politik hamle devreye
sokuluyor olabilir.
Günlük burjuva bas›n›nda “PKK’nin
FKÖ’leflmesi tehlikesi” olarak saptanan
bu sürecin, gerçekten de PKK’nin aç›k
hedefi oldu¤u anlafl›l›yor. ‹flte, çat›flman›n yükseltilmesi bu ihtiyaçtan besleniyor olabilir: Uluslar aras› alanda resmi
meflruiyet üretme ve bunu bir siyasal
kabul düzeyine s›çratmak için gerekli
askeri–politik düzeyi yakalamak.
‹kinci olarak, flayet bir çözüm süreci
bafllayacaksa, o sürecin içinde meflru–yasal yollarla mücadele etmeyi tercih edece¤ini aç›klayan PKK, bar›flç› ateflkes dönemlerinde bir sonuca ulaflamay›nca, bar›flç› çözümün önündeki engelleri aflmak için daha yüksek düzeyde
bir askeri fliddet uygulayarak rakiplerini ikna etme ve o fliddetin sonras›nda
meflru–yasal alanda yo¤unlaflmay›
planl›yor olabilir.
Üçüncü olarak, PKK, Hükümet ve Ordu’nun son Washington ziyareti sonras›nda çok dillendirilen ABD–‹ngiltere–‹srail damgal› bir “ara çözüm” sürecine kat›lmak kaç›n›lmaz olursa, o “ara
çözüm” de kendi a¤›rl›¤›n› hissettirebilmek için hemen öncesinde güç gösterisinde bulunmak istiyor olabilir. Pazarl›k gücünü artt›rmak için kapasitesinin
ne oldu¤unu herkese göstermek ihtiyac›, güçler aras› iliflkilerin pek bilinen
kural› de¤il midir? Son dönemlerde
DTP’nin söylemini daha militan bir zemine çekmesini de ayn› mant›¤›n içinde
anlamland›rabiliriz.
Dördüncü olarak, çok farkl› bir politik
konuma yerleflme aray›fl› bafllam›fl olabilir: Bar›fl sürecinin sonuç getirmeyece¤ini düflünen PKK, eski stratejik konumuna geri dönüfl için yoklamalar yap›yor olabilir. Evet, TC ile çat›flmay›
yükselterek O’nu Irak’a çekmek ve TC
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ordusunun bu hamlesinden rahats›z
olacak Barzani–Talabani çizgisiyle kurulacak zay›f da olsa bir ittifakla Kürt
ulusal birli¤ini sa¤lay›p, bölgedeki karmaflaya güçlü bir ulusal irade dayatarak ba¤›ms›z bir devlet olas›l›¤›n› zorlamak amaçlan›yor olabilir.
Sonuncu olas›l›¤›n önündeki üç engel
var. ‹lki, Öcalan’›n ‹mral› tezleri ve bu
tutumun o tezlerle olan uyuflmazl›¤›.
‹kincisi, ABD'nin böylesi bir “ba¤›ms›z”
davran›fl› kesinlikle kabullenmeyip,
elindeki bütün güçlerle engellemeye çal›flacak olmas›. Üçüncüsü, Barzani-Talabani çizgisinin ABD’nin izni d›fl›nda
davranma olas›l›¤›n›n çok düflük olmas› ve s›n›f karakterleri sonucu bilinçlerinin “yerel ve güncel” olanla sinirli olup
“tarihsel” tutumlara kapal› olmas›.
Nitekim son geliflmeler ikinci ve üçüncü engelin devrede oldu¤unu gösteriyor. TC'nin askeri-diplomatik hamlelerinin de etkisiyle ve ama esas olarak
ABD’nin bölgedeki hesaplar›na uyumlu
bir flekilde, PKK’nin yaln›zlaflt›r›laca¤›
bir sürecin devreye sokulmaya çal›fl›ld›¤› anlafl›l›yor. Barzani-Talabani çizgisi
ise, ABD ve TC ile birlikte davranmaya
kararl› gözüküyor ve bu durumda
PKK’ye “ateflkes ilan et ve TC s›n›rlar›
d›fl›na ç›k, ya da sonuçlar›na katlanmak zorunda kal›rs›n” askeri-politik
dayatmas› yap›l›yor.
Bu durumda ABD bir taflla üç kufl birden vuruyor: “Düflman güç” PKK oldukça zorlanaca¤› bir sürecin içine itiliyor,
TC’ye Barzani-Talabani çizgisinin,
Irak’›n federe güçlerinden birisi olmas›
kabullendiriliyor ve ‹ran hamlesi için
destek sözü al›n›yor, Barzani-Talabani’ye ise, bir kez daha hadleri bildiriliyor ve “TC ordusuna karfl› savafl›r›z”
diye yüksekten atan Barzani’nin burnu
sürtülüyor.
Araya girip bir yorum yapacak olursak, PKK önderli¤inin yukar›daki dört
olas›l›¤›n hepsini birden hesaplad›¤›n›
ve sürecin ak›fl›na göre konumunu belirleyece¤ini saptayabiliriz. Ayr›ca, komünist-devrimci bir konumdan bakarsak, PKK’nin hesaplar›ndaki en büyük
eksiklik, s›rf ve sadece bölgedeki güç
dengelerinin hesaplanmas›yla s›n›rl›
bir hamlenin, yüksek olas›l›kla bölgenin ç›kmazlar› içinde s›k›fl›p kalmaya
yazg›l› oldu¤unun görülememesidir.
Her parçada, o arada do¤al olarak en
baflta da Türkiye’deki emekçilerle ittifak›n yaflamsal önemde oldu¤u ve yap›lacak bütün askeri-politik hamlelerde
bu ihtiyac›n istemlerinin de dikkate
al›nmak zorunda olundu¤u gerçe¤inin
PKK’nin hesaplar›nda yeterince güçlü
bir bask› kuramad›¤› anlafl›l›yor. Ancak, tam da bu aç›kt›r ki, milyonlarca
emekçiyi ›rkç›- floven gösterilerin içine
itilmesini kolaylaflt›r›yor ve sorunun çözümsüzlü¤üne katk›da bulunuyor.
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küçük burjuva demokratizmine itse de,
o hâlâ daha s›n›fsal kökeninden kop-

TC’de, Barzani–Talabani ve Irakl› yöneticilerde olmayan,
ama ‹ran’da olan “özgür bilinç” in PKK’de de oldu¤u
görülüyor: Kendisinin ba¤›ms›z ç›karlar›n› ortama
dayatan, geri çekilme, esneme ve sald›rma tutumlar›n›
bir arada yürüten ve dostlar›n› ço¤alt›p düflmanlar›n›
azaltan bir tutum.

Özgür bilinç ve Kürtler
Evet, bölgede yaflanan dramatik geliflmeler PKK’yi ayakta kalabilmek için ileri do¤ru hamle yapmaya zorluyor. O
zorlama flayet ayakta kalmay› baflarabilirse, PKK’ye Kürt nüfusunun bulundu¤u her yerde varl›¤›n› hissetme ve
hatta dört parçaya ayr›lm›fl Kürt halk›n›n bütününün öncüsü olma f›rsat›n›
da veriyor. Riskler ve f›rsatlar her zaman oldu¤u gibi iç içeler ve bir tanesi
yükseldikçe di¤erini de ayn› düzeye çekiyor. Bölgedeki kriz, bir dizi risk ve
f›rsat do¤uruyor ve güçlü olana kendisini tarihe dayatma, güçsüz olana kölelik ya da tarihin çöplü¤üne at›lma
kaderini haz›rl›yor.
PKK, ‹ran’da PJAK kanal›yla silahla,
Suriye’de, yasa d›fl› ya da meflru kitle
gösterileri yoluyla rejime muhalefet ediyor. Türkiye’de ise, rejimin tutumuna
göre silahl› ya da silahs›z yolda muhalefet yürütece¤ini ve kendi tercihinin ise
meflru–yasal yollarla mücadele oldu¤unu aç›kl›yor. Her üç co¤rafyada da
Kürtler aras›nda ki en güçlü politik
odak. Irak’ta ise, Barzani ve Talabani’nin devlet olma giriflimlerine destek
vermeyi tercih ediyor ve ama “feodal”
dedi¤i bu iki önderli¤e karfl› kendi özel
duruflunu PCDK kanal›yla toplumsal bir
deste¤e kavuflturmaya çal›fl›yor.
PKK’nin böyle bir konumlanmaya yazg›l› oldu¤unu y›llar önceki say›lar›m›zda
özellikle belirtmifltik.
Topyekûn bak›ld›¤›nda, böylesi bir konumlanma aç›kt›r ki, bölgedeki savafl
durumunu gözeten ve ABD ile karfl› karfl›ya gelmemeye dikkat eden bir durufltur. Güç dengelerinin tahlili ile PKK’nin

savaflç›l›k kapasitesinin özgün bir dengesinin üstünde durmaktad›r. TC’de,
Barzani–Talabani ve Irakl› yöneticilerde olmayan, ama ‹ran’da olan “özgür
bilinç” in PKK’de de oldu¤u görülüyor:
Kendisinin ba¤›ms›z ç›karlar›n› ortama
dayatan, geri çekilme, esneme ve sald›rma tutumlar›n› bir arada yürüten ve
dostlar›n› ço¤alt›p düflmanlar›n› azaltan bir tutum.

ABD-PKK iliflkileri
Bölgenin yeni efendisi ABD aç›s›ndan
PKK, bir “özgür bilinç” e sahip oldu¤u
içindir ki, ‹ran’la birlikte en büyük
“düflman”d›r. Ancak, zaten Irak’ta s›k›flt›r›lan ve bir ‹ran hamlesinin bask›s› alt›nda olan ABD, en rahat etti¤i
alan Kürdistan’daki rahat›n› bozmamak için “flimdilik” PKK’ye göz yumuyor. O göz yumma, ayn› zamanda bir
dizi “uyuflturucu” f›rsatlar›n öne serilerek “sat›n almak” olas›l›¤›n› da sürekli
gözetecektir. “Özgür bilinç” de bir çatlak ki PWD kopuflmas› öyle bir durumdu, ABD’ye PKK’yi kontrolüne alma
f›rsat›n› verecektir.
PKK’ye “özgür bilinç” ini, dayand›¤›
s›n›flar sa¤l›yor. O, yoksul Kürtlerin askeri-politik temsilcisidir ve bu yüzden
Barzani–Talabani çizgisiyle aras›nda
afl›lmaz s›n›rlar var. Yasal alanda Yaflar Kaya, Murat Bozlak ve silahl› alanda PWD’yi, yani Kürt burjuva s›n›flar›n
öncü adaylar›n› hareketten koparan da,
ayn› s›n›fsal kökendir. Marksizm’e yap›lan ham ve sa¤l›ks›z elefltiriler, hareketi Wallerstein–Boochkin ekseninde bir

mufl de¤ildir. Özellikle kendi tarihinin
savaflç› kökleri onu daha uza¤a ya da
sistemin içine do¤ru savrulmaktan flimdilik koruyor.
PKK, kendi ç›karlar› aç›s›ndan “flimdilik” ABD ile bir çat›flmaya girmemeye
özen gösteriyor ve imkân buldukça çeflitli düzeylerde yapt›¤› görüflmelerle bu
tutumlar›n› ABD’ye ilettiklerini aç›kl›yorlar. PKK kendi co¤rafyas›nda en
güçlü silahl›–politik örgüt olunca kendi
konumunu “dost” ve “düflman” yerel,
bölgesel ve küresel örgütlere kabul ettirmek ve oradan üretece¤i meflruiyetle
kendisine güç devflirmeye zorunludur.
Özellikle ABD söz konusu olunca, bu tutumun y›lanla ve fille ayn› anda yata¤a
girme anlam›na geldi¤ini herkes gibi
PKK yöneticilerinin de bildi¤i aç›kt›r.
Ancak, taraflardan birinin kendince uygun ve gerekli gördü¤ü bir zamanda,
PKK–ABD çat›flmas›n›n ç›kmas› kaç›n›lmazd›r.
Her ikisi de ABD karfl›t› olan ‹ran ve
PKK’nin PJAK dolay›m›yla çat›flmas› ve
hatta PJAK–ABD görüflmelerinin yap›ld›¤›n›n aç›klanmas› ise, hayat›n üretti¤i
bir durumdur. Küresel gerilimlerinin birikip yo¤unlaflt›¤› bölgedeki bütün yerel
güçler, kendileri aç›s›ndan uygun f›rsatlar› de¤erlendiriyorlar. fiayet ‹ran devleti kendi co¤rafyas›ndaki yaflayan Kürt
nüfusuna ulusal–demokratik bir aç›l›m
yaparsa, o çat›flman›n durmas› yüksek
bir ihtimaldir. O durumda, flimdi kimi
belirtileri görülen bir fiii–Kürt ittifak›n›n h›zla oluflmas› yaflanacakt›r. ABD’yi
PKK ile iliflkilerinde sak›n›ml› davranmaya zorlayan önemli bir gerçek de budur. Ayr›ca, Irak'ta yaflanacak bir ABDPKK gerginlikte, PKK ve fiii direniflçi
Sadr çizgisi aras›nda ABD karfl›tl›¤› temelinde bir yak›nlaflma yaratabilir.
Sonuç olarak belirtmeliyiz ki, TC aç›s›ndan en ak›ll› çözüm, elinin alt›ndaki
Öcalan’la aç›k ya da flimdiye kadar yapt›¤› gibi gizli olarak masaya oturarak
görüflmek ve kendisinin süreç içinde
ABD, AB ve Rusya’n›n oyun alan› haline gelmesi ve parçalanmas›yla sonuçlanma ihtimali yüksek olan flimdiki askeri çat›flma ortam›n› bir an önce sonland›rmakt›r. Kürtlerin bir halk olarak
varl›klar› anayasal güvenceye kavuflur
ve savaflç›lara genel af ç›kar›l›rsa, Kürt
sorunu asgari de olsa bir çözüme kavuflabilir.
Çözüm, devrimci harekete, flimdi savafl›n yaratt›¤› ›rkç›–floven ortam›n bast›rd›¤› direniflçi dinamiklerle iliflkilenmede
kolayl›k sa¤layacakt›r. Ancak çok daha
önemlisi, ba¤l› olarak sa¤layaca¤› demokratik dönüflümlerle s›n›f mücadelesine ola¤anüstü zenginlikte güçlenme
f›rsatlar› verecektir.
19 Kas›m 2007
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Kamuran Yüksek: Demokratik özerklik özgürleflmenin yolunu açar

“B‹RL‹KTE KARDEfiÇE
YAfiAMAK ‹ST‹YORUZ”
‹ktidar çevrelerinde, bir yandan ülkede flovenist bir dalga gelifltirilip s›n›r ötesi bir harekat›n haz›rl›klar› yap›l›rken, di¤er yandan “da¤dakileri
ovaya indirmek”ten söz ediliyor. Bu koflullar alt›nda DTP Kongresi’ni yapt›. Parti yönetiminde de¤iflikliklere gidilirken “Demokratik Özerklik”
anlay›fl› kabul edildi. DTP Örgütlenmeden Sorumlu Genel Baflkan Yard›mc›s› KAMURAN YÜKSEK ile bu geliflmeleri konufltuk.
T.Ö: Kongre’de bir Siyasi Tutum Belgesi
kabul edildi. Burada “demokratik özerk lik” kavram› ön plana ç›k›yor. Bu kavram›n “demokratik cumhuriyet” ile iliflkisi
nedir?
Biliyorsunuz 6-7 y›ld›r tart›fl›lan bir
tezdir demokratik cumhuriyet. Esas itibariyle demokratik cumhuriyet esprisini
esas alarak fakat bunu genel bir kavram olmaktan ç›kar›p içini doldurmak,
somut hale dönüfltürmek gerekiyordu.
Bunun idari sistemi nedir? Siyasi karfl›l›¤› nedir? Toplumda yans›mas› ne olacakt›r? Yaflamda neyi de¤ifltirecektir?
Türkiye’de Kürtlerin, Türklerin, di¤er etnik topluluklar›n birlikte yaflamas› gerekti¤ine inan›yorsak, bunlar›n birlikte
yaflayabilece¤i bir ortam nas›l yarat›labilir? Bu sorular›n cevab›n› arad›k.
Biliyorsunuz Türkiye’de Kürt hareketi
uzun y›llar boyunca uluslar›n kurtuluflu
ve özgürlü¤ü için devlet kurmalar› gerekti¤ini savundu. Bugün ise, 21.yüzy›l›n koflullar›, Orta Do¤unun konjoktürel
durumu, politik çözümlemeler bizi fluna
ulaflt›rd›: Her ulus için ya da her ulusun
özgürlü¤ü için bir devlet kurmak flart
de¤ildir. Mesele bir halk›n kendi kaderini tayini ise, onun verdi¤i karara sayg›l› olmak gerekir. Kürtlerin verdi¤i karar,
Türkiye’de Türk halk› ile birlikte kardefllik temelinde yaflamakt›r. Dolay›s›yla
Kürtlerin ve Türklerin bir arada yaflayabilece¤i bir sistem yaratmam›z gerekiyor Türkiye’de. Siyasi bir sistem, idari
bir sistem! Türkiye 80 y›ld›r bir askeri
cumhuriyettir. Bu rejimde birlikte yaflama koflullar› yoktur. fiu anki anayasa-

n›n ve flu anki anlay›fl›n, idari sistemin,
mekanizman›n hüküm sürdü¤ü bu ülkede, sadece Kürtlerin ve Türklerin de¤il
ayn› zamanda di¤er az›nl›klar›n, emekçilerin, iflçilerin, memurlar›n, tüm ezilenlerin hak etti¤i yaflama koflullar› yoktur. Bunlar›n hak etti¤i bir yaflam›n koflullar›n› oluflturmak gerekir. Bunun
üzerinden yapt›¤›m›z tart›flmalarda, bu
ülkede e¤er siyasi ve idari sistemi özerk
hale getirebilirsek bunun olabilece¤i karar›na vard›k. Bunu da demokratik
özerklik olarak tan›mlad›k.

T.Ö: “Demokratik özerklik” anlay›fl› nas›l bir siyasal örgütlenmeyi öngörüyor?
Demokratik özerkli¤in, birkaç cümleyle flöyle anlafl›lmas›n› isterim. Kat› merkeziyetçilikten uzaklaflarak ülkeyi 2025 bölgeye ay›r›p bu bölgeler üzerinden
yönetilmesini sa¤lamak gerekir. Kast›m›z federatif de¤ildir. Sosyo-ekonomik
duruma ve nüfus yap›s›na ba¤l› olarak
birbirine yak›n illerin bir araya getirilerek bir bölge oluflturmas›ndan ve bölgelerin kendi kendilerini yönetmesinden
söz ediyoruz. Ülke s›n›rlar›n›n bütünlü¤ü içinde geçerlili¤i olan maliye ve adalet gibi hizmetlerin d›fl›nda bütün hizmetler bölge idarelerine b›rak›lmal›d›r.
Merkezi hükümet olmal›d›r. Ama bölge
meclisleri de olmal›d›r. E¤itim sistemi
düzenlenirken, kamu hizmetleri verilirken burada yaflayan etnik ço¤unlu¤un
diline uygun bir dil kullan›lmas› gerekiyor. Türkçe resmi dil olmakla birlikte
onun d›fl›nda dillerin hem yerelde hem
de kamu alanlar›nda kullan›labilmesi

Biliyorsunuz Türkiye’de Kürt hareketi uzun y›llar boyunca
uluslar›n kurtuluflu ve özgürlü¤ü için devlet kurmalar›
gerekti¤ini savundu. Bugün ise, 21.yüzy›l›n koflullar›,
Orta Do¤unun konjoktürel durumu, politik çözümlemeler
bizi fluna ulaflt›rd›: Her ulus için ya da her ulusun özgürlü¤ü
için bir devlet kurmak flart de¤ildir. Mesele bir halk›n kendi
kaderini tayini ise, onun verdi¤i karara sayg›l› olmak gerekir.
Kürtlerin verdi¤i karar, Türkiye’de Türk halk› ile birlikte
kardefllik temelinde yaflamakt›r.
için bölge meclislerine yetki verilmesi
gerekti¤ine inan›yoruz. Bunun yan›nda
bölge meclislerinin her birinin kendilerine ait sembolleri, renkleri, flamas› olabilece¤ini düflünüyoruz. Bu ifade etti¤im sistem öz yönetim anlay›fl›na dayan›r. Yerinden yönetim anlay›fl› söz konusudur. Bu, Türkiye’nin çok kültürlülü¤üne denk bir yaklafl›md›r.
‹leri sürdü¤ümüz demokratik özerklik
sistemi, toplumun ve bireyin özgürlü¤ünü tamamen gerçeklefltiren bir sistem
de¤ildir ama mevcut sistemi aflmak için
önemli bir basamakt›r. Yönetilmeye
al›flm›fl toplumlar›n, güdülmüfl toplumlar›n kendi kendini yönetmeye bafllad›¤›
an, onun ve bireyin özgürlü¤ü için
önemli bir bafllang›çt›r. Bu bafllang›c›
yapt›rmak istiyoruz biz.

T.Ö: DTP Kongresiyle birlikte parti yönetiminde önemli de¤ifliklikler yap›ld›.
Bu de¤iflikliklere neden gerek duyuldu?
Bu yeni bir politik çizgi anlam›na m› ge liyor? Bunun pratikteki yans›malar› ne ler olacak?
Bu kongreyle yeni dönemde nas›l bir
siyasal çizgi izleyece¤imizi netlefltirmeye çal›flt›k. ‹kincisi, bu siyasal çal›flmay› kimler temsil edebilir, kimler götürebilir meselesidir. Hedefimiz flu: Bundan
sonra kimin geldi¤i kimin gitti¤i önemli
olmas›n. Kim gelirse gelsin siyasi çerçevenin de¤iflmemesi gerekiyor. Böyle anlafl›lmas›n› da istiyoruz. Yoksa kamuoyunda tart›fl›ld›¤› gibi, yok flahinler
geldi güvercinler gitti meselesi de¤il.
Esas›nda DTP daha çok kurumsallaflmaya çal›flan bir yap›d›r. Bunu da bu
yönetim san›r›m baflaracak.

T.Ö: Gerek genel olarak DTP’ye, gerek se DTP’nin Meclis grubuna yönelik, hükümet ve devletin çeflitli kesimlerinden
yap›lan suçlamalar ve medya eliyle yürütülen bir kampanya var. Ayr›ca DTP
hakk›nda kapatma davas› aç›ld›. Neden
böyle bir kampanya bafllat›ld› sizce?
Biliyorsunuz Türkiye’de devlet sistemi
içinde de, yine siyasiler içerisinde de
Türkiye’nin gelece¤ine dair farkl› görüfller çat›fl›yor. Türkiye’de örne¤in demin
ifade etti¤imiz çerçeveyi uygun bulan
kesimler de vard›r. Devlet içerisinde de
vard›r. Fakat tersine floven milliyetçi
oligarflik bir cumhuriyetin devam›ndan
yana olan, ç›karlar›n› orada gören
önemli bir kesim de vard›r. Bu kesim bizim siyasi çizgimizle yak›nlaflmak istememektedir. Demokratik özerlik sisteminin Türkiye’de gerçekleflmesi halinde, bugünkü durumdan faydalanan yönetici elit ve oligarflik burjuvazinin ç›karlar› büyük ölçüde zarar görecek, halk›n ç›karlar› daha fazla gerçekleflecektir. Dolay›s›yla buna karfl› bir direnç
vard›r. Bize yönelik sald›r›lar bunun
üzerindendir. Bunlar Kürtleri inkâr politikas›ndan yana olan ve çözümü Kürtlerin imhas›nda gören kesimlerin yaklafl›m›d›r. Bu kesimler halklar›n kardeflli¤ini a¤›zlar›na almazlar. Halklar›n varl›¤›n› kabul etmiyorlar çünkü; tek halk,
tek millet vard›r diyorlar. Di¤erlerini
Türklefltirme politikas› izlemeyi esas
al›yorlar. Dolay›s›yla bizim varl›¤›m›zdan rahats›z oluyorlar tabi. Olay›n bir
boyutu bu! Bir di¤eri de tabi bizim bu
projelerimizle, söylemlerimizle topluma
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‹leri sürdü¤ümüz demokratik özerklik sistemi, toplumun ve
bireyin özgürlü¤ünü tamamen gerçeklefltiren bir sistem
de¤ildir ama mevcut sistemi aflmak için önemli bir
basamakt›r. Yönetilmeye al›flm›fl toplumlar›n, güdülmüfl
toplumlar›n kendi kendini yönetmeye bafllad›¤›

hitap edebilmemiz, Türkiye toplumunu
da kazanabilece¤imiz korkusunu yarat›yor onlarda.

T.Ö: AKP seçim sonras›nda, “Kürt seç menleri biz temsil ediyoruz” dedi. Bu
konuda ne söyleyebilirsiniz?
Kazand›klar› milletvekili say›s›na dayanarak DTP’yi Kürtlerin tek temsilcisi
pozisyonundan ç›karmak istiyorlar. Fakat bu tamamen aldatmacad›r. AKP
içinde yer alan Kürt milletvekilleri orada kendi kimliklerini inkar üzerinden
kabul görüyor. Bu milletvekillerinin
AKP içinde Kürt sorununu tart›flma olas›l›klar› dahi çok fazla yoktur asl›nda.

ç›kt›¤› anda bu tür söylemler devreye giriyor. Ça¤r›lar yap›l›yor ve bu ça¤r›lara
PKK de bugüne kadar yan›t verdi. Hatta biz ça¤r› yapt›k bu konuda geçen sene ve yan›t verdi. Bunun üzerinden geliflen süreçte ne oldu? Tekrar savafl oldu.
Yani bunlar taktiksel baz› hamleler gibi
görünüyor. Biz isteriz ki gerçekten stratejide bir de¤ifliklik olsun, çözüm stratejisi olsun bu. Baflbakan söyledi¤inin arkas›nda dursun isteriz. Da¤dakilerin silah b›rakarak gelip siyasi yaflama dahil
olmalar›n› biz de istiyoruz ve hedefliyoruz. Fakat bunun için, baz› ad›mlar›n
at›lmas› gerekiyor. Biz fluna inan›yoruz:
Yeni Anayasa’da kültürlerin, farkl›l›kla-

E¤itim sistemi düzenlenirken, kamu hizmetleri verilirken
burada yaflayan etnik ço¤unlu¤un diline uygun bir dil
kullan›lmas› gerekiyor. Türkçe resmi dil olmakla birlikte
onun d›fl›nda dillerin hem yerelde hem de kamu alanlar›nda
kullan›labilmesi için bölge meclislerine yetki verilmesi
gerekti¤ine inan›yoruz. Bunun yan›nda bölge meclislerinin
her birinin kendilerine ait sembolleri, renkleri, flamas›
olabilece¤ini düflünüyoruz. Bu ifade etti¤im sistem öz
yönetim anlay›fl›na dayan›r.

Hepsi de “Onlar›n üzerinden Kürtleri
nas›l kendimize çekebiliriz?” mant›¤›yla
seçilmifltir. “Onlar›n etkisiyle Kürt sorununu nas›l çözebiliriz?” de¤ildir mant›k.
Bu, koruculuk sisteminin siyasal versiyonudur.

T.Ö: Bir yandan s›n›ra yüz bin asker ve
büyük miktarda silah y›¤arak bir s›n›r
ötesi harekata haz›rlan›l›yor; di¤er yandan hükümet çevrelerinden ve baflbakan›n a¤z›ndan “da¤dakileri ovaya indirmek” gibi politikalar gündeme getiriliyor. Gerek AKP, gerekse çeflitli liberal
çevrelerden, “Sorunun çözümü için önce
PKK’nin tek tarafl› silah b›rakmas› ge rekir” fleklinde görüfller ileri sürülüyor.
Çözüme böyle bir yoldan gidilebilir mi?
Hat›rlarsan›z Tayyip Erdo¤an daha
önce de tür mesajlar vermiflti. Ne hikmetse Türkiye’de çat›flmalar üst düzeye

r›n kabulü ve bunlar›n kendilerini özgürce ifade etmelerini sa¤layabilecek düzenlemeler olursa, temel hak ve özgürlükleri garanti alt›na alan aç›l›mlar
olursa Türkiye’de fliddet biter. Silah›n
devreden ç›kabilmesinin ilk koflulu budur. Ondan sonraki ad›mlar› tabii oturup tart›flmak gerekiyor. Yani bu insanlar silah› b›rakacaksa nereye gelecek,
nas›l gelecek? Getirip hepsini cezaevine
mi koyacaklar? Ya da daha farkl› siyasal toplumsal linçe mi maruz b›rak›lacaklar? Baflbakan›n›n aç›l›mlar›na atfen ‘silah b›rak›p siyasi yaflama kat›ls›nlar’ diyorlar da¤dakilere. Ama bizim
genel baflkan›m›z Nurettin Demirtafl’›n
flu anki pozisyonunda siyaset yapmas›na müsaade etmiyorlar. Milletvekillerinin Meclis’ten ç›kar›lmas› için fezlekeler
haz›rlan›yor. fiimdi bu bir çeliflki de¤il
midir? Siz flu an legal demokratik ze-

minde bulunan ve hiçbir biçimde silahla
bir münasebeti olmam›fl kiflilerin siyaset yapmas›na müsaade etmeyeceksiniz, ard›ndan da da¤dakilere ça¤r› yapacaks›n›z, ‘Gelin siyaset yap›n’ diye.
Bu ne kadar inand›r›c›d›r ne kadar samimidir gerçekten tart›fl›l›r yani. Ondan
dolay› Erdo¤an’›n aç›klamalar›n› çok
samimi buldu¤umuzu söyleyemeyiz.

T.Ö: Sizce Erdo¤an-Bush görüflmesinde
neler konufluldu? Türkiye ve ABD Kürt
gerillalara karfl› gerçekten ortak tav›r
alacak m›?
Birincisi, Erdo¤an Bush görüflmesi sadece PKK’nin ve Kürtlerin tart›fl›ld›¤› bir
görüflme olmam›flt›r bizce. Ortado¤u
projesi ve esasta da perde arkas›nda
‹ran rejiminin nas›l de¤ifltirilece¤i tart›fl›lm›flt›r. Türkiye’nin bu konuda nas›l
rol oynayabilece¤i tart›fl›lm›flt›r. PKK
konusunda da bir pazarl›k oldu¤unu düflünüyoruz. Yani Türkiye Orta Do¤uda
ABD’yle stratejik müttefik olabilmesinin karfl›l›¤›nda PKK’nin imhas›n›, Kürtlerin Orta Do¤uda hak sahibi olmamas›n› istemifltir diye düflünüyoruz. Fakat
di¤er taraftan Amerika’n›n da Orta Do¤u stratejisinde Kürtlere yer verdi¤ini
biliyoruz. ABD Kürtler olmadan bölgede
çok hareket edemeyece¤ini de biliyor.
‹ran rejimini de¤ifltirmek için Kürtlerden yararlanmak istiyor. Irak’taki durumu biliyorsunuz. Yine Türkiye’yi kendine muhtaç etmek için Kürtlerin burada
diri olmas›ndan bence fayda sa¤l›yor.
Dolay›s›yla flunun üzerine bir uzlaflma
olabilir: ‘Siz Kürtlerin Orta Do¤uda rol
oynamas›na s›cak bakarsan›z, biz de
PKK’yi tasfiye etme konusunda yard›mc› olabiliriz.’ Çünkü ABD Ortado¤u projesine PKK’nin ideolojik yap›s›n›n çok
da uygun olmad›¤›n› düflünüyor. Ayr›ca
ABD’nin, Türkiye’nin topyekun bir s›n›r
ötesi operasyonu de¤il, daha çok hem
Türkiye kamuoyunu tatmin edecek hem
de olabilirse PKK’yi biraz zorlayacak
bir operasyonu kabul etti¤ini tahmin
ediyoruz. Çünkü daha farkl› bir giriflim
ABD’nin hesaplar›n› da altüst edebilir.
Bak›n ABD’nin, ‹ngiltere’nin, ‹srail’in
Orta Do¤u planlar› içerisinde bir Kürt
devleti kurmak dahi vard›r. Ve bu Kürt
devleti sadece Güney’le s›n›rl›, Irak’la
s›n›rl› olmayabilir. Biz böyle bir politikan›n içerisinde olmak istemiyoruz Türkiyeli Kürtler olarak. Ortado¤u’da ‹srail
rolünü oynayabilecek bir Kürt devletinin olmas›n›n Kürtler aç›s›ndan hiçbir

getirisi yoktur diye düflünüyoruz. Devletin, devlet olman›n Kürtler için özgürlük
oldu¤una inanm›yoruz. Aram›za s›n›r
koymadan halklarla kardeflçe ve özgürce birlikte olmay› amaçl›yoruz.

T.Ö: DTP Kürt sorununun demokratik ve
bar›flç›l bir çözüme ulaflt›r›lmas›nda nas›l bir rol oynayabilir?
fiimdi biz öncelikle demokratik özerkli¤in topluma do¤ru anlat›lmas›n›n bu
projenin gelece¤i aç›s›ndan çok hayati
oldu¤unu düflünüyoruz. Toplum yanl›fl
bilgilendirilmemelidir öncelikle. Bundan
dolay› önümüzdeki dönem toplumu bilgilendirmekle yükümlü olan bas›n yay›n
kurulufllar›yla baz› toplant›lar düzenlemeyi düflünüyoruz. Yine meclis kürsüsünü kullanarak projenin ne olup ne olmad›¤›n› toplumla paylaflmaya çal›flaca¤›z. Ayr›ca kendi gücümüzü kullanarak
sivil toplum örgütleriyle birlikte kendi
teflkilatlar›m›zla birlikte toplumda genifl
bilgilendirme, e¤itim çal›flmalar› yapaca¤›z. Tabii siyasilerle de bu konular›
görüflmeyi düflünüyoruz. Yine diplomatik faaliyetler yürütmeyi düflünüyoruz,
ülke d›fl›nda destek bulabilmek aç›s›ndan. Bir de bunun toplumsal destek ve
eylem aya¤›n› örmeyi düflünüyoruz. Belki bir gün 100 bin, 200 bin kifliyle Ankara’ya gelip bunu hayk›raca¤›z.

T.Ö: Çat› partisi konusunda ne düflünüyorsunuz?
Çok somut ifade edeyim. Belediye seçimlerine, güncel politik ç›karlara endekslenmeksizin ülkede stratejik baz› ittifaklar oluflturulmas› gerekti¤ine inan›yoruz. Türkiye’deki sorunlar›n çözümü
için mutlaka demokratlar›n, Kürtlerin,
solcular›n, sosyalistlerin bir ittifak›n›n
olmas› gerekti¤ine inan›yoruz. Bunun
için de tabii ki bu dönem hedeflerimizden bir tanesi çat› partisi kurmakt›r.
Bunun için yak›n zamanda Merkez Yürütme Kurulu toplant›m›zda da karar ald›k. Bir genel baflkan yard›mc›m›z›, ayr›ca Parti Meclisi’nden bir grup arkadafl›m›z› bu çal›flmay› yürütmesi için görevlendirdik. Önümüzdeki alt› ay içerisinde bunu örmenin çabas› içerisinde
olaca¤›z. Konuyu tart›flman›n ötesine
geçtik. Bunu bir hedef ve amaç olarak
önümüze koyduk. Umar›z birlikte çal›flmay› arzulad›¤›m›z kesimlerle ortak
paydada bulufluruz ve Türkiye’de çat›
partisi oluflur.
Söylefliyi yapanlar: GÖKÇE AVCIO⁄LU-TURGAY YILMAZ
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TÖP II. Konferans›’n›n Birlik Üzerine Karar›:

DEVR‹MC‹ KOLEKT‹F ÖZNE ‹Ç‹N
RE-ORGAN‹ZASYON!
Türkiye sosyalist hareketinde “birlik” konusundaki düflünce ve çabalar›n yeniden canland›¤› bu dönemde, Toplumsal Özgürlük
Platformu’nun II. Konferans›’n›n (Haziran 2005) birlik üzerine ald›¤› karar›, belge niteli¤inde okurlar›m›z›n dikkatine sunuyoruz.

T

ürkiye devrimci hareketi, nesnelli¤in zorlamas›yla bir re-organizasyon/yeniden
örgütlenme
hamlesine zorlanmakta. ‹çinde Toplumsal Özgürlük Platformu’nun da oldu¤u kimi siyasal e¤ilimler, sürece bilinçli müdahalede bulunarak, ön açmaya çal›flmakta.

Gerekçe:
1. Sosyalist sistemin çözülüflüyle birlikte Marksizm alan› içinde ve d›fl›nda
teorik-politik ve örgütsel konularda
tart›flmalar yafland›. Kapitalizm elefltirisini emek-sermaye uzlaflmazl›¤›na ve
iflçi s›n›f›n›n devrimci hareketine ba¤layan Marksizm, içinden ve d›fl›ndan
sorguland›.
O arada kapitalizm de, kendi tarihselli¤inin 1970’lerde bafllayan bir özgün
dönemini yaflad›. Krizini ve açmazlar›n›
aflabilmek için dönüflümler yapmak zorunda kald›. Gerek reel sosyalizmin çözülmesiyle kendini en kör gözlere bile
gösteren sorunlar ve gerekse sermayenin somut-tarihsel hareketinin ve s›n›f
mücadelesinin kapitalizmde yaratt›¤›
dönüflümlerin sosyalist harekete dayatt›¤› yenilenme süreci, o sorgulamalar›
Marksizm için de bir ihtiyaç haline getirmiflti.
1990’l› y›llarda h›z kazanan teorik-politik aray›fllar, yaflanan tarihsellik sonucunda belli ayr›flmalar ve belli ortaklaflmalar yaratm›flt›r.
Marksizm d›fl›na liberal savrulmalar
ve Marksizmin dogmatik kavran›fl›, ters
uçlardan tasfiyeci e¤ilimler olarak kendini gösterdi.
Ve elbette, reel-sosyalizmin çözülüflünden devrimci dersler ç›karan ve kapitalizmin flimdiki durumuna uygun aç›l›mlar yapan Marksist çevreler de olufltu.
2. 1989-91 aras›nda yaflanan reel-sosyalizmin çözülüflü, kapitalizm karfl›t›
emek güçlerinde ve hatta sistem içi solda bile moralsizlik ve çözülme do¤urdu.
Toplumsal bilinçte ve hayallerde öylesine k›r›lmalar yafland› ki, ne kadar haks›z olursa olsun, kapitalizmin kaç›n›lmaz bir gerçeklik oldu¤u ve onun ötesinde bir sistemin yaflama flans›n›n olmad›¤› sessizce kabullenilir oldu.
Kapitalizmin 70’li y›llardan beri için-

den ç›kamad›¤› uzun dalga krizinin
emekçilere dayatt›¤› sömürünün sürekli
daha fazla yo¤unlaflmas› ve 11 Eylül ve
sonras›nda yaflanan emperyalist-kapitalist küresel savafl›n vahfleti, kapitalizmin 1990 sonras›nda kendili¤inden kazand›¤› itibar› h›zla da¤›t›yor. Kapitalizmden her kopufl aray›fl› ise, sosyalizmi yeniden küresel toplumsal bilinçte
itibar kazanmaya aday haline sokuyor.
Kapitalizmi y›kma ve bir yeni düzen
kurma aray›fl›, günümüzde küresel düzeyde yeniden meflruiyet alan›ndad›r.
Bu durum, devrimci e¤ilimlere 1990
sonras› içine düfltükleri yaln›zl›ktan
kurtulma ve y›¤›nlarla kaynaflma imkanlar›n› sunuyor.
Küresel düzeyde geçerli olan, Türkiye
için ve Türkiyeli devrimci güçler için de
geçerlidir. Ancak, mevcut da¤›n›kl›k,
devrimci hareketin toplumsal muhalefetin çekim merkezi olmas›n› engelliyor.
Engellerin afl›lmas› için, yeni sürecin taleplerine ortak cevaplar üretenlerin ortak siyasal zeminler ve özneler oluflturmalar› ve emekçilere güven ve moral
vermeleri gerekiyor.
3. Bir ortaklaflma ihtiyac› 1990’l› y›llarda da oluflmufltu. O dönemin nesnelli¤i, pratik güç ve moral aç›s›ndan sürekli geriye sürüklenen devrimci güçlerin bir asgari savunma ve direnifl mevzisinde ortaklaflmas› biçimini dayatm›flt›. Sisteme karfl› olan bütün devrimci
güçlerin ayr›ms›z olarak ortaklaflmalar›
en istenir olan›yd›. Baflta ÖDP olmak
üzere, bu zeminde çeflitli giriflimler de
oldu. Hedef, güçlü gelen tasfiye dalgas›na karfl› daha gerisini kabullenemeyece¤imiz asgari bir direnifl hatt›nda tutunmak ve tutunabilmek için de güçlerimizi birlefltirmekti.
11 Eylül sonras› geliflmeler ve ülkede
kritik aflamaya gelen Kürt sorunu, flimdiki ortaklaflman›n fark› bir zeminde olmas›n› talep ediyor. Bugün sol, küresel
çapta bir yeniden yükseliflin denemelerini yap›yor. Seattle’dan bafllayan kapitalizm karfl›t› protesto hareketleri 11
Eylül’den sonraki bar›fl gösterileriyle
yeryüzüne yay›ld›. Kapitalizm, çok farkl› zeminlerdeki toplumsal hareketler taraf›ndan, çok farkl› biçimlerde sorgulan›yor ve zorlan›yor.

fiimdi, sisteme do¤ru hamle yapan ve
hamlenin yo¤unlu¤una ba¤l› olarak,
herkesin de¤il, ayn› zeminde bulunanlar›n militan ve devrimci bir tarzda ortaklaflt›¤› bir süreç kendini dayat›yor.
4. Türkiye’de özel bir durum daha yaflan›yor. 1920’lerde aç›lan ilk dönemde,
Türkiye devrimcili¤i TKP’ de somutlaflt›
ve bu dönemin nefesi 1950’lerde tükendi. 1960’lar›n sonunda aç›lan 2. Dönem
Türkiye devrimcili¤i ise, 1980’lerle bafllayan bir sürecin sonunda 1990’larda
trajik biçimde sonland›.
Bir üçüncü dönem aray›fl› uzun dönemdir sürmesine ra¤men, yeni dönem,
ayn› zamanda küresel düzeydeki geliflmelerin taleplerine de cevap üretmek
zorunda ve bu yüzden de oldukça yüksek düzeyde aç›mlar talep etti¤i için,
henüz kal›c› ve belirleyici bir aç›l›m yap›lm›fl say›lmaz.
ÖDP deneyimi sefilce liberalleflerek
kendi ç›kmaz›nda kavrulurken, devrimci zeminde görülebilecek ESP deneyimi
ise, dönemin talep etti¤i teorik-politikörgütsel yenilenme ihtiyac›na cevap
üretemiyor ve kendine özgü bir çevrenin devrimci prati¤i olarak kendini s›n›rlamayla yazg›l›.

Karar:
Toplumsal Özgürlük Platformu;
Devrimci, Marksist ve yenilenmeci temelde bir yeniden-örgütlenme (re-organizasyon) ihtiyac›n› tespit eder.
Kapitalizmi y›kma perspektifine sahip
olma anlam›nda devrimci, o y›k›c› pra-

ti¤in öncü öznesi olarak iflçi s›n›f›n›
görmesi anlam›nda Marksist ve içinde
bulundu¤umuz yeni tarihsel dönemin
teorik-ideolojik-pratik ve örgütsel yenilenme ihtiyaçlar›na devrimci-Marksist zeminde yeni bir sentez yaratm›fl
olmas›yla yenilenmeci bir yeniden-örgütlenme!
Ç›tay› bir yeni tarihsel döneme cevap
veren yeniden örgütlenme zeminine
çekince, geçmifl dönemin kendine özgü
baz› ayr›l›klar› bugün için belirleyici
önem tafl›m›yor. Geçmiflte ayr› duran
baz› devrimci e¤ilimler, flayet bugünün taleplerine ortak cevaplar üretebilirlerse, bir yeniden-örgütlenme süreci içinde ortaklaflabilir. Farkl› tarihselliklerden gelen devrimci birikim ve
enerjilerin bugünün kendine özgü devrimci zemininde ortaklaflmas› güçlü
bir olas›l›k.
Toplumsal Özgürlük Platformu, hiçbir önyarg› ve sübjektivizme ya da
mülkiyetçili¤e düflmeden, zaman›m›z›n
devrimci ihtiyaçlar› zemininde oluflacak bir kolektif tarihsel özneye kat›lmaya haz›rd›r.
Bu yöndeki çabalar› destekliyoruz ve
kendimiz de varolan etkinli¤imizle bu
çabalar›n bafllat›c›s› ya da kat›l›mc›s›
olmaya aday›z.
fiayet bu çabalar bir pratik baflar› kazan›r ve biçime kavuflursa, durumu de¤erlendirmek ve kolektif bir karar vermek için, yeni bir konferans toplanmas›n› kararlaflt›r›yoruz.
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Birlik tart›flmalar› üzerine

TÜRK‹YE SOLU DÜNYA SOLUNA
NASIL B‹R KATKI SUNACAK?
Türkiye Solu ve Devrimcili¤inin Dünya Solu ve Devrimcili¤ine sunabilece¤i kendine özgü katk›s›, ayn› zamanda onun
kendi açmaz›n›n da çözümü olacakt›r. Ancak böylesi bir katk›, onun 20. yüzy›ldaki etkilenme sürecinde oluflmufl
ve kökleflmifl düflünce-davran›fl al›flkanl›klar›n›, yap›sal eksik ve yanl›fllar›n› söküp atabilir ve ona karfl›l›kl›
etkileflimin diyalekti¤ini kazand›rabilir. Bu çözüm ise ancak, Marksizmin düflünce ve davran›fltaki devrimcili¤inin
yeniden do¤uflu-Rönesans- ve bunun bugüne özgü do¤ru örgütsel halkas›n›n yakalanmas›yla elde edilebilir.
BARAN ANIL

T

ürkiye Solunun Dünya Soluna
bugüne kadar kendisinden do¤ru
özgün bir katk›s› oldu mu ve olacak m›? Bugün, oldukça derin bir tarihsel-siyasal krizle çalkalanan Türkiye’de
bu soruyu sorman›n yeri ve zaman› m›d›r diye hemen itiraz edilebilir. Ama Solun ve Devrimcili¤in, bu soruya bir yan›t bulup bulamayaca¤› ancak böylesi
dönemlerde aç›¤a ç›kabilir.
Neden?
19. yüzy›l›n son çeyre¤inden günümüze kadarki dünya-tarihsel süreçlerine
bakt›¤›m›z zaman, Dünya Solu ve Devrimcili¤inin, s›n›f mücadelelerinin düflük yo¤unlukta seyretti¤i de¤il, tersinden, mücadelenin artan tempoyla yo¤unlaflt›¤› dönemlerde karakteristik
özellikler kazanmaya bafllad›¤›n› görürüz. Alman Sosyal Demokrat Partisi
-do¤uflundaki devrimci anlam›yla- ve
Rus Sosyal Demokrat Partisi’nin -sonradan Bolflevik ve Komünist -yaflad›klar› dönüflümler 20. yüzy›l›n uzunca bir
dönemine damga vurmufllard›. Bu dönüflümler bire bir paralellikler tafl›masa da, içinde yaflad›klar› toplum-tarihsel süreçlerdeki kompleks dönüflümlerle etkileflim içinde ortaya ç›km›fllard›.
Alman ve Rus ‹mparatorluklar›nda, imparatorluktan emperyalizme geçifl süreçleri ve bunlar›n yaratt›¤› büyük tarihsel alt-üst olufllar›n biçimlendirdi¤i
arka fonda, sahnedeki siyasal aktörler
de flekilden flekile giriyorlard›. 1940-80
aras›nda Asya ve Latin Amerika’da beliren gerilla hareketlerinin ve 60’lar›n
sonlar›nda Avrupa topraklar›nda do¤an Ekoloji ve Kad›n Hareketlerinin de
dünya-tarihsel süreçlerle yak›ndan
ba¤lant›s› vard›. Birincisi, dünya çap›ndaki kapitalistleflme sürecinin sömürge
ve yar›-sömürgelerde h›z kazand›rd›¤›
mülksüzlefltirme ve yoksullaflt›rma nesnelli¤inden gücünü al›yordu. ‹kincisi
ise, kapitalizmin yaflad›¤› uzun tarihsel
dalgalar krizinin yaratt›¤› çatlamalar›n
içinde filizleniyordu.

21. yüzy›l›n bafl›ndaki Avrupa orijinli
Attac ve Forum tarz› siyasal örgütlenmelerin ve Latin Amerika’da ortaya ç›kan ‹flsiz ‹flçiler Hareketi veya PT (Brezilya ‹flçi Partisi) gibi örgütlenmeler ve
partilerin dünya-tarihsel arka plan›nda
ise, sosyalizmin birinci döneminin bitifli
ve kapitalizmin dünyay› ac›mas›zca küreselleflme k›skac› alt›na almas› yat›yordu. K›sacas›, her bir dünya-tarihsel
krizin arka plan›nda Sol ve Devrimcilik
evrenine yepyeni örnekler, deneyimler
ve denemeler kat›l›yordu.
Peki bu diyalektik Türkiye Solunun flekillenmesinde nas›l bir iflleyifl sergiledi?
Türkiye Komünist Partisi’yle -Mustafa
Suphilerin partisinden bahsediyoruzbafllatabilece¤imiz Türkiye Solunun
oluflum süreci, 1960’lar›n Türkiye ‹flçi
Partisi süreci ile devam edip de¤iflik
ara dönemlerden geçerek günümüze
kadar uzanmaktad›r.

Bu 100 y›la yak›n süreçte, Türkiye Solunun ve Devrimcili¤inin de hat›r› say›l›r bir deneyim ve birikim katalo¤u
oluflmufltur. Ama onun, Türkiye s›n›f
mücadelesindeki deneyim ve birikimi,
kendine özgü tarihsel davran›fl ve bulufllarla bezenerek Dünya Sol ve Devrimcilik evrenine bir katk› sunabilmifl
midir? Yoksa bu noktada tersinden bir
iliflki mi vard›r?
Burada Dünya Solu-Devrimcili¤i ve
Türkiye Solu-Devrimcili¤inin etkilefliminden daha çok, bir etkilenmeden söz
edilebilir. Türkiye Solu-Devrimcili¤i, komünist partiden gerilla hareketlerine
kadar geniflletilebilecek yelpazedeki
davran›fl kal›plar›n› ve duyarl›l›klar›n›
Dünya Solu-Devrimcili¤inden esinlenmifltir. Dünya Solu-Devrimcili¤ini flekillendiren tarihsel dalgalar, etkilerini
belli bir zaman sonra Türkiye Solu-Devrimcili¤inde de göstermeye bafllam›fl,

San›ld›¤› gibi Türkiye´de yaflanan binbir türlü çeliflkinin
nesnel yo¤unlu¤u, Türkiye Solu ve Devrimcili¤inin bu
ç›kmazdan kurtulabilmesi için kendili¤inden ve do¤rudan
bir f›rsat sunmuyor. Onun bu ç›kmaz› görüp aflmak için
davranamad›¤› her an, bu çeliflki yo¤unlu¤u tersinden bir
hareketle Solun ve Devrimcili¤in önünü kapat›yor.

oluflan Sol ve Devrimcili¤in dili Türkiye
aksan›yla konuflulmaya bafllanm›flt›r.
Bu etkilenmenin yaratt›¤› yap›sal zaaflar uzun on y›llar boyunca kendisini
gizleyebilmifltir. Bir çok ülkenin Sol ve
Devrimcili¤i gibi, Türkiye Solu ve Devrimcili¤i de, 20. yüzy›l boyunca kapitalizme meydan okuyan bir tarihsel kalk›flma olarak büyük sosyalizm deneyiminin yaratt›¤› devrimci enerji ve morali arkas›na alarak, yap›sal sorunlar›na ra¤men, mücadelede cüretkar ad›mlar atabilmifltir. Bu deneyimin sona ermesiyle, Türkiye Solu ve Devrimcili¤i
flimdi art›k kendisiyle bafl baflad›r.
Onun bugün içine düfltü¤ü açmaz›n, 20.
yüzy›l boyunca Dünya Solu ve Devrimcili¤ine ve onun oluflum süreçlerine
kendisinden do¤ru özgün bir katk› sunamay›fl›yla oldukça yak›ndan bir ilgisi
vard›r.
San›ld›¤› gibi Türkiye´de yaflanan binbir türlü çeliflkinin nesnel yo¤unlu¤u,
Türkiye Solu ve Devrimcili¤inin bu ç›kmazdan kurtulabilmesi için kendili¤inden ve do¤rudan bir f›rsat sunmuyor.
Onun bu ç›kmaz› görüp aflmak için davranamad›¤› her an, bu çeliflki yo¤unlu¤u tersinden bir hareketle Solun ve
Devrimcili¤in önünü kapat›yor.
Solda birlik tart›flmalar›, iflte bu ikilemi çözmek için kafa yormaya bafllad›¤›m›zda esas anlam›n› kazan›yor. Türkiye Solu ve Devrimcili¤inin Dünya Solu
ve Devrimcili¤ine sunabilece¤i kendine
özgü katk›s›, ayn› zamanda onun kendi
açmaz›n›n da çözümü olacakt›r. Ancak
böylesi bir katk›, onun 20. yüzy›ldaki
etkilenme sürecinde oluflmufl ve kökleflmifl düflünce-davran›fl al›flkanl›klar›n›,
yap›sal eksik ve yanl›fllar›n› söküp atabilir ve ona karfl›l›kl› etkileflimin diyalekti¤ini kazand›rabilir. Bu çözüm ise
ancak, Marksizmin düflünce ve davran›fltaki devrimcili¤inin yeniden do¤uflu
(Rönesans) ve bunun bugüne özgü do¤ru örgütsel halkas›n›n yakalanmas›yla
elde edilebilir.
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1930’lardan bu güne

KAP‹TAL’‹N
TÜRK‹YE MACERASI
ÖZGÜR ÖZTÜRK

M

arx’›n baflyap›t› Kapital 140 yafl›nda. Tam
140 y›ld›r, dünyay› de¤ifltirmek isteyen tüm
devrimciler için, isçiler ve sosyalistler için temel esin kayna¤› olma özelli¤ini koruyor. Hâlâ güncel,
hâlâ dimdik ayakta.
Kapital’in Türkiye maceras› 1930’lu y›llarda bafll›yor. O dönemde birçok Marksist klasi¤in Türkçeye çevrildi¤ini, ço¤u zaman el alt›ndan da¤›t›ld›¤›n› ve gizli
gizli okundu¤unu görüyoruz. 1933 y›l›nda Haydar Rifat, birinci cildin bir özetinin çevirisini Sermaye bafll›¤› ile yay›ml›yor. Ayr›ca, ‘bu hülasa ra¤bet görürse’,
geri kalan k›s›mlar› da 1937 Haziran›’na kadar çevirmeyi ve yay›mlamay› vaat ediyor. Ancak, Haydar Rifat’›n bu giriflimi yar›da kal›yor. Giriflimin yar›da kalmas›nda, Kerim Sadi’nin 1934 y›l›nda Rifat’›n çevirisine yöneltti¤i elefltiriler de muhtemelen etkili oluyor.
Sadi, Bir Mütercimin Hatalar› bafll›kl› bir broflürde, çeviri yanl›fllar›n› ve di¤er yanl›fllar› oldukça ayr›nt›l›
olarak sergiliyor.
1936-37’lerde bu konuda önemli geliflmeler gerçeklefliyor. Önce Kerim Sadi, Marx’›n damad› (ve bizde
Tembellik Hakk› kitab›yla tan›nan) Paul Lafargue’›n
Kapital özetinden de yararlanarak, Kapital’den Hülasalar bafll›¤› ile küçük bir kitapç›k yay›ml›yor. Ard›ndan, Suphi Nuri ‹leri, Carlo Cafiero’nun Kapital’in birinci cildinden yapt›¤› özeti çeviriyor ve yay›ml›yor
(Ayn› kitap, 1965 y›l›nda, baz› de¤iflikliklerle bu kez
(S.N. ‹leri’nin o¤lu) Rasih Nuri ‹leri taraf›ndan yeniden
yay›mlan›yor.) Bu y›llarda baflka önemli bir katk› Hikmet K›v›lc›ml›’dan geliyor. K›v›lc›ml›, daha 1920’lerin
sonlar›nda Frans›zca Molitor’ün çevirisi üzerinde çal›flt›¤› ancak sonradan “yanl›fllar oldu¤unu” düflündü¤ü için yay›mlamad›¤› Kapital çevirisini, bu kez 1937
y›l›nda “en do¤ru Almanca asl›ndan” yaparak, birinci
cildini, “Kapital” ad›yla yay›ml›yor. Bu on befl y›ll›k bir
çaban›n ürünüdür.
1960’l› y›llarda Türkiye’de Marksist klasiklerin yay›mlanmas› konusunda önemli bir s›çrama gerçeklefliyor. Bu dönemde Mehmet Selik, Kapital’in birinci cildinin tamam›n› ve üçüncü cildin bir k›sm›n› çeviriyor ve
çeviri Sol Yay›nlar› taraf›ndan toplam alt› kitap halinde yay›mlan›yor. 12 Mart döneminde Odak Yay›nlar›,
yine ayn› çeviriyi, bu kez üç kitap halinde yay›ml›yor.
Bütün bu yar›m kalan girisimlerin ard›ndan, Kapital’in
tamam›n›n Türkçe yay›mlanmas› ancak 1970’lerde

gerçeklefliyor. Sol Yay›nlar›, Alaattin Bilgi’nin çevirisini 1975–1978 aras›nda, özgün formata uygun olarak
üç cilt halinde yay›ml›yor. Demek ki Kapital’in tamam›n›n Türkçe’ye kazand›r›lmas› ilk yay›mlan›fl›ndan
ancak 110 y›l kadar sonra söz konusu oluyor. Çeviri
süreci ise, yar›m kalan çeflitli giriflimler sonucunda, 40
y›ldan fazla zaman al›yor.
Kapital’in tamam›n›n yay›mlanmas›n›n ard›ndan, Kapital’in bir tasla¤› say›labilecek olan ve hayli özgün
bir metin oldu¤u bilinen Grundrisse de 1979 y›l›nda
Birikim Yay›nlar› taraf›ndan yay›mlan›yor. Bu çeviri
Sevan Niflanyan taraf›ndan yap›l›yor ve baz› k›s›mlar
tamamen, baz› k›s›mlarsa özetlenerek çevriliyor.
12 Eylül’ün ard›ndan yay›nc›l›k faaliyeti, herkesin
bildi¤i gibi, bir süre s›k›nt›ya giriyor. 1980’lerin sonlar›na do¤ru Kapital’e olan ilginin yeniden canland›¤›n›,
Kapital ciltlerinin yeni bask›lar yapt›¤›n›, ayr›ca Kapital üzerine çeflitli çal›flmalar›n da birbiri ard›na yay›mland›¤›n› görüyoruz. Bunlar aras›nda Ömür Sezgin’in
Marx, Kapital ve Diyalektik Materyalizm’ini (1989),
Kapital çevirmeni Alaattin Bilgi’nin Kapital, Özet ve
K›lavuz’unu (1992), Louis Althusser’in Kapital’i Okumak’›n› (1995), günümüze do¤ru yaklaflt›kça da, Walter Schellenberg’in Kapital Üzerine Temel Kurslar’›n›
(1999) ve Otto Rühle’nin Marx’›n Kapitali’ni (2004) sayabiliriz. Bu arada, Sol Yay›nlar› 1999 ve 2003 aras›nda Grundrisse’nin tamam›n›, Arif Gelen’in çevirisiyle
ve iki cilt olarak yay›ml›yor. Kapital’i tamamlayan bir
çal›flma olan ve teorinin tarihini ve Marx’›n burjuva iktisatç›lar›yla hesaplaflmas›n› sergileyen Art›-De¤er Teorileri ise, yine Sol Yay›nlar›’ndan, 1998 ve 1999’da
Yurdakul Fincanc› çevirisiyle ve iki cilt olarak ç›k›yor.
Yay›nc›l›k d›fl›ndaki geliflmelere bakt›¤›m›zda, özellikle Kapital çevirmeni Alaattin Bilgi’nin Kapital’i tan›tmak ve sevdirmek için ülke içinde ve d›fl›nda gerçeklefltirdi¤i sohbetlere, hatta radyo programlar›na de¤inmek gerekiyor. Bilgi bu mücadelesini y›lmadan sürdürüyor. Bugün dahi her yeni kuflak, Kapital’le öncelikle Alaattin Bilgi arac›l›¤›yla tan›fl›yor.
Not: Buradaki bilgilerin büyük k›sm›, Alaattin Bilgi’nin, Sosyalizm ve Toplumsal Mücadeleler Ansiklopedisi’ndeki (Cilt 1, s. 262–263) “Kapital’in Türkçe Çevirileri, Terim ve Kavram Sorunlar›” bafll›kl› yaz›s›ndan
derlenmifltir.

Marx’›n
eseri
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Dünyada yeni bir para sistemi mümkün olabilir mi?

DOLAR SAVAfiLARI!
Ekonominin göstergesi parad›r ve do¤al olarak da küresel ekonomideki olagelenler dünya para
sistemine yans›yacak, finans kapital de bu hareketlilikten yararlanacakt›r elbette. Ama ekonomiyi
yaratan bizzat para de¤il meta üretimidir.
METE GÖNÜLTAfi

D

ünya para sisteminde Kas›m
ay› bafllar›nda yaflananlar
Türkiye Medyas›’na “Dolar’›n
önlenemez ölüm yolculu¤u” biçiminde
yans›d›. Özellikle 7 Kas›m’da Hürriyet’de ç›kan haber, bir gün sonra da
ayn› tekelin, ciddi olarak bilinen Milliyet gazetesinde takla att›r›larak yay›nland›. Sonraki günlerde buna AKP hükümetine yak›n medya kurulufllar› da
kat›ld›. Yeni fiafak yedi ülkenin (Suudi
Arabistan, Güney Kore, Çin, Venezuella, Sudan, ‹ran ve Rusya) dolara savafl
açt›¤›n› yazd›. ‹zleyebildi¤im kadar›yla
yabanc› bas›n geliflmelere “kredi krizi”
demekle yetiniyordu. Gazeteler sosyal
formdaki ›rk›ç›l›¤› ekonomi habercili¤ine uygulamaya çal›fl›yor, dolara karfl›
psikolojik savaflla TL ve IMKB’yi merkez yapmaya çal›fl›yorlard›.
Dolarda yaflanan düflüfl ve alt›n›n de¤er kazanmas› k›sa ve orta vadeli spekületif para faaliyetlerini etkilemekle
birlikte, henüz uluslararas› dolafl›mdaki konumunu azaltacak büyüklükte bir
geliflmeye iflarete etmiyordu. Ola gelenleri dolar›n egemenli¤inin hafiflemesi, alt›n›n genel kabul gören uluslararas› de¤er birimi olarak alg›lamaksa
metadan kopar›lm›fl paran›n yeniden
yat›r›ma dönüflme zorunlulu¤unu anlamamak, tamamen spekülatif bir arac›
olarak görmek olur.
Ekonominin göstergesi parad›r ve do¤al olarak da küresel ekonomideki olagelenler dünya para sistemine yans›yacak, finans kapital de bu hareketlilikten yararlanacakt›r elbette. Ama
ekonomiyi yaratan bizzat para de¤il
meta üretimidir. Üretim iliflkilerinin ortaya ç›kard›¤› üst yap›ysa bu sürecin
korunmas›na hizmet eder. Yüzy›l›m›z
meta üretimine ulusal s›n›rlar› açm›fl,
küresel meta dolafl›m› ve dolafl›m›n
aç›k kanallar›ndan geri dönen de¤er
(ve elbetteki art›de¤er) dönemi bafllam›flt›r. Elbetteki bunu sa¤layan ve koruyan yeni-küresel bir üst yap› (askeri,
kültürel, siyasi) söz konusu olacakt›r.
Günümüze kadar süren ABD’nin emperyal yay›lmac›l›¤›na ba¤l› egemenli¤i hâlâ önemlidir ve neredeyse bu üst

yap› küreselleflmektedir. Avrupa ve
Asya’daki büyüme ve onlar›n dünya
pazar›ndan daha çok pay almas›yla sonucuyla güç kayb›na u¤ramas›na ra¤men ABD hegemonyac› yap›s›n› sürdürmekte, iflçi s›n›f› ve halklar›n özgürlük hareketlerini kontrol alt›nda tutmaktad›r. Petrolden otomotive varan
üretiminde (Generalmotors’da oldu¤u
gibi krizler yaflansa da) askeri üstünlü¤ü ile pazar pay›n› korumakta, bu
yolla hegomonik üstünlü¤ünü uluslararas› anlaflmalara yans›tmaktad›r.
Askeri harcamalar ABD bütçesini
olumsuz etkilemekle birlikte Afganistan ve Irak gibi ülkelerin savafl sonras› yat›r›m harcamalar›ndaki kalemler
bu yükü hafifletmekte, uzun vadede
kara dönüfltürmektedir.

Hegemonya Mücadelesi
Çin’in ya da di¤er ülkelerin dolar rezervini azaltma giriflimi hegemonik
iliflkisini karartacak bir etki yapmaz.
Sonuçta var olan ve dondurulmufl miktar›n yeniden dolafl›ma ç›kmas› anlam›na gelir. Bu geliflmenin ABD’nin küresel ekonomideki emperyal gücünü
tek bafl›na ortadan kald›rabilmesi olas›l de¤il. Benzer durum Vietnam savafl›nda ortaya ç›km›fl ve Rusya’n›n piyasaya dolar sürüp alt›na çevirmek istemesi ile Dolar gücünü yitirmiflti... Afganistan ve Irak iflgali nedeniyle bölgeye dolar pompalayan ABD, Vietnam
savafl› ve sonras›nda yaflad›klar›n›n
benzerini yafl›yor (1) olmakla birlikte,
gerek Irak petrolü faktöründen, gerek-

Bugün, hiç bir devlet ya da baflka bir sistem, dünya
para sisteminde dolafl›m miktar› belli olmayan dolar›n
iktidar›n›, yak›n zamanda alafla¤› edecek ne birikime
ne de cesarete sahiptir.

se ald›¤› derslerden ötürü sonuçlar
benzeflmeyecektir. Di¤er yandan Dünya bankas› ve IMF gibi finans devlerinin kredi birimi henüz dolard›r. Önce
onun yerine geçecek hegemonik para
ya da ortak para biriminin a¤›rl›¤›n›n
hissedilmesi gerekir. Bu ba¤lamda
ABD kadar güçlü bir hegomonik iliflki
kurulmadan yeni bir dünya para sistemi söz konusu olabilir mi?.. Kavga iflte
burada bafllamakta ve küresel hegomoyac›l›kta iktidar savafllar› bölgesel
çat›flmalardan ç›karak para dolafl›m›na yans›maktad›r.

Sonuç Olarak
‹lk olarak; küresel art›-de¤er sömürüsü, gelir da¤›l›m›ndaki uçurumu art›ran bir sonuç olarak, (üretilen mallardaki çeflitlili¤e ra¤men) küresel al›m
gücünü düflürmekte, küresel ekonomide en çok dolaflan para birimine kriz
olarak yans›maktad›r. ‹kincisi bölgeleraras› art› de¤er eflitsizli¤inin spekülatif faaliyetlerde daha yo¤un kulan›lmas› sars›c› depremlere neden olmakta, bu da hegomonik konumu nedeniyle kendini dolarla d›fla vurmaktad›r.
Üçüncü ve gelece¤i de flekillendirecek
olansa; ucuz iflgücü alanlar›n›n aç›¤a
ç›kard›¤› yat›r›m fazlas› para yeniden
dolafl›ma ya da yat›rma küresel ölçekte dönüflmekte, bu s›rada küresel iktidar› almak ya da paylaflmak için kullan›labilmekte, do¤al olarak dolara
bask› yap›lmaktad›r. Ne var ki hiç bir
devlet ya da baflka bir sistem, dünya
para sisteminde dolafl›m miktar› belli
olmayan dolar›n iktidar›n›, yak›n zamanda alafla¤› edecek ne birikime ne
de cesarete sahiptir. Böyle bir sonu
ancak emek iktidar› a¤›rl›kl› yeni bir
dünyan›n›n kurulmas› ya da bunun
için verilen mücadelelerde kazan›mlar›n genifllemesiyle yaflayabiliriz.
Kaynaklar: 1) Toplumsal Özgürlük; say› 4,
“Kurgudan Gerçe¤e Küreselleflme” . M. Gönültafl
2) Toplumsal Özgürlük; say› 21, “Yeni Borsa
Krizi Gölgesinde Dünya Jandarmal›¤›”. M. Gönültafl
Para likitidesi iletisimdeki h›za ba¤l› ak›flkanl›k h›z› oran›nda spükülatif hareketlili¤i ve
meta dolafl›m› d›fl›nda kalan para oran›n› art›rmaktad›r.
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ABD Irak’tan en az zararla çekilmenin yollar›n› ar›yor

BA⁄DAT’TAN DÖNEN HESAPLAR
Emperyalist Bat›l› zihniyet, (dünyan›n di¤er bölgelerinde oldu¤u gibi) Ortado¤u’da halklar›n cahil, medeniyetten
nasibini almam›fl, kaderine boyun e¤mifl, “medeni ve ak›lc›” fetihçiler taraf›ndan rahatça flekillendirilebilir
topluluklar oluflturdu¤u önyarg›s›yla malûldür. ABD’yi yönetenler de bu kafadayd›. Askeri üstünlükleriyle kolayca
Irak’› iflgal edip istedikleri gibi bu ülkeyi (ve bölgeyi) flekillendirebileceklerini san›yorlard›. Oysa bölge
halklar›n›n karmafl›k toplumsal/siyasal/dinsel/etnik yap›s› hakk›nda cahil olan kendileriydi.
HAL‹T ELÇ‹

A

BD her ay onlarca askerini yitiriyor (Geçen Ekim ay›nda 36
Amerikan askeri öldürüldü.
2003 Mart›ndan bu yana ABD’nin toplam kayb› 3800’ü geçti.). A¤›r asker kay›plar› ve iflin muazzam askeri harcamalar boyutu, ABD’de bir an önce askerlerini geri çekme bask›s› yarat›yor.
ABD Irak’ta “ifllerini yoluna koyup” çekilme umudunu çoktan kaybetti. Art›k
hedef, Amerikan ç›karlar›n› asgari ölçüde güvence alt›na al›p Irak’› kendi kaderine terk etmektir.
Ancak herfleye ra¤men ABD’nin
Irak’ta tam bir yenilgiye u¤rad›¤›n› ve
ilk f›rsatta p›l›y› p›rt›y› toplay›p kaçmak
istedi¤ini söylemek abart›l› ve yan›lg›l›
bir düflünce olur. ABD aç›s›ndan
Irak’tan geri çekilmenin asgari koflullar›, Irak petrolü üzerindeki denetimlerini
güvence alt›na almak için kendi ç›karlar› yönünde Irak Petrol Yasas›’n› ç›kartmak ve bu ülkede kal›c› askeri üsler kurmakt›r. Tabii bu hesaplar›n da tutup
tutmayaca¤›n› zaman gösterecek.

tam tersine El Kaide Saddam yönetimine düflmand›. ABD’nin Baas rejimini y›k›p Irak’› iflgal etmesi, Irak ve di¤er
Müslüman ülke halklar› aras›nda yo¤un
bir Amerikan karfl›t› nefret ve öfkenin
do¤mas›na yol açarak, El Kaide ve benzeri dinci radikal örgütlerin hem bu ülkede hem de ‹slam co¤rafyas›nda güçlenmesinin zeminini oluflturdu. Geçmiflte bu ülkede ‹slamc› radikallerin bar›nmas›na izin verilmezken, günümüzde
Irak neredeyse bir Amerikan karfl›t› savafl okulu haline geldi. Bugün Irak,
ABD’nin söylemiyle “terörizmi destekleyen ve teröristlere ev sahipli¤i yapan”
bir ülkedir!

Uyuyan dev uyand›: fiiilik
ABD ve müttefiklerinin hesaplar›n›n
tutmamas›nda, Irak fiiili¤i ve bölge
halklar› aras›ndaki tarihsel iliflkiler/çe-

liflkiler hakk›ndaki bilgisizliklerinin ve
yanl›fl öngörülerinin de büyük pay› var.
ABD, Sünni Arap az›nl›¤a dayanan Baas rejimine benzer biçimde fiii ço¤unlu¤u (nüfusun yüzde 60’›) yönetebilece¤ini umdu. fiii halk›, iflgal öncesinde aç›k
destek verdi¤i, sürgündeki baz› fiii kökenli “laik” politikac›lar eliyle kendi yönetimine ba¤layabilece¤ini hesaplad›.
Ancak Amerika’dan ithal edilen bu politikac›lar›n fiii halk üzerinde ciddi bir
etkisinin bulunmad›¤› görüldü. Bu kifliler ilk zamanlarda oturtulduklar› koltuklar›ndan k›sa sürede indirildiler. Onlar›n yerini, fiii halk›n kendi içinden gelen, özellikle dinsel otoritelerin destekledi¤i politikac›lar ald›. 30 Ocak
2005’te yap›lan seçimleri de fiii Birleflik
Irak ‹ttifak› kazand›.
ABD Irak’›n iflgaline karar verirken,
ayn› zamanda, bu iflgalle ortaya ç›kan

Ar› kovan›na çomak sokmak
Emperyalist Bat›l› zihniyet, (dünyan›n
di¤er bölgelerinde oldu¤u gibi) Ortado¤u’da halklar›n cahil, medeniyetten nasibini almam›fl, kaderine boyun e¤mifl,
“medeni ve ak›lc›” fetihçiler taraf›ndan
rahatça flekillendirilebilir topluluklar
oluflturdu¤u önyarg›s›yla malûldür.
ABD’yi yönetenler de bu kafadayd›. Askeri üstünlükleriyle kolayca Irak’› iflgal
edip istedikleri gibi bu ülkeyi (ve bölgeyi) flekillendirebileceklerini san›yorlard›. Oysa bölge halklar›n›n karmafl›k toplumsal/siyasal/dinsel/etnik yap›s› hakk›nda cahil olan kendileriydi.
ABD üst düzey yöneticileri iflgalden
önce fiiilik ve Sünnilik aras›ndaki ayr›m›n öneminin fark›nda bile de¤ildi. Saddam Hüseyin rejiminin siyasetteki
(Irak’› kâh fliddetle, kâh uzlaflmayla bir
arada tutarak yönetmedeki) becerisini
küçümsemifllerdi.
ABD’nin Irak’› iflgal gerekçelerinden
biri de Saddam rejiminin “terörizmi”, El
Kaide’yi destekledi¤i iddias›yd›. Oysa

ABD e¤er bugün Irak’› üçe bölme plan›n› hayata
geçiremiyorsa ve Irak’tan çekilemiyorsa, bunun
bafll›ca nedenlerinden biri, Ortado¤u’da ‹ran’›n yan›
s›ra ve onun müttefiki (büyük petrol kaynaklar›n›
kontrol eden) bir baflka güçlü fiii devletinin
ortaya ç›kmas›ndan korkmas›d›r. ABD’nin bu
soruna çözüm getirmesi çok zor görünüyor.

olanaklar›n “düflman ülkeler listesi”nin
bafl›nda yer alan ‹ran’a sald›r› için kullan›laca¤›n› planl›yordu. Ama iflgal, yine ABD’nin hesaplar›n›n tam tersi sonuçlar yaratt›. ‹ran’› kuflatmak ve tecrit
etmek flöyle dursun, ABD Irak’ta durumu kontrol edebilmek için ‹ran’la üstü
kapal› bir iflbirli¤ini kabule zorland›.
Ba¤dat’ta, fiarm el fieyh’te ve ‹stanbul’da ‹ran temsilcileriyle ayn› masaya
oturmaya ve Irak’taki durumu görüflmeye mecbur kald›. Buna neden olan,
Irak’taki fiii ço¤unlu¤un ‹ran’la olan yak›n dinsel ve tarihsel iliflkileriydi (Yine
de ABD’nin ‹ran’a sald›r› planlar› yürürlüktedir).
fiii Irakl›lar Baas diktatörlü¤ünün y›k›lmas›ndan hoflnuttu. Ama bu, ABD ve
müttefiklerinin iflgalini destekledikleri
anlam›na gelmiyordu. fiiilerin ço¤unlu¤u, dini liderlerinin de etkisiyle iflgale
karfl› savaflmay›p, iflgal sonras› ortaya
ç›kan siyasi olanaklardan yararlanmay›
tercih etti (Buna karfl›l›k Mukteda es
Sadr’›n yönetimindeki fiii Mehdi Ordusu, önemli bir halk deste¤ini arkas›na
alarak zaman zaman iflgalcilerce silahl›
çat›flmaya giriyor ve Sadr aç›kça Amerikan karfl›t› kararl› bir çizgi izliyor).
fiii halk ABD’ye güvenmiyor. Çünkü
ayn› ABD, Saddam rejiminin ‹ran’a karfl› yürüttü¤ü (10 y›l süren) savaflta
onun en büyük destekçisi olmufltu.
ABD, bu süreçte geçmiflteki Baas yönetiminin fiiilere yönelik bask› ve katliamlar›na göz yummufltu.
En önemlisi, Amerikal›lar 1991 Körfez Savafl›’n›n ard›ndan fiiileri Saddam’a karfl› ayaklanmaya teflvik etmifl, sonra da onlar› ortada b›rakarak
binlerce fiiinin katledilmesine seyirci
kalm›flt›.
ABD e¤er bugün Irak’› üçe bölme plan›n› hayata geçiremiyorsa ve Irak’tan
çekilemiyorsa, bunun bafll›ca nedenlerinden biri, Ortado¤u’da ‹ran’›n yan› s›ra ve onun müttefiki (büyük petrol kaynaklar›n› kontrol eden) bir baflka güçlü
fiii devletinin ortaya ç›kmas›ndan korkmas›d›r. ABD’nin bu soruna çözüm getirmesi çok zor görünüyor.
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‹stanbul’daki toplant›dan somut çözümler ç›kmad›

IRAK’A KOMfiU ÜLKELER TOPLANTISI
ABD, Irak’›n iflgaline giriflirken BM’nin onay›n› almay› gerekli görmemifl, kendi bafl›na -yak›n müttefikleriyle birliktedavranm›flt›. fiimdi Irak’› içine soktu¤u kaos ortam›ndan ç›karmakta BM’nin yard›m›na ihtiyaç duyuyor. Tabii bu, baflka
biçimde de yorumlanabilir: ABD Irak’ta yapaca¤›n› yapt›, flimdi ortaya ç›kan tahribat› gidermenin sorumlulu¤unu
BM’ye, yani baflkalar›na y›k›yor.
HAL‹T ELÇ‹

G

eniflletilmifl Irak'a Komflu Ülkeler Toplant›s› 1-3 Kas›m tarihlerinde ‹stanbul’da yap›ld›. Toplant›ya Irak’a komflu ülkeler ‹ran, Kuveyt, Bahreyn, Suudi Arabistan, M›s›r,
Ürdün ve Suriye’nin yan› s›ra Birleflmifl
Milletler Güvenlik Konseyi’nin daimi
üyeleri; ABD, Fransa, ‹ngiltere, Çin ve
Rusya, G-8 ülkeleri ile Birleflmifl Milletler, ‹slam Konferans› Teflkilat›, Arap
Birli¤i ve AB Komisyonu’ndan temsilciler kat›ld›.
Türkiye’nin ev sahipli¤ini yapt›¤› toplant›da BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun,
Irak Baflbakan› Nuri El Maliki, ABD,
Fransa, Almanya, ‹ran, Irak d›fliflleri
bakanlar› yer ald›. Toplant› d›fliflleri bakanlar›n›n ortak bildirisiyle sonuçland›.
Ortak bildiriye bak›ld›¤›nda, Irak’taki
kaotik duruma iliflkin somut ve acil çözümler üretilemedi¤i görülüyor. Bununla birlikte kimi geliflmeler göze çarp›yor. Bildirideki baz› ifadelerin alt›n› çizelim:
• Bildiride, Irak'›n Arap ve ‹slam kimli¤i, ba¤›ms›zl›¤›, tam egemenli¤i, ulusal birli¤i ve toprak bütünlü¤ü tekrar teyit ediliyor, Irak'›n uluslararas› tan›nm›fl s›n›rlar›n›n korunmas› ve Irak'›n iç
ifllerine kar›fl›lmamas› ilkelerine vurgu
yap›l›yor.
(Irak’›n Arap ve ‹slam kimli¤inin, ba¤›ms›zl›¤›n›n, toprak bütünlü¤ünün vurgulanmas›, komflu ülkelerin hemen hemen tümünün ortak iste¤ini yans›t›yor.
ABD’nin bu ifadelere aç›kça karfl› ç›kmas› mümkün de¤il. Ama bu durum
ABD’nin alttan alta Irak’›n üçe bölünmesi için çaba göstermesi gerçe¤ini de¤ifltirmez. Öte yandan Irak ABD ve müttefiklerinin iflgali alt›ndayken “Irak’›n
içifllerine kar›fl›lmamas›” ifadesi, olsa
olsa “ABD’nin Irak’taki ifllerine kar›fl›lmamas›” anlam›na gelir. Ancak bu da
gerçe¤i yans›tmaz. Çünkü bu uluslararas› toplant›, özünde, ABD’nin Irak’taki
baflar›s›zl›¤›n›n ve ç›k›fl aray›fl›n›n bir
sonucudur.)
• Sonuç bildirisinde, Ba¤dat'ta Irak
hükümeti taraf›ndan geçici ve özel
amaçl› “geniflletilmifl komflular destek
mekanizmas›" oluflturulmas›n›n kararlaflt›r›ld›¤› belirtiliyor.
(Komflulardan oluflan bir mekanizma-

n›n kabulü, ABD’nin Irak politikas›n›n
baflar›s›zl›¤›n›n bir kez daha ve daha
güçlü olarak ilan›d›r. Bu komflular›n
içinde ABD’nin düflman gördü¤ü ‹ran ve

Suriye de var.)
• BM'nin 1770 say›l› karar› çerçevesindeki çabalar›n›n desteklenmesi ve
UNAMI'nin anahtar rolünün tan›nmas›

ABD’nin iflgali ve karfl›laflt›¤› güçlü direnifl
sonucunda ortaya ç›kan iç savafl ve kaos ortam›,
iflgalcilerin Irak’ta kontrolü sa¤layamamas›,
ABD’yi sonunda “komflu ülkeler”
platformuna baflvurmaya zorlad›.
2007 Mart›nda Ba¤dat’ta büyükelçiler düzeyinde
yap›lan komflu ülkeler toplant›s›nda ABD uzun süreden
beri ilk kez Suriye ve ‹ran’la ayn› masaya oturmak
zorunda kald›. Ard›ndan fiarm el fieyh ve ‹stanbul’da
yap›lan d›fliflleri bakanlar› düzeyindeki
uluslararas› toplant›lar geldi.
ça¤r›s›nda bulunuluyor.
(1770 say›l› Güvenlik Konseyi karar›,
BM’nin Irak'ta ulusal uzlaflma, bölgesel
diyalog, insani yard›m ve insan haklar›
alanlar›nda katk›lar›n› artt›rmas›n›, BM
Irak Yard›m Misyonu’nun (UNAMI) görevlerinin geniflletilmesini içeriyor.
ABD, Irak’›n iflgaline giriflirken BM’nin
onay›n› almay› gerekli görmemifl, kendi
bafl›na -yak›n müttefikleriyle birliktedavranm›flt›. fiimdi Irak’› içine soktu¤u
kaos ortam›ndan ç›karmakta BM’nin
yard›m›na ihtiyaç duyuyor. Tabii bu,
baflka biçimde de yorumlanabilir: ABD
Irak’ta yapaca¤›n› yapt›, flimdi ortaya
ç›kan tahribat› gidermenin sorumlulu¤unu BM’ye, yani baflkalar›na y›k›yor.)
• Sonuç bildirisinde, Irak topraklar›n›n komflulara yönelik terörizm için bir
üs olarak kullan›lmas›n›n engellenmesi
için her türlü çaban›n gösterilmesinin
gerekti¤i vurgulan›yor, Irak ile komflu
ülkeler aras›nda terörle mücadele konusunda imzalanan ikili anlaflmalar hat›rlat›l›yor. Bütün ülkelerin terörist faaliyetlerle savaflma ve topraklar›n›n teröristler taraf›ndan çeflitli amaçlarla kullan›lmas›na engel olma yükümlülü¤ü
içinde olduklar› ifade ediliyor. Bildirinin
terörle ilgili bir baflka maddesinde ise,
Irak ile komflu ülkeler aras›ndaki iflbirli¤inin, ortak s›n›rlar›n korunarak, teröristlerin her türlü mali, lojistik ve di¤er
çeflit desteklerinin kesilmesi, kaçakç›l›-

¤›n engellenmesi ile fliddet ve terörü
teflvik eden terminolojinin reddedilmesi
konular›nda güçlendirilmesinin önemli
oldu¤u kaydediliyor.
(“Terörle mücadele”ye iliflkin bu ayr›nt›l› ifadeler, belli ki, do¤rudan do¤ruya
Türkiye’nin ve k›smen ‹ran’›n bast›rmas›yla bildiriye konmufl. Türkiye, ev sahibi olman›n avantaj›yla bu ifadeleri bildiriye yerlefltirerek, hem PKK güçlerine
karfl› Kuzey Irak’ta yapmaya haz›rland›¤› askeri harekata meflruiyet kazand›rmak, hem de gerek Irak merkezi hükümeti gerekse Kürdistan bölge yönetimi üzerindeki bask›s›n› artt›rmak amac›n› gütmüfl. Tayyip Erdo¤an, ABD’de
Bush’la görüflmesinde bu bildiriden de
destek alm›fl olmal›.)

Irak’a komflu
ülkeler giriflimi
Bugün resmi hedefi “Irak’›n toprak bütünlü¤ünü korumak” olan
giriflim, ABD’nin Irak’a sald›rmak
üzere harekete geçti¤i 2003 y›l›
bafllar›nda Türkiye, ‹ran, Suriye,
Ürdün, Suudi Arabistan ve M›s›r’›n kat›l›m›yla bafllat›ld›. O s›rada amaç, ABD’nin Irak’› iflgalini diplomatik ve siyasi yöntemlerle önlemekti.
ABD bafllang›çta bu giriflime,
özellikle düflman ilan etti¤i Suriye ve ‹ran’›n da içinde yer almas›
nedeniyle, fliddetle karfl› ç›kt›.
ABD’nin iflgali ve karfl›laflt›¤›
güçlü direnifl sonucunda ortaya
ç›kan iç savafl ve kaos ortam›, iflgalcilerin Irak’ta kontrolü sa¤layamamas›, ABD’yi sonunda
“komflu ülkeler” platformuna
baflvurmaya zorlad›. 2007 Mart›nda Ba¤dat’ta büyükelçiler düzeyinde yap›lan komflu ülkeler
toplant›s›nda ABD uzun süreden
beri ilk kez Suriye ve ‹ran’la ayn›
masaya oturmak zorunda kald›.
Ard›ndan fiarm el fieyh ve ‹stanbul’da yap›lan d›fliflleri bakanlar› düzeyindeki uluslararas› toplant›lar geldi.
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PAK‹STAN’DA
S‹YAS‹
ÇALKANTILAR
DURULMUYOR
ABD; ‹ran, Pakistan, Hindistan ve Çin’in iliflkilerinin
geliflmeye bafllamas›ndan rahats›zl›k duyuyor. ‹ran
do¤algaz›n›n Pakistan üzerinden Hindistan ve Çin’e
ulaflmas›n› hedefleyen projeyi engellemek için bir
taraftan Hindistan’a yak›nlaflmaya çal›fl›rken di¤er
taraftan Pakistan’›n siyasi yönetiminin kendi
güdümünde flekillenmesini istiyor.

N. ERGÜNEfi

P

akistan’da 5 Kas›m’da Devlet Baflkan› (ayn› zamanda Genel Kurmay
Baflkan›) Pervez Müflerref taraf›ndan ilan edilen s›k›yönetim ilan›n›n ard›ndan ülkede fliddet olaylar› tüm h›z›yla devam ediyor. Ülkenin eski politikac›lar›ndan
Benazir Butto’nun ülkeye dönüflünden beri
olaylar t›rman›fla geçmifl, düzenlenen intihar sald›r›s›nda 133 kifli hayat›n› kaybetmiflti.

ABD plan›
Yapt›¤› yolsuzluklar nedeniyle görevden
al›nan ve sürgüne gitmeyi tercih eden Butto, Müflerref’le yönetime ortak olma amac›yla ülkeye dönmüfltü. Bu anlaflma
ABD’nin onay› ile gerçekleflmiflti.

Pakistan radikal islami
gruplar›n üstlerinden
Pakistan, ABD’nin Orta Asya’ya aç›l›m›nda kilit konumda olan ülkelerin bafl›nda
geliyor. Bir taraftan radikal dinci gruplar›n baflta Afganistan olmak üzere Pakis-

tan, Bangladefl gibi ülkelerde konumlanmalar›, di¤er taraftan nükleer güç ve enerji sorunu, ve olas› Hindistan-‹ran-Çin Pakistan yak›nlaflmas› bu stratejik konumu
güçlendiriyor.
Nitekim ABD’de yay›mlanan Foreign Policy dergisinde istikrars›z ülkeler kategorisinde on ikinci s›rada gösterilen Pakistan’da yaflanan olaylar›n arkas›nda bu unsurlar› aramak gerekiyor.
Ülkenin özellikle Afganistan’a s›n›r bölgelerinde Taliban, El Kaide, Özbekistan ‹slam Hareketi gibi gruplar yerleflmifl durumda. Öte yandan bu durum iktidar›n›
kaybetmek istemeyen Pervez Müflerref’in
ABD’ye yak›nlaflmas›n›n nedenlerinden birini oluflturuyor. Nitekim Müflerref terörle
mücadele kapsam›nda ABD’den son y›llarda önemli yard›mlar al›yor.

Müflerref’in karfl›s›nda
ciddi bir ‹slami muhalefet var
Alt› ‹slamc› partinin oluflturdu¤u Muttahida Meclis-i Amal Pakistan’da askeri dar-

ABD so¤uk savafl döneminde bloklar kurarak gerçeklefltirdi¤i
hegemonyas›n› bugün “terörle mücadele” ekseninde
gerçeklefltirmeye çal›fl›yor. Pakistan’da yaflananlar ayn›
zamanda ABD’nin 11 Eylül’le uygulamaya koydu¤u Irak’›n
iflgali ve renkli devrimlerle yaflad›¤›m›z plan›n bir parças›.

beden sonra gerçeklefltirilen 2002 seçimlerinde beklenilenin üzerine bir oy alarak
üçüncü olmufltu. MMA özellikle Pakistan’›n
Afganistan’a yak›n bölgelerinde önemli oy
ço¤unlu¤u elde etmiflti.

ABD Orta Asya’y›
kontrolü alt›na almak istiyor
ABD so¤uk savafl döneminde bloklar kurarak gerçeklefltirdi¤i hegemonyas›n› bugün “terörle mücadele” ekseninde gerçeklefltirmeye çal›fl›yor. Pakistan’da yaflananlar ayn› zamanda ABD’nin 11 Eylül’le uygulamaya koydu¤u Afganistan’›n ve
Irak’›n iflgali ve renkli devrimlerle sürdürdü¤ü plan›n bir parças›. ABD Orta Asya’da
daha önce kuramad›¤› gücünü Çin ve
‹ran’a karfl› kurmak istiyor. Bu yönelimin
arkas›nda bölgenin sahip oldu¤u petrol,
do¤al gaz kaynaklar› ve nükleer gücü var.
ABD bu anlamda ‹ran, Pakistan, Hindistan ve Çin’in iliflkilerinin geliflmeye bafllamas›ndan rahats›zl›k duyuyor. ‹ran do¤algaz›n›n Pakistan üzerinden Hindistan ve
Çin’e ulaflmas›n› hedefleyen projeyi engellemek için bir taraftan Hindistan’a yak›nlaflmaya çal›fl›rken di¤er taraftan Pakistan’›n siyasi yönetiminin kendi güdümünde
flekillenmesini istiyor.
ABD için önemli olan bir di¤er konu ise
Pakistan’›n sahip oldu¤u nükleer güç. Olas› bir iktidar de¤iflikli¤i ile ‹slami bir yönetimin iktidara gelmesi ABD’nin hiç istemeyece¤i bir durum.

ABD’de
yay›nlanan
Foreign Policy
dergisinde istikrars›z
ülkeler kategorisinde
on ikinci
s›rada gösterilen
Pakistan’da yaflanan
olaylar›n
arkas›nda
ABD’nin
Orta Asya
plan›n› aramak
gerekiyor.
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Bugünün önemli mücadele arac›:

POZ‹T‹F AYRIMCILIK
Kad›nlar›n siyasete kat›lmaya isteksizlikleri kotay› doldurmay› engelledi¤i gibi, kimi insanlarda kotan›n
gereksizli¤i duygusunu da yaratabiliyor. Tüm olumsuzluklara ra¤men içinde bulundu¤umuz örgütlerimizde
yüzde 50 ve asl›nda yüzde 51 kad›n kotas› uygulamal›y›z.

TÜLAY HAT‹MO⁄ULLARI

K

ad›nlar yaflam›n hiçbir alan›nda
erkeklerle ayn› hak ve konuma
sahip de¤iller. Ataerkil sistem
kad›nl›¤› kendi amac› do¤rultusunda
kullan›yor. Kad›n, erke¤in cinsel, psikolojik sorunlar›n› çözen; bazen sosyal
iliflkilerini oluflturmas›na arac› olan ve
en önemlisi kurulu bir ev düzeni yaratanken; “efendi” pozisyonundaki erkek
kendinden daha zay›f olan kad›n› ötekilefltirerek mevcut konumunu bu nesne(!)
üzerinden kurmaya çal›fl›yor.

Aile kurumsallaflt›r›yor
Kad›n›n afla¤› konumunun en çok kurumsallaflt›¤› yer aile. Ailenin, devletin
bütün ayg›tlar› taraf›ndan da korunuyor ve destekleniyor olmas› bu konumun güçlenmesine do¤rudan hizmet
ediyor. Öte yandan toplumlar›n belirleyici unsurlar›ndan olan din olgusu da
kad›n›n ikincilli¤ini güçlendiriyor. Türkiye’de AKP Hükümeti sürecinde buna
yak›ndan tan›k olduk. Laik-antilaik, özgürlük gibi tart›flmalar kad›nlar›n baflörtüsü üzerinden yap›ld›.
Birçok ülkede yasalar erkekler lehine.
Erkekler, ev reisli¤i, miras hakk›ndan
daha çok yararlanma, çocuk üzerindeki
haklar gibi bir dizi ayr›cal›¤a sahipken,
bunlar kad›nlar için söz konusu bile de¤il.

Kad›nlar ekonomide
de siyasette de yoklar
Kapitalist sistemde ekonomik gücü
elinde bulunduranlar toplumdaki egemen güçleri de oluflturuyor. Kad›nlar
dünyadaki sermayenin yüzde 10’una bile sahip de¤iller. Ailenin geçimini kim
sa¤larsa sa¤las›n denetim erke¤in elinde. Kad›nlar›n ev içi emekleri de¤ersizlefltirildi¤i gibi, görülmüyor bile.
Siyaseti ekonomik ve sosyal dizilifller
belirledi¤i ve bu dizilifller genellikle erkek egemenli¤inde oluflturuldu¤u için
kad›n›n siyasetteki yeri de geri kal›yor.
Kad›n›n siyasetteki temsiliyeti baz› ülkelerde hiç yokken, baz›lar›nda yeni kazan›l›yor.
Kitle iletiflim araçlar›, var olan patri-

yarkal kapitalizmin devam›n› sa¤lamak
hususunda önemli ifllevlere sahip. Kad›n programlar›nda anaç, uyumlu, çal›flkan, fedakâr kad›n portresi iyice yerlefltiriliyor. Aflk dizileri ile aflk hayat› ve
hayalleri belirleniyor. Gün boyu devam
eden yemek tarifi, temizlik teknikleri,
çocuk bak›m› bilgilerinin yan› s›ra reklamlar kad›nlar›n vazgeçilmezi durumunda. Medya iyi kad›n rolleri ö¤retmekle kalm›yor, daha da tehlikeli bir
fley gerçeklefltiriyor: Sadece izleyen ve
dinleyen bir insan yarat›yor.

Kota flart
Kad›nlarla erkekler aras›ndaki bu eflitsizlikler zincirini k›rman›n önemli araçlar›ndan biri pozitif ay›r›mc›l›k, en az›ndan bugün siyasete kat›l›m için böyle.
Çünkü eflitsiz konumlarda ma¤dur olan
taraf›n kamusal alanda temsiliyetine
öncelik verilmesi, ezen tarafa oranla bir
ad›m önde gitmesi anlam›na geliyor. Siyasette kad›n kotas› uygulanmas›; toplant›larda kad›n konuflmac›lara daha
uzun süre tan›mak, erke¤in kad›n üzerindeki fliddetini suç olarak de¤erlendirip, bununla ilgili yapt›r›m›n tüzük maddesine ba¤lanmas› vb. fleklinde uygulan›yor. Türkiye’deki karma sol örgütlerde henüz yeni yeni genel bir kabul haline gelmeye bafllayan pozitif ay›r›mc›l›k
ilkelerinin yaflam bulmas›n›n en önemli
koflulu, bu tan›m›n genifl kesimlerde kabulünün sa¤lanmas›d›r. Bu ise ancak
ba¤›ms›z kad›n hareketinin güçlenmesi
ile mümkün.

Feminist bilincin karma
örgütlerce içerilmesi gerekiyor
Öte yandan kad›nlar›n özerk örgütlenmelerini sa¤lamas› ve siyasal alanlarda
yay›lmas› da gerekiyor. Feminist kad›nlar›n karma örgütler içinde çal›flmas›n›n
feminist hareketi hem bilinç, hem de fiziksel olarak zay›flatt›¤›n› düflünebiliriz
ve hatta deneyimlerimizden hareketle
de bu sonuca varabiliriz. Yine de flu ihtiyac› göz ard› etmemeliyiz: Kad›n hareketinin kendini anlatmaya ihtiyac› var.
Toplumun her kategorisi için bu ihtiyaç

söz konusu. Ezilmiflli¤i, ikincilli¤i yaflam›n her alan›nda yaflad›¤›m›za göre, kad›n›n eflitli¤i ve ba¤›ms›zl›¤› bilincinin
elimizin ulaflt›¤› her alana yay›lmas›n›
sa¤lama görevi ile karfl› karfl›yay›z.
Özellikle karma örgütlerde çal›flan feminist kad›nlar kendi örgütleri içinde bu
bilincin yay›lmas›n› sa¤lamak durumunda.

Olumsuzluklar y›ld›rmamal›
Kad›nlar›n siyasete kat›lmaya isteksizlikleri kotay› doldurmay› engelledi¤i gibi, kimi insanlarda kotan›n gereksizli¤i
duygusunu da yaratabiliyor. Pratikte
ço¤unlukla kad›nlar kotay› doldurabilecek düzeyde aday olmad›¤› gibi, tersinden s›rf kota dolsun diye organlara seçilebiliyor. Tüm bunlara ra¤men içinde

bulundu¤umuz örgütlerimizde yüzde 50
ve asl›nda yüzde 51 kad›n kotas› uygulamal›y›z.
Elbette pozitif ay›r›mc›l›¤› erkekler
kendili¤inden kabul etmeyecektir. Bu
nedenle her f›rsatta ba¤›ms›z kad›n hareketi kendini hissettirmeli. Sosyalist bilince sahip insanlar›n ise bir fark göstererek pozitif ayr›mc›l›k ilkesini yaflam›n
her alan›nda yaflatmas› gerekir. G. Savran’›n dedi¤i gibi, “‹ktidar› yok etme ve
iktidars›zlaflt›rma iradesini göstermek
gerekiyor. Bu zaten sosyalist tahayyül
için de bafltan olmazsa olmaz olan bir
fley belki. Feminizm o yüzden bunu kolaylaflt›r›c› bir fley olarak alg›lanmaya
çal›fl›lmal›d›r. Bunlar›n karfl› konulacak
ve kad›nlara ait bir fley olarak alg›lanmasa hayatlar›m›z daha kolay olacak.”

Kad›nlar ile erkekler aras›ndaki bu eflitsizlikler zincirini
k›rman›n önemli araçlar›ndan biri pozitif ay›r›mc›l›k,
en az›ndan bugün siyasete kat›l›m için böyle.
Çünkü eflitsiz konumlarda ma¤dur olan taraf›n kamusal
alanda temsiliyetine öncelik verilmesi, ezen tarafa
oranla bir ad›m önde gitmesi anlam›na geliyor.
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Toplumsal hareket sendikac›l›¤›

YEN‹ SEND‹KAL
HAREKETLER ÜZER‹NE
Toplumsal hareket sendikac›l›¤› konusunda her ne kadar tam bir fikir birli¤inden bahsetmek mümkün
de¤ilse de, bitmez tükenmez biçimde tart›fl›lmaya devam eden, ama bir türlü de ad›mlar›n at›lmad›¤›,
reçete türü beklentinin hakim oldu¤u sendikal hareketin krizi konusunda bu hareketler önemli
deneyimler sunmaktad›r ve görmezden gelinecek hareketler de¤ildir.
‹RFAN KAYGISIZ

H

aluk Gerger sol/sosyalist çevrelerin gündeminde bulunan birlik
tart›flmalar› üzerine “‹ttifak Politikas›n› Düflünmek”* bafll›kl› bir yaz›
yay›nlad›. Haluk Gerger yaz›s›nda, Suriye Komünist Partisi’nin Haf›z Esad’›n
BAAS diktatörlü¤ü ile ve Amerikan Komünist Partisi’nin 1930’l› y›llar ve sonras›nda yapt›¤› ittifak örneklerinden
hareketle, iflçi s›n›f›n›n s›n›fsal ç›karlar›n› koruyamayan ittifaklar nedeniyle,
her iki partinin y›¤›nlar nezdinde büyük
itibar kayb›na ve bozguna u¤rad›¤›na
iflaret ediyor.
Bu yaz›, beni toplumsal hareket sendikac›l›¤› olarak bilinen baz› sendikal hareketlerin bugünkü durumu üzerine düflünmeye yöneltti. Bu kapsamda öncelikle, Güney Afrika’da COSATU, Filipinlerde Una Mayo, G. Kore’de FKTU ve
Brezilya'da CUT gibi sendikal hareketler say›lmaktad›r. Bunlardan COSATU,

Güney Afrika’da ›rkç› rejimin bitirilmesinde önemli rol üstlenmifl bir örgüttür.
Ancak, bu süreç sonras›nda, sistemin
bir parças› haline gelmifl ve “sosyal
partner”lik rolünü yerine getirmeye
bafllam›fl, neo-liberal politikalar karfl›s›nda sessiz kalm›fl ve kalmaya da devam etmektedir. Brezilya’da CUT’›n ise
durumu daha aç›k olarak bilinmektedir
ve o da Lula’n›n neo-liberal politikalar›n›n bir parças› ve meflrulaflt›r›c›s› olmufltur. Bu nedenledir ki, bugün her iki
örgütün içerisinde bir dizi tart›flmalar
sürmektedir.
Söylemek istedi¤im, bu iki örnekten
yola ç›karak toplumsal hareket sendikac›l›¤›n› mahkum etmek de¤il, baflka
bir noktaya dikkat çekmektir. Bu da, ister sendikal, isterse siyasal düzeyde
kurulan örgütlü iliflkilerin gerekli önlemler al›nmaz ise sistem taraf›ndan
içerilece¤idir.

Söylemek istedi¤im, iki örnekten (COSATU ve CUT)
yola ç›karak toplumsal hareket sendikac›l›¤›n› mahkum
etmek de¤il, baflka bir noktaya dikkat çekmektir.
Bu da, ister sendikal, isterse siyasal düzeyde
kurulan örgütlü iliflkilerin gerekli önlemler al›nmaz
ise sistem taraf›ndan içerilece¤idir.

Sendikal hareket krizi
reçetelerle çözülemez
Toplumsal hareket sendikac›l›¤› konusunda her ne kadar tam bir fikir
birli¤inden bahsetmek mümkün de¤ilse de, bitmez tükenmez biçimde tart›fl›lmaya devam eden, ama bir türlü de
ad›mlar›n at›lmad›¤›, reçete türü beklentinin hakim oldu¤u sendikal hareketin krizi konusunda bu hareketler
önemli deneyimler sunmaktad›r ve
görmezden gelinecek hareketler de¤ildir.
Bu sendikalar›n ortak baz› özellikleri
bizim için de yol gösterici olacakt›r.
Bu anlamda yeni sendikal hareketler:
‹flyerlerindeki mücadeleyi, toplumsal
mücadeleden ay›rm›yorlar. Böylesi bir
ayr›ma giden örgütün baflar›s›zl›¤a
mahkum olaca¤›n› söylüyorlar.

• Sendikalar›n talepleri yaln›zca üyelerinin çal›flma koflullar› ve ücret art›fllar› mücadelesiyle s›n›rl› de¤il. Kapitalizmin ortaya ç›kard›¤› bütün sorunlarla ilgili talepleri sözkonusu.

• Klasik iflkolu anlay›fl›n›n d›fl›nda örgütlenmeye çal›fl›yorlar. ‹flsizler, güvencesiz çal›flanlar gibi klasik sendikalar taraf›ndan temsil edilmeyen çal›flanlar bu sendikalar›n örgütlenme alan›na giriyor.

• Baz› yerlerde geleneksel sendikalardan ayr›larak olufluyorlar. Baz› yerlerde fiili mücadele ile, mevcut hukuksal
yap›lar›n d›fl›nda ve mücadele içinde
do¤uyorlar. Di¤er toplumsal kesimlerle
birlikte hareket ediyor ve insan haklar›
örgütleri, çevre örgütleri ve bar›fl örgütleri gibi örgütlerle ortak platformlar
oluflturuyorlar.

• ‹flçi s›n›f›na yönelik sald›r›larda militan bir mücadele izlenmesi gerekti¤ini
belirtiyorlar.

• Sendikal bürokrasinin geliflmesini
önlemeye yönelik tedbirler al›p, sendika içi demokrasiyi gelifltirmeye önem

veriyorlar.
Baz› ülkelerde kendi partilerini kurarlarken, baz› ülkelerde partilerle çeflitli düzeylerde iliflkiye giriyorlar. Bu
iliflkileri reddeden, bundan özenle kaç›nanlar›n bulundu¤unu da belirtmekte yarar var.

Siyasal örgütlenme
önemsizlefltiriliyor
Toplumsal hareket sendikac›l›¤›n›n
olumlu yanlar› yan›nda, sorunlu yanlar›na da dikkat çekmekte yarar var.
Bunlar, yukar›da de¤indi¤im COSATU
ve CUT’›n bu noktaya nas›l geldi¤inin
de ipuçlar›n› tafl›yor.
Hemen her soruna müdahil olmaya
yönelimi ilk anda olumlu gibi görünse
de, iflçi s›n›f›n›n siyasal örgütlenmesini
gölgeleme e¤ilimi yaratmas› nedeniyle
sorun tafl›yor. Bilinçli ya da bilinçsiz,
siyasal örgütlenmeyi önemsizlefltiriyor.
Kapitalist sistemin siyasal özne arac›l›¤› ile devrimci bir tarzda y›k›lmas› gere¤ini öteliyor. Dolay›s›yla, sistem içi
bir muhalefet hareketi olarak kal›yor
ve kendi mücadele alan›n› s›n›rl›yor.
Di¤er nokta ise, s›n›f kavram›n› bulan›klaflt›rmas›d›r. Filipinler’de görüldü¤ü gibi taksi floförleri, bal›kç›lar gibi s›n›f kavram› içerisinde tan›mlanmas›
tart›flmal› olan kesimlerin de örgütlemesi bu de¤erlendirmeye kaynakl›k ediyor.
Yine Filipinler’de Una Mayo’nun “milliyetçi” söylemi de dikkate al›nmak durumundad›r. Bu söylemin bildik milliyetçilik d›fl›nda de¤erlendirilmesi ve
bundan antiemperyalizmin anlafl›lmas›
gerekti¤ini belirtenlerin ve buna dair
çeflitli örnekler verenlerin de oldu¤unu
belirtmekte yarar var.
Yeni bir sendikal hareket yaratma çabas›nda olanlar, bu deneyimlerin olumlu ve olumsuz yanlar›ndan ders ç›kararak gelece¤i kurabilirler.
* K›z›lbayrak/17 Eylül 2007
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Cemaatçi neoliberalizm

‹fiÇ‹ SINIFININ AKLINA
VE RUHUNA AÇIK B‹R SALDIRI
AKP sistematik olarak izledi¤i neo-liberal politikalarla devlet/toplum/birey iliflkilerini altüst etti. Uygulad›¤› “sosyal”
politikalarla kamusal yükümlülükleri parçalad›. Neo-liberal politikalar›n ac›mas›zl›¤› alt›nda ezilen yoksullar›, iflsizleri,
iflçileri ya da piyasa ma¤durlar›n› ç›plak bir çaresizlik içinde b›rakt›.
VOLKAN YARAfiIR

2

8 fiubat postmodern darbesi,
AKP’nin önünü açm›flt›. AKP’nin
do¤uflu Milli Görüfl’ten bir kopuflu ifade ediyordu. 2001 krizinin yaratt›¤› y›k›m, kitleleri yeni aray›fllara itmiflti. Merkez sa¤ çökmüfl, sosyal demokrasi ise çürümüfltü. AKP bu koflullarda genifl kitlelerin deste¤iyle iktidara geldi. A¤›rl›kla oy verenler yoksullar, iflsizler, iflçiler ve küçük esnaft›. Bu
destek büyük sermayenin de AKP’ye
yönelmesine yol açt›. AKP, emperyalizmin bölge projelerine uygun bir geliflme
olarak da öne ç›kt›.
AKP, iktidara gelmesiyle birlikte son
derece konsantre neoliberal politikalar

uygulad›. Sistematik özellefltirmelerle,
s›n›f›n örgütsel gücünü parçalad›. Sosyal y›k›m politikalar›yla, emekçi y›¤›nlar› yaln›zlaflt›rd› ve geleceksizlefltirdi.
Küresel kapitalizmin ç›karlar›na hizmet
etti. Siyasal ‹slam bu politikalar›n hayata geçirilmesinde ideolojik bir perde ifllevi gördü. I. AKP dönemi böyle tamamland›.
22 Temmuz seçimleri neoliberal politikalarla hesaplaflmaktan öte yoksullar›n
kolektif halüsinasyonunun göstergesi
oldu.
II. dönem AKP iktidar›, neoliberalizmin bir boyutu olan ve ona meflruiyet
kazand›ran, cemaatçi neoliberalizmin

Cemaatçi-hay›rsever kapitalizm iflçi s›n›f› üzerinde
ola¤anüstü tahrip edici bir etkiye sahiptir.
Tahrip gücünü kitlelerde yaratt›¤› zihniyet dünyas›ndan
almaktad›r. Bu zihniyet dünyas› s›n›f›n akl›n› ve ruhunu
kaybetmesine yol açar. S›n›f› kötürüm eder.
O art›k tarih yapan, de¤ifltiren bir güç de¤il, bir nesneler
y›¤›n›d›r. Bu aflamadan sonra iflçi s›n›f› kimli¤ini ve
bilincini kaybetti¤i gibi, ruhu da kadavraya dönüflür.

militan uygulay›c›s› olacak. AKP’nin I.
dönemi bir altyap› çal›flmas›yd›, flimdi
cemaatçi neoliberalizm sistemlefltirilecek ve derinlefltirilecek.
AKP yürüttü¤ü politikalarla toplumun
yoksullar›n› bencillefltirdi ve dilencilefltirdi. ‹ktisadi politikalar›yla kitleleri
yozlaflt›rd› ve çürüttü. Ahlaki normlar›yla insanlar› kal›plara sokup, tek tiplefltirmeye çal›flt›.

Siyasal ‹slam iflbafl›nda
AKP sistematik olarak izledi¤i neoliberal politikalarla devlet/toplum/birey iliflkilerini altüst etti. Uygulad›¤› “sosyal”
politikalarla kamusal yükümlülükleri
parçalad›. Neoliberal politikalar›n ac›mas›zl›¤› alt›nda ezilen yoksullar›, iflsizleri, iflçileri ya da piyasa ma¤durlar›n›
ç›plak bir çaresizlik içinde b›rakt›. Siyasal ontolojisine ba¤l› olarak, tam bu
noktada kapitalist iliflkilerin çözdü¤ü
cemaat iliflkilerini devreye soktu. Genifl
y›¤›nlar sosyal y›k›m politikalar› karfl›s›nda -alternatif örgütlenme çabalar›n›n gerçeklefltirilememesine ba¤l› olarak- yaflad›¤› çaresizlikten dolay› cemaatler üzerinden örgütlenme refleksi gösterdi. Kitleler yoksullaflt›kça ve gelecekleri ellerinden al›nd›kça, kendilerine
yard›m edecek herkese tutunma ihtiyac› duydu. Art›k siyasal ‹slam temelli örgütlenmeler görev bafl›ndayd›. Bu süreç
bir yan›yla da bilinçli olarak devlet taraf›ndan r›za ve onay mekanizmalar›n›n
hayata geçirilmesi olarak iflledi ya da r›za ve onay imal eden organizasyonlara
giriflildi. Hak ve kamusal yükümlülük
anlay›fl› terk edilip, yoksullu¤un kan›ksanmas› yönünde ad›mlar at›ld›. Ama
ayn› yoksullar›n öfkesini ve aray›fllar›n›
masedecek, onlar› bir nebze de olsa rahatlatacak, nefes almalar›n› sa¤layacak organizasyonlar›n hayata geçirilmesi ihmal edilmedi. Belediyelerin ve
sosyal vak›flar›n yard›m ve “hay›rseverlikleri” sosyal politika gibi sunuldu.
AKP sosyal y›k›m politikalar›yla halk›
sistematik olarak yoksullaflt›r›rken,

“hay›rseverlik” operasyonlar›yla onlar›
kendine tabi k›lmay› becerdi. Sosyal
devletin sosyal yönü özellefltirilip, sosyal haklar metalaflt›r›l›rken, yerine “hay›rseverlik” iliflkileri ikame edildi. Art›k
karfl›m›zda yaln›zlaflt›r›lm›fl, de¤ersizlefltirilmifl, kendini hiç hisseden insanlar
vard› ve bu insanlar en temel yaflamsal
ihtiyaçlar›ndan mahrum b›rak›lm›fllard›.
Böylesine altüst oluflu yaratanlar›n, dinsel motivasyonlarla “H›z›r” gibi yetiflmeleri de bu aflamada gündeme geldi.
Yaflamsal muhtaçl›k hali, tutunabilecek bir dal bulma ihtiyac›n› zorunlu k›ld›. AKP yak›c› flekilde hissedilen, muhtaç olunan konulara sahici “çözümler”
getirerek müdahale etti. Bir boyutta
yoksullar›n ihtiyaçlar›na cevap üretti ve
bu yön yoksullar›n kolektif yan›lsamas›n›n zeminlerini ördü.

“Küçük insana” dönüfltürme
politikas›: Sadaka
AKP, kitlelerin ruhunu çürütürken, onlar› “küçük insana” dönüfltürerek sadaka toplumunun parças› haline getirdi.
Radikal neoliberal politikalarla, cemaatçi-hay›rsever uygulamalar sistemli
bir flekilde iç içe geçirilerek uyguland›.
Cemaatçi-hay›rsever kapitalizm iflçi
s›n›f› üzerinde ola¤anüstü tahrip edici
bir etkiye sahiptir. Tahrip gücünü kitlelerde yaratt›¤› zihniyet dünyas›ndan almaktad›r. Bu zihniyet dünyas› s›n›f›n
akl›n› ve ruhunu kaybetmesine yol
açar. S›n›f› kötürüm eder. O art›k tarih
yapan, de¤ifltiren bir güç de¤il, bir nesneler y›¤›n›d›r. Bu aflamadan sonra iflçi s›n›f› kimli¤ini ve bilincini kaybetti¤i
gibi, ruhu da kadavraya dönüflür.
‹flçi s›n›f›, s›n›f mücadelesi aç›s›ndan
son derece tehlikeli bir momente giriyor. Görev s›n›f›n kimlik ve bilincini infla etmektir. Her türlü de¤ersizlefltirme
ve onursuzlaflt›rma politikalar›na karfl›
direnilmelidir. S›n›f›n y›k›c› gücünü
aç›¤a ç›karacak her ad›m, her çaba,
her u¤rafl, her pratik yak›c› önem tafl›maktad›r.
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Medya iktidar›n sözcüsü

PARAYI VEREN DÜDÜ⁄Ü ÇALAR
Medyada holdingleflme ve buna ba¤l› tekelleflme bafllad›¤›ndan bu yana, toplumsal muhalefetin sesi
giderek duyulmaz oldu. Medya emekçilerinin tekelleflmeyle beraber ifl güvenceleri, yaz› iflleri olarak
ba¤›ms›zl›¤› k›s›tland›, sendikalaflma ise olanaks›z k›l›nd›.
H‹KMET SARIO⁄LU

B

ayan K ifle gitmek için haz›rl›k
yaparken Kanal D’de sabah haberlerine gözatt›. Servise bindi¤inde Hürriyet gazetesini okudu. Araçta
Slow Türk radyosundan flark›lar çal›yordu. Benzin almak için POAfi benzin istasyonunda durdular. ‹flyerinde bir ara
hayat sigortas› için gelen Ray firmas›
yetkilisi ile görüfltü. ‹fl ç›k›fl›nda kitap almak için D&R merkezine u¤rad›. Do¤an
Kitap yay›nlar›ndan bir roman seçti. Akflam yeni hükümet program› de¤erlendirmeleri için ciddi bir program seyretmek istiyordu. Tercihi CNN Türk oldu.
Uykuya dalarken iki gün sonra tatile gidece¤i için mutluydu. Rezervasyonunu
Milta turizm firmas›ndan yapm›flt›.

Holdinglere
ait medya
kurulufllar›
Do¤an Holding: Hürriyet, Milliyet, Radikal, Posta, Turkish Daily News, Vatan, Kanal D, Star
TV, CNN Türk, Do¤an Haber
Ajans›, Do¤an Kitap
Yat›r›mlar›: Enerji, Sanayi, Ticaret, Sigorta, Turizm
‹hlas Holding: Türkiye, TGRT
Haber TV, ‹hlas Haber Ajans›
(TGRT TV Rupert Murdoch’a sat›ld›.)
Yat›r›mlar›: ‹nflaat, gayrimenkul,
pazarlama, e¤itim, küçük ev
aletleri, sa¤l›k
Albayrak Grubu: Yeni fiafak, Yeni fiafak Online
Yat›r›mlar›: ‹nflaat, sanayi, hizmetler
Feza Gazetecilik: Zaman Gazetesi, Cihan Haber Ajans›, Samanyolu TV
Yat›r›mlar›: E¤itim
Ciner Holding: Sabah gazetesi
(TMSF’de), Takvim Gazetesi
(TMSF’de) ATV (TMSF’de), Cumhuriyet gazetesine ortak
Yat›r›mlar›: Enerji, Madencilik

Bayan K’n›n bir günlük hikayesinde yeralan bütün kurumlar›n tek bir sahibi
var, Do¤an Holding!

Mülkiyetten ba¤›ms›z
safl›k yoktur
Ülkemizde özellikle 12 Eylül sonras›nda büyük sermaye gruplar› medyaya ortak olmaya bafllad›lar ya da kendi medya gruplar›n› oluflturdular. Yasama, yürütme ve yarg› üçlemesine karfl› kamunun gözleme-izleme-elefltirme ve düzeltme mekanizmas› olan ve dördüncü kuvvet olarak adland›r›lan medyan›n gücü
sermaye sahiplerinin eline geçti.
Böylelikle medya mevcut siyasi-ekonomik iktidar›n sözcüsü haline geldi. Medyadaki tekelleflme ekonomik olarak belli bir güç olunmas›n› sa¤larken, ayn› zamanda siyasal etkinlik sa¤lama sürecini de yaratt›. Egemen s›n›flar ekonomik
ve siyasal egemenliklerinin yan›s›ra kapitalist sistemin ideolojik olarak yeniden üretilmesinde medyadan büyük ölçüde yararland›lar.
Medyada holdingleflme ve buna ba¤l›
tekelleflme bafllad›¤›ndan bu yana, toplumsal muhalefetin sesi giderek duyulmaz oldu. Medya emekçilerinin tekelleflmeyle beraber ifl güvenceleri, yaz› iflleri
olarak ba¤›ms›zl›¤› k›s›tland›, sendikalaflma ise olanaks›z k›l›nd›.

Medyada gövde
ve paralar büyüyor
Medya ve reklam sektörü tamamen iç
içe olan ve birbirini büyüten iki sektör.
Reklam hacamalar›n›n yüzde 75 gibi
büyük bir bölümü medyaya ak›yor.
Medya ise gelirlerinin büyük bir k›sm›n›
reklamdan sa¤l›yor. Bas›n için tiraj gelirleri reklam gelirinin çok gerisinde kalm›fl durumda. Art›k tiraj geliri olmadan
s›rf reklam geliri ile ç›kan yay›nlar var.
Medyada haber üretenlerin say›s›nda
da ciddi bir gerileme var. Büyük medya
kurulufllar›nda çal›flanlar›n 1/3’ü reklam bölümünde çal›fl›yor.
Medya içerisinde televizyonun a¤›rl›¤›
tart›flmas›z bir biçimde artm›fl durumda. Yaz›l› bas›nda TV haberlerinin yerald›¤› sayfa say›s›n›n artmas›, sayfa-

larca özel TV eklerinin nedenini anlamak mümkün.
Medyan›n haber üretme görevi de ciddi bir yap›sal de¤iflikli¤e u¤rat›ld›. Ayn›
haber kayna¤›ndan gelen bir haber televizyon, gazete, radyo ya da dergi taraf›ndan farkl› flekillerde süslenip, farkl›
bir imajla sunuluyor. Haber üretimi darald›kça ayn› haberin varyasyonlar› ço-

¤al›yor, içerik anlam ve de¤er kayb›na
u¤ruyor. Haberin ne anlatt›¤› de¤il, nas›l anlat›ld›¤› önem kazan›yor. Okuyucu ya da izleyicinin alg›s› de¤iflime u¤rat›l›p, içerikten kopar›l›p biçime yönlendiriliyor.
fiimdi sorulacak soru flu: medyan›n
ba¤›ms›z habercilik yapmas› mümkün
müdür?

Medya imparatoru Murdoch’un
önlenemez yükselifli
Avustralya as›ll› Amerikal› giriflimci Rupert Murdoch küçük bir yay›nevini dünya çap›nda bir medya imparatorlu¤u haline getirdi. 1955 y›l›na
kadar Avustralya’da 2 küçük gazete sahibi olan Murdoch, 1960’l› y›llarda Avustralya’n›n dördüncü büyük yay›nc›s› oldu. 1969 y›l›nda ‹ngiltere’de News of World ve Sun gazetelerini sat›nald›. fians oyunlar› ve
üçüncü sayfa güzeli ile Sun gazetesinin tiraj›n› 650 binden 4 milyona ç›kard›. Times ve Today gazetesini de alan Murdoch, ‹ngiltere bas›n piyasas›n›n üçte birine egemen oldu.
1985’te ABD vatandafl› oldu. ABD’de önce New York Post gazetesini ald›. Skyband Uydu TV’yi, Metromedia TV’yi, 20th Century Fox film flirketini sat›n alarak hepsini Fox Television alt›nda birlefltirdi. Triangle Publications’la ABD’nin en büyük dergi yay›nc›s› oldu. 2007 y›l›nda Wall
Street Journal’› sat›n ald›. Murdoch, News Corporation flirketine ait Sky
Italia ile ‹talyan medya sektörüne girifl yapt›. News Corporation firmas›,
ülkemizde de Atlantic Records’›n Baflkan› Ahmet Ertegün ile birlikte
TGRT’nin yay›n hakk›n› elinde bulunduran Huzur Radyo TV’yi sat›n ald›.
Murdoch dünya çap›nda sadece medya tekeli olarak an›lm›yor kuflkusuz. Az›l› bir emek ve sendika düflman›. Devrald›¤› her yeni iflletmede
iflletme masraflar›n› k›smak için(!) yapt›¤› iflçi k›y›mlar› ile de çok ünlü.
1981 y›l›nda ‹ngiltere’de Times gazetesini devral›rken 5500 bas›n emekçisinin ifline son vermiflti.
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SANAT

Siyasi bir alan olarak edebiyat:

LAT‹FE TEK‹N ‹LE ALTERNAT‹F
D‹REN‹fiLER‹ DÜfiÜNMEK
Bilinç ak›fl› yöntemiyle yazar Latife Tekin. Kelimeler birbirinin ard›n› kovalar fliir gibi. Hatta bu nedenle kendisine
flair romanc› bile demifltir kimi elefltirmenler. Herhangi bir üstünlük iliflkisi de kurmaz yazd›¤› metinle kendisi
aras›nda. Yazar›n iktidar›n› ve hegemonyas›n› hissetmezsiniz okurken. Ve kendisini yazar olarak adland›rmaktan
da çekinir. Tekin’e göre yazarl›k statüko ve güç içeren bir statüdür ve bu nedenle yazar olmay› reddeder.
MERVE ÇA⁄RIfiLI
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Eylül 1980. Kulaklar› t›rmalayan bir sessizlik... Türkiye
solu kalabal›k ve inançl› filizini yeflertecekken tüm hayatlara el koyar devlet tüm haklar› halk›ndan mahfuz ederek. Devrimciler nefeslerini tutmufl bir iflaret beklemektedirler. Latife
Tekin de bekler ama yorulur beklemekten. Yoldafllar›ndan ayr› düflmüfl olsa
da bir yol vard›r yürümesi gereken. Mücadele imkânlar›n› gözden geçirir. Elinin alt›ndaki kâ¤›da ve kaleme sar›l›r silah diye. Yazacakt›r ve beklenen iflareti
ulaflt›racakt›r yol için. Etraf›ndaki herkesi de yazmas› için ikna etmeye çal›fl›r. Bir röportaj›nda flöyle der Tekin;
“Sanki bütün bu ezilmifl, yenilmifl insanlar kendi hayat parçalar›n› yazarak
paylaflabilseler, bu savrulmuflluk yerine yeni bir tür devrimci bilincin do¤aca¤›n› umuyordum”. Günlerce, soluksuzca, içinde bast›ramad›¤› sese yetiflmeye çal›flarak kulaklar›nda annesinin
ve y›llar önce geride b›rakt›¤› masallar›n “m›r›lt›”s›yla yazar.
Latife Tekin, Dirmit’in öyküsünü anlat›r
“Sevgili Ars›z Ölüm”de. Dirmit, ailesinin
ve köydekilerin deli deyip geçti¤i ama
bir yandan da çekindikleri inatç›, kararl› ve merakl› bir çocuk. Bir gün Dirmit’in
babas› Huvat, köyde bulamad›klar› hayat› flehirde arayacaklar›n› söyler ve yeni bir hayat bafllar Aktafl ailesi için. Aile savrulur dört bir yana ama Dirmit dirayetlidir flehirde kaybolmamak noktas›nda. Bir gün flehirde bir insan seli görür yürekleri ayn› rüya için çarpan. Tutkulu bir kalabal›k… Duvardaki k›rm›z›
karanfili yakas›na tak›p soka¤›n davetini kabul eder hiç tereddütsüz. Uzun
y›llar önce köylünün lanetle zikretti¤i
ve anlam›n› bir türlü kavrayamad›¤›
“gomunist”e daha da yak›nd›r art›k.
Latife’nin yank›s›d›r Dirmit. Latife Tekin de Dirmit gibi köyden ‹stanbul’a ailesiyle çocuk yaflta gelir. Ayr›ks›l›¤›n›
ve ötekili¤ini hep hisseder flehirde. Köyün dili ve flehrin dili farkl›d›r nihayetinde. Lise ö¤rencisi iken örgütlü bir
devrimci olur ve sokakta siyasete bafllar. Zaman içinde dönemin kad›n hareketinde de yer al›r.

Avrupa merkezli edebiyata bir ses
1983’te “Sevgili Ars›z Ölüm” yay›nland›ktan sonra, edebiyat çevresinde büyük bir gürültü kopar. O ana kadar duyulmam›fl bir tondan yaz›lm›fl bu roman
rahats›z edicidir pek çoklar› için.
1970’lerin köfleli ve sert anlat›ml› toplumsal gerçekçi romanlar›ndan sonra
Tekin’in eserleri yeterince devrimci bulunmaz. Cengiz Gündo¤du’ya göre, Tekin kapitalist sanat›n baya¤› örneklerindendir. Yalç›n Küçük ise seksen sonras›
pek çok yazar gibi Latife Tekin’i de “eylülist yazarlar” listesine ekler. Tüm bu
elefltirilerin temelinde Tekin’in köylünün do¤aüstü inan›fllar›n› veya yeni flehirli s›n›f›n “bilinçsiz”li¤ini elefltirmeden aktarmas› yatar.
Yazar›n çal›flmalar›n› heyecanla karfl›layan bir grup da vard›r. Ancak ne yaz›k ki, bu olumlu elefltiriler “büyülü gerçekçilik” ak›m›n›n ötesine geçememifltir. Marquez gibi yazarlar›n temsilcisi
oldu¤u Latin Amerikal› “büyülü gerçekçilik”, Avrupa merkezli edebiyata karfl›
bir ses olarak sömürge topraklar›ndan
do¤mufltur. Emperyalist ülkelerin hegemonyas›na bir direnifl bar›nd›r›r içinde.
Halk inan›fllar›, fantezi ve gerçek iç içedir “büyülü gerçekçilik”te. “Sevgili Ars›z Ölüm” ve “Berci Kristin Çöp Masallar”› da büyülü gerçekçidir bu yan›yla.
Çokça da bu topraklara aittir çünkü bin
y›llar›n birikimi vard›r kültürel haf›zadan kâ¤›da damlayan.
Bilinç ak›fl› yöntemiyle yazar ve kelimeler su gibi akar art arda Latife Tekin’in
metinlerinde. Kendisine flair romanc›
diyenler de ç›kar bu nedenle. Herhangi
bir üstünlük iliflkisi kurmaz metinle
kendisi aras›nda. Yazar›n tahakkümünü hissetmezsiniz. Tekin’e göre yazarl›k bir statüdür ve iktidar bar›nd›r›r
içinde tüm statüler gibi. Kendisini yazar olarak adland›rmaktan sak›n›r bu
yüzden. O, yazand›r. Büyürken kula¤›na f›s›ldanan ve asla unutamad›¤› m›r›lt›larla yazar bir yazan... Yoksullar›n
kendine has diliyle yazar. Gücün anlayamad›¤› ve duydukça rahats›z oldu¤u
bir sestir bu. Kendi direniflini m›r›lt›lar›yla yarat›r yoksullar.

‹çeridekiler, d›flar›dakiler…
Böyle bir ayr›m anlams›zd›r 12 Eylül
Türkiye’sinde. Tüm yaflamlar “içeri”dedir ve
kapal›d›r birbirlerine. Devrimi düflleyen,
inanan ve paylaflan herkes nefeslerini tutmufl bir
iflaret beklemektedir. Latife Tekin de bekler ama
yorulur bir gün beklemekten. Yoldafllar›ndan ayr›
düflmüfl de olsa hala bir yol vard›r yürü(n)mesi
gerekti¤ine inand›¤›. Tüm bu parçalanm›fll›klar
içinde mücadele imkânlar›n› yeniden gözden geçirir.
O an için hemen ulaflabilece¤i fleylere; kâ¤›da ve
kaleme sab›rs›zl›kla sar›l›r silah diye.
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Büyük çapl› biyoyak›t üretimi ekolojik felaketlere ve açl›¤a yol aç›yor

ARABA DEPOLARI MI
DOYACAK, YOKSULLAR MI?
Alternatif enerji kaynaklar› aras›nda en çok sözü edilenlerden biri biyodizel ve biyobenzin. Biyobenzin arpa,
bu¤day, m›s›r gibi bitkilerden üretiliyor, biyodizel ise kanola, ayçiçe¤i, soya, aspir gibi ya¤l› tohumlardan.
Tüm dünyada çevre dostu ve yoksul ülkelerin petrole ba¤›ml›l›ktan kurtulufl umudu olarak sunulan bu yak›tlar,
ülkemizde de “yurtsever benzin” ad›yla meflhur oldu. Tüm bu ünvanlar› ne kadar hak ettikleri ise epey tart›flmal›.

MEBRUKE BAYRAM

E

nerji kaynaklar› ile ilgili tart›flmalar uzun zamand›r dünya
gündeminin ilk s›ralar›n› iflgal
ediyor. Dünyadaki petrol rezervlerinin
bir s›n›r› var; ve her geçen gün o s›n›ra
biraz daha yaklafl›yoruz. Üstelik petrol,
do¤algaz gibi fosil yak›tlar›n yaratt›¤›
ekolojik sorunlar görmezden gelinemeyecek boyutlara ulaflt›. Küresel ›s›nman›n bir felaket filmi senaryosu de¤il,
gerçek oldu¤u inkâr edilemez hale geldi.
Sinekten ya¤ ç›karma dahil, hiçbir kazanç kap›s›n› es geçmeyen kapitalist tekellerin bu tablodan bir proje ç›karmamas› mümkün mü? Üretici birlikleri ve
kooperatifler taraf›ndan y›llard›r tar›m
makinelerinde kullan›lmak üzere sessiz
sedas›z üretilen ve tar›msal alan›n d›fl›nda pek bilinmeyen, yak›n zamana kadar yerel pazarlar›n d›fl›na ç›kmam›fl
olan biyodizel ve biyobenzin birdenbire
dünyam›z›n kurtulufl umudu haline geliverdi. Biyoyak›t alan›na büyük flirketlerin girmesiyle birlikte bafl döndürücü
üretim art›fllar› yaflanmaya, üretim
merkezileflmeye bafllad› ve ufukta dev
bir pazar belirdi.
Ortada böyle bir potansiyel varken,
bir propaganda mekanizmas›n›n devre-

ye girmemesi pek mümkün de¤il. ‹ddia-

de 236’s›n›n soya üretimine ayr›lmas›

Amerika Serbest Ticaret Anlaflmas›) ne-

ya göre bu yak›tlar, di¤erlerine oranla

gerekiyor. Bu, g›da sistemini yerle bir

deniyle gümrük duvarlar› kald›r›lan

daha çevreci, daha yeflil, do¤al kaynak-

etme pahas›na hayata geçirilemeyece-

Meksika, tüketti¤i m›s›r›n yüzde 30’unu

lar› daha çok koruyor, üstelik de “gelifl-

¤ine göre üçüncü dünya ülkelerine yö-

ABD’den ithal ediyor. Biyobenzin üreti-

mekte olan” ülkelere “ekonomik avan-

nelmek kaç›n›lmaz hale geliyor.

minde kullan›lan etanol ihtiyac› artt›k-

tajlar” sa¤l›yor.

“Ekonomik avantajlar”
nas›l sa¤lan›yor?

ABD’den Food First (G›da ve Kalk›nma

ça Meksika’daki m›s›r fiyatlar› da yük-

Politikalar› Enstitüsü) Direktörü Eric

seliyor. M›s›r fiyatlar›yla birlikte halk›n

Holtz Giménez bir makalesinde aç›kl›-

en temel g›da maddesi olan tortilla fi-

yor: Endonezya ve Malezya, Avrupa bi-

yatlar› görülmemifl seviyelere ulaflt›.

Avrupa, 2010’a kadar karada kullan›-

yodizel pazar›n›n yüzde 20’sini karfl›la-

ABD’de de benzer bir fiyat art›fl› yafla-

lan araçlar›n yak›t ihtiyac›n›n yüzde

yacak düzeye ulaflmak için palmiye di-

n›yor. Bu sene ikinci dünya savafl›ndan

5,75’ini, 2020’ye kadar da yüzde 20’si-

kimini art›r›yor. Brezilya’da tar›ma el-

bu yana görülmemifl kadar çok m›s›r

ni biyolojik kaynaklardan karfl›lamay›

veriflli topraklar›n biyoyak›t üretimine

üretiliyor. Hasad›n yaklafl›k beflte biri

planl›yor. ABD ise y›lda 35 milyar galon

ayr›lan k›sm› ‹ngiltere, Hollanda, Belçi-

etanol üretiminde kullan›lacak. Bush’un

biyolojik yak›t üretmeyi hedefliyor. Söy-

ka ve Lüksemburg’un toplam yüzölçü-

son Latin Amerika gezisinin en önemli

lenenler ka¤›t üzerinde fl›k duruyor. Yal-

müne eflit. Brezilya’da tar›ma aç›lan

konular›ndan biri de etanoldü. Gezinin

n›z flöyle bir sorun var, bu planlar uygu-

araziler nedeniyle Amazon’un ya¤mur

duraklar›ndan biri olan Brezilya ile yeni

land›¤›nda Avrupa’n›n ekilebilir toprak-

ormanlar› h›zla yok oluyor. Endonez-

bir etanol anlaflmas› yap›ld›. Gezi s›ra-

lar›n›n yüzde 70’i, ABD’de ise m›s›r ve

ya’da palmiye ekimi nedeniyle kaybedi-

s›nda yaflanan Bush’a yönelik protesto-

soya mahsulünün tamam› biyolojik ya-

len orman alan› 2020 y›l›nda 16,5 mil-

lar›n konular›ndan biri de etanol ve yük-

k›t üretimine ayr›lmak zorunda. Baflka

yon hektara ulaflacak. Bu, ‹ngiltere bü-

selen m›s›r fiyatlar›yd›.

bir deyiflle, ABD’nin m›s›r ve soya üreti-

yüklü¤ünde bir alana tekabül ediyor.

Birleflmifl Milletler G›da ve Tar›m Ör-

minin tamam› biyobenzin ve biyodizel

Dünyada palmiye ya¤› üretiminde birin-

gütü’nün (FAO) “G›da Görünümü” rapo-

üretimine ayr›lsa bile ülkenin benzin ih-

ci olan Malezya’da tropikal ormanlar›n

runa göre, hububat fiyatlar› son 10 y›l›n

tiyac›n›n ancak yüzde 12’si, dizel ihtiya-

yüzde 87’si kaybedildi. Her y›l yüzde

en yüksek seviyesine ulaflt›. Yükselen fi-

c›n›nsa yüzde 6’s› karfl›lanabiliyor. Ben-

7’lik bir kay›pla ormanlar tar›ma aç›l-

yatlar nedeniyle 36 ülke “g›da krizinin”

zin ve dizel ihtiyac›n›n tamam› bitkiler-

maya devam ediliyor.

efli¤inde. Raporda 2007 y›l›nda dünya-

den karfl›land›¤›nda, ABD yüzölçümü-

“Ekonomik avantajlar”›n gerçek olup

da g›da maddelerini ithal etmek için

nün yüzde 38’inin m›s›r üretimine, yüz-

olmad›¤› da tart›fl›l›r. NAFTA (Kuzey

harcanacak paran›n 400 milyar dolar›

Türkiye’nin biyoyak›t üretiminde durumu nas›l?

T

ürkiye’de biyodizel üretim kapasitesi
1,5 milyon tonu aflt›. Son y›llarda biyodizel üretimi görülmemifl bir h›zda ilerlerken, bu alanda 90’a yak›n yeni firma
faaliyete bafllad›. Türkiye y›ll›k üretim kapasitesi aç›s›ndan Avrupa’da 2. s›rada bulunuyor. Bu
durum ya¤l› tohum ürünleri ithalat›n›n büyük
boyutlara ulaflmas› sonucunu do¤urdu.
Türkiye’de y›ll›k 35 milyon ton olan petrol tüketiminin yüzde 2’sinin biyodizel ile karfl›lanmas›
durumunda dahi 700 bin ton ya¤ gerekiyor.
Ancak her y›l 1 milyar dolarl›k ya¤ ithalat›
yapan, ya¤l›k tohum üretimi tüketiminin yar›s›

kadar olan Türkiye’de biyodizel için ya¤l›k bitki
üretmek pek mümkün görünmüyor. Ayr›ca
ya¤l›k bitkilerin birço¤unun Türkiye ekolojisine
uygun olup olmad›¤› da tart›flma konusu.
Kurakl›kla ilgili sorunlar bu kadar yo¤un
yaflanmakta, g›da üretimi yap›lan araziler
susuzluk çekmekteyken yak›t üretimi için su
harcanmas› pek mant›kl› olmasa gerek.
Görünen o ki, ya ya¤l›k bitkiler d›flar›dan ithal
edilerek uluslararas› tar›m ve g›da tekellerine
para kazand›r›lacak ya da g›da üretiminde kullan›lmas› gereken araziler araba depolar›n›
beslemeye yarayacak.
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aflaca¤› belirtiliyor. Bu bir önceki y›la
göre yüzde 5 oran›nda art›fl anlam›na
geliyor. Bu y›l azgeliflmifl ülkelerin g›da
ithalat›na harcayaca¤› para yüzde 9
oran›nda artacak. Fiyat› en fazla yükselen g›da maddeleri ise yüzde 13 ile
biyoyak›t üretiminde kullan›lan bitkisel
ya¤lar ve iri taneli hububat. FAO, biyoyak›ta artan talep nedeniyle vatandafllar›n› beslemek için mücadele eden
yoksul ülkelerin yükünün daha da artt›¤›n› belirtiyor.
Dünya Sa¤l›k Örgütü de (WHO) birkaç
ay önce benzer bir rapor yay›mlayarak
biyoyak›tlar›n küresel ›s›nman›n azalmas›na yard›m edece¤ini, k›rsal bölgelerde istihdam sa¤layaca¤›n›; ancak
ayn› zamanda ciddi çevre sorunlar› ve
g›da fiyatlar›n›n yükselmesi sonucu açl›¤›n ortaya ç›kmas› gibi tehlikeler yaratabilece¤ini aç›klam›flt›.
Uluslararas› G›da Politikalar› Araflt›rma Örgütü’nün (IFPR) aç›klamas›na
göre, temel g›da maddelerinin fiyat›
2010’da yüzde 20 ila yüzde 33 oran›nda artacak. Temel g›da maddesi fiyatlar›ndaki yüzde 1’lik bir art›fl 16 milyon
insan›n açl›k s›n›r›n›n alt›nda kalmas›
anlam›na geliyor.

Biyoyak›tlar gerçekten
çevre dostu mu?
Biyoyak›tlar›n üretiminde yararlan›lan bitkiler fotosentez yaparak atmosferdeki sera gazlar›n› yok etti¤i ve fosil
yak›t tüketimini azaltt›¤› için çevre
dostu olarak ilan ediliyor. Ayr›ca bu
maddelerin kullan›m› s›ras›nda fosil
yak›tlara göre daha az sera gaz› aç›¤a
ç›k›yor. Ancak bu iddialar› do¤rulayabilmek için bitkilerin üretimi s›ras›nda
kullan›lan sentetik kimyasallar, ormanlar›n yok edilmesi, afl›r› su tüketimi vb.
faktörleri gözard› etmek gerekiyor.
Yak›ta yönelik endüstriyel tar›m, petrol kökenli sentetik gübrelerin kullan›m›n› da art›racak. Sözü edilen gübrelerin tüketimi dünyadaki biyolojik azot
miktar›n› art›r›yor. Bu durum küresel
›s›nma aç›s›ndan karbondioksitten 300

ABD’de üretilen m›s›r›n
kullan›m alanlar›

kez daha tehlikeli bir sera gaz› olan nitrat oksidin yay›lmas›na yol aç›yor. Ayr›ca bir litrelik etanol üretimi için 3 ila
5 litre temiz su kullan›l›yor ve 13 litre
su kirletiliyor.
Biyoyak›t üretiminde kullan›lan kanola, soya, m›s›r vb. bitkilerin büyük
oranda geneti¤i de¤ifltirilmifl bitkiler
olmas› da bu konudaki soru iflaretlerini
art›r›yor. G›da, tohum, genetik mühendisli¤i gibi alanlarda çal›flan tekellerle,
petrol ve otomotiv alan›nda çal›flan tekellerin yapt›klar› ortakl›k anlaflmalar›
niyetin ne oldu¤unu apaç›k belli ediyor. Sözü edilen tekellerin yapt›¤› yat›r›mlar, özel finansmanlar ve ba¤›fllar
biyoyak›t üretiminde kullan›lan bitkilerin geneti¤inin daha çok etanol ve biyodizel elde edilebilir hale getirilmesine yönelik araflt›rmalar› destekler nitelikte. G›da maddeleri için harcanan
her befl dolar›n dördünü kazanan tah›l
tekellerinin bu projelerden büyük beklentileri var.
Örne¤in, Meksika’daki tortilla fiyatlar›yla ilgili krizi f›rsat bilen Özel Sektör
Ekonomik Araflt›rmalar Merkezi’nin
(CEESP) yay›nlad›¤› bir “araflt›rma”
Meksika’n›n krizden kurtulmas›n›n tek
yolunun biyobenzin ihtiyac›n› karfl›lamak için geneti¤i de¤ifltirilmifl m›s›r
üretmek oldu¤unu söylüyor. Sözü edi-

len “araflt›rma”da m›s›r bitkisinin anavatan›nda geneti¤i de¤ifltirilmifl m›s›r
üretiminin ne gibi tehlikelere yol açaca¤›na dair bir aç›klama elbette yok.
Biyoyak›tla ilgili tart›flmalarda ortaya
at›lan bir baflka konu da ekolojik aç›dan kötü durumda olan, tar›m topra¤›
olarak kullan›lmayan alanlarda üretim
yap›labilece¤idir. Brezilya’da yaflananlar bu konuda ne gibi sorunlarla karfl›
karfl›ya gelebilece¤imizi kan›tlar nitelikte. Brezilya hükümetinin “kötü durumdaki topraklar” olarak tan›mlad›¤›
200 milyon hektarl›k alan, tropikal orman, otlak ve batakl›klardan olufluyordu. Mata, Atlantica, Cerrado ve Pantanal bölgelerinde yoksul köylüler ve büyükbafl hayvan yetifltiricilerinin yaflad›¤›, zengin bir biyolojik çeflitlili¤e sahip
olan bu topraklar biyoyak›t üretimine
ayr›lm›fl durumda. Biyoyak›t üretiminde kullan›lan bitkilerin fiyatlar› yükselmeye devam etti¤i müddetçe hangi
arazinin iyi, hangi arazinin kötü durumda say›laca¤›n› ticari ç›karlar belirleyecek gibi görünüyor.
Biyoyak›tlar›n dünyaya bir fayda sa¤lay›p sa¤lamayaca¤›n› anlamak için
önce afla¤›daki sorunun yan›t›n› vermek gerekiyor. Hangisinin doyurulmas›
daha öncelikli; araba depolar› m›, insanlar m›?
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Üretici birlikleri ve
kooperatifler taraf›ndan
y›llard›r tar›m
makinelerinde kullan›lmak
üzere sessiz sedas›z
üretilen ve tar›msal
alan›n d›fl›nda pek
bilinmeyen, yak›n zamana
kadar yerel pazarlar›n
d›fl›na ç›kmam›fl olan
biyodizel ve biyobenzin
birdenbire dünyam›z›n
kurtulufl umudu haline
geliverdi.
Biyoyak›t alan›na büyük
flirketlerin girmesiyle
birlikte bafl döndürücü
üretim art›fllar›
yaflanmaya,
üretim merkezileflmeye
bafllad› ve ufukta
dev bir pazar belirdi.

Biyoyak›t teknolojileri olumlu yönde kullan›lamaz m›?

D

ünyada bu konuda pek çok örnek uygulama mevcut. Ancak bu uygulamalar›n
olumlu yanlar› sistemin dev çarklar›
aras›nda kaybolup gidiyor.
AB ve ABD’de biyobenzin ve biyodizel üretip
kendi ihtiyaçlar› için kullanan üretici birlikleri
ve kooperatifler var. Tar›mda kullan›lan makinalar›n yak›t› için üretim yapan bu kooperatiflerin birço¤u üyelerinin bitkisel ürün art›klar›ndan, arazilerinin bir k›sm›nda yetifltirdikleri bitkilerden ya da at›k ya¤lardan biyoyak›t elde
ediyor. Kendilerine ait küçük üretim tesislerini
kullanan birlik ya da kooperatifler üyelerine ge-

tirdi¤i ya¤l›k tohum vb. karfl›l›¤›nda biyodizel
veriyor. Bu tür uygulamalar küçük üreticilerin
petrole ba¤›ml›l›¤›n› azalt›yor. Biyoyak›tlar› at›k
ya¤lar›n geri dönüflümünde kullanmak da mümkün. Böylece hem enerji elde edilmifl oluyor,
hem de a¤›r çevre tahribat›na neden olan at›k
ya¤lar geri dönüfltürülüyor. Türkiye’de 350 bin
ton at›k ya¤ oldu¤u tahmin ediliyor. Mevzuata
göre bunlar›n çevreye sal›nmadan toplan›p imha edilmesi gerekiyor. Ancak ülkemizde at›k
ya¤lar›n ancak yüzde 1’i toplanabiliyor. Oysa
bu at›klardan biyodizel, gliserin ve sabun üretmek mümkün. Türkiye’deki at›k ya¤lar›n tama-

m›n›n dönüfltürülmesinin tahmini ekonomik de¤eri 500 milyon Avro. G›da üretimi esnas›nda
aç›¤a ç›kan sap, yaprak vb. yan ürünlerden, ya
da kalite düflüklü¤ü nedeniyle g›dada kullan›lmas› mümkün olmayan bitkilerden yak›t üretilebiliyor. Baz› üretici birlikleri ve kooperatifler bir
araya gelerek oluflturduklar› tesislerde ürün art›klar›ndan yak›t elde ediyorlar. G›da maddesi
olarak kullan›lmayan baz› yabani bitkilerden biyoyak›t üretmek de mümkün. Ancak yabani bitkilerin ticarete tabi olmalar›, yo¤un bir flekilde
üretilmelerini, dolay›s›yla bambaflka ekolojik
sorunlar› beraberinde getirebilir.
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Talan›n yolunu yeni Madencilik Yasas› açt›

KAZ DA⁄LARI B‹Z‹MD‹R!
Kazda¤lar›’ndaki siyanürle alt›n talan›n›n önü, de¤ifltirilen maden yasas›yla aç›ld›. Böylece yerli yabanc›
flirketlerin, denetimden s›yr›larak ya¤may› sürdürebilmeleri, sa¤lanm›fl oldu. “Yeni Maden Yasas›”yla
neredeyse korunmas› gereken tüm alanlar madencilik faaliyetlerine aç›ld›. 25 dönümün alt›ndaki alanda yap›lacak
maden arama faaliyetleri Çevresel Etki De¤erlendirme (ÇED) kapsam› d›fl›nda b›rak›ld›, ÇED yap›lmadan verilen
arama izinleri ile toplam rezervin yüzde 10’unun iflletilmesine ve sat›fl›na izin verilebilece¤i, rezerv miktar›n›n
belirlenmesinde, madenci flirketin beyan›n›n esas al›naca¤› kabul edildi
AL‹ KARfiILAYAN-ERKAN GÖKBER

K

azda¤lar› ülkemizin, özellikle
Trakya ve Bat› Anadolu’nun oksijen deposu… Bölgeyi besleyen
önemli su kaynaklar›na sahip, halk›n
çiftçilikle, ormanc›l›kla geçimini sa¤lad›¤› ve tarihsel olarak da 30 civar›nda
S‹T alan›n›n bulundu¤u bir co¤rafya…
D›fl borçlar› büyütmeye devam eden
AKP hükümetinin, geri ödeme yapmak
gerekçesiyle sat›fl s›ras›na koydu¤u do¤al servetlerimizden birisi…
Kazda¤lar›’ndaki siyanürle alt›n talan›n›n önü, de¤ifltirilen maden yasas›yla
aç›ld›. Böylece yerli yabanc› flirketlerin,
denetimden s›yr›larak ya¤may› sürdürebilmeleri sa¤lanm›fl oldu. “Yeni Maden
Yasas›”yla milli parklar, özel koruma
bölgeleri, orman, a¤açland›rma, tar›m,
do¤al ve kültürel sit alanlar›, meralar,
sulak alanlar, k›y›lar, karasular›, kentlerin imar alanlar›, turizm bölgeleri, su
havzalar› madencilik faaliyetlerine aç›ld›. 25 dönümün alt›ndaki alanda yap›lacak maden arama faaliyetleri Çevresel
Etki De¤erlendirme (ÇED) kapsam› d›fl›nda b›rak›ld›, ÇED yap›lmadan verilen
arama izinleri ile toplam rezervin yüzde
10’unun iflletilmesine ve sat›fl›na izin
verilebilece¤i, rezerv miktar›n›n belirlenmesinde, madenci flirketin beyan›n›n
esas al›naca¤› kabul edildi.
Kazda¤lar›’nda sermaye ve hükümetin
iflbirli¤i ile yürütülen alt›n arama çal›flmalar›, halk asla bilgilendirilmeden yap›lmaktad›r. Sondaj› yapan flirket, alt›n
arama faaliyetinin nas›l, hangi araçlarla yap›laca¤›, çevreye ve yöre halk›n›n
tar›m, hayvanc›l›k gibi ekonomik faaliyetlerine etkisinin ne olaca¤› konusunda en ufak bir aç›klama yapmam›flt›r.
Yap›lan faaliyet sadece Kazda¤lar›’ndaki alt›n›n yerini ve miktar›n› tespit etmekle s›n›rl›.

Maden Yasas› talan›n önünü açt›
Kazda¤lar›’nda siyanürle alt›n aranmas›na karfl› oluflturulan çevre inisiyatifinin sözcülerinden Mimar Mehmet
Akif Öznal, Toplumsal Özgürlük’e ko-

nuyla ilgili olarak, “Enerji Bakan› Hilmi
Güler, Kazda¤lar› için, ‘36 tane su barda¤› kadar delik aç›lm›fl, ne zarar› var’
diyerek halkla alay edercesine olay› örtbas etmeye çal›fl›yor” dedi.
“Yeni Maden Yasas›”yla bu sürecin
önünün aç›ld›¤›n› ifade eden Öznal,
“Bu yasa ancak sömürge tipi devletlerde görülebilir. Büyük bir emperyalist
dayatma var…Yeni Maden Yasas› ile
ÇED raporu bile kalkt›. Do¤al çevreye
hiçbir koruma yasas› b›rakmad›lar. 9
tane yasa vard›, geriye bir tek Zeytincilik Yasas› kald›.” Zeytincilik yasas›n›
mücadele için hareket noktas› olarak
alacaklar›n› ifade eden Öznal, “Bu yasada zeytinliklerin 3 km. çevresine tesis yap›lamaz hükmü geçiyor. Bu hükme dayanarak dava açaca¤›z” fleklinde konufltu.
Maden yasas›n›n ç›kart›lmas›yla bir-

likte, özellefltirme sürecinde oldu¤u gibi ard› ard›na madenlerin ya¤mas›na
baflland›¤›n› aktaran Öznal “Bütün madenlerin hepsinin ayn› dönemde ç›kart›lmas› gerekmez ki… Bu bir rastlant›
de¤ildir, Maden Yasas›’yla birlikte geliflen büyük bir emperyalist dayatma söz
konusu” dedi.

Tutunacak son dal
Zeytincilik Yasas›
Kazda¤lar›’nda sondaj yapan flirketin
eldeki verileri Kanada’ya gönderdi¤ini,
sonuçlar›n gelmesinin ard›ndan ise siyanürlü alt›n arama faaliyeti için baflvuruda bulunaca¤›n› aktaran Öznal, bu
baflvurunun ard›ndan ÇED sürecinin
bafllayaca¤›n› söyledi. Siyanürcü flirketin ÇED raporunu “ünlü bilim adamlar›”na yazd›raca¤›n› tahmin ettiklerini
belirten Öznal bu süreçte ÇED raporu-

“Yeni Maden Yasas›”yla bu sürecin önünün aç›ld›¤›n›
ifade eden Mimar Mehmet Akif Öznal, “Bu yasa ancak
sömürge tipi devletlerde görülebilir.
Büyük bir emperyalist dayatma var. ‹ngilizceden
Türkçeye çevrilerek yasalar yap›l›yor.
Yeni Maden Yasas› ile ÇED raporu bile kalkt›.
Do¤al çevreye hiçbir koruma yasas› b›rakmad›lar” dedi.

na itiraz davas› açacaklar›n› ve do¤al
alanlar için tek koruma hükmü içeren iktidar›n talan›ndan nasibini henüz almayan- Zeytincilik Yasas›’na dayanarak hukuki mücadele yürüteceklerini
ifade etti.
Daha önce Bal›kesir Havran Küçükdere’de yaflanan olaylar› aktaran Öznal,
“Koza Madencili¤e ait firma bütün mahkeme kararlar›na ra¤men siyanürle alt›n arama faaliyetini sürdürdü. Burada
bir hukuk skandal› yaflanm›flt›r” dedi.

Da¤›t›lan “sus pay›”
Öznal, flirketlerin yöre halk›n› ‘sosyal
rüflvetler’le kand›rd›¤›na de¤inerek,
“az›c›k ‘sus pay›’ vererek, yöre halk›n›n
baz› ileri gelenlerini kand›rd› ve direnifli k›rmay› baflard›” dedi.
“Havran’daki bu madenden her gün
45 kamyon toprak yükleniyor ve siyanürle ifllenmek -alt›n› ayr›flt›rmak- üzere götürülüyor. Bu arada kamyonlarla
nakliye iflini de oradaki ileri gelen kiflilere sus pay› olarak verdiler. Onlara bir
flirket kurup kamyonlar tahsis ettiler”
diye konuflan Öznal, do¤aya sadece alt›n ç›kartarak zarar vermediklerini ayn›
zamanda kamyonlarla topra¤›n al›nd›¤› yerde yüzlerce metrelik bir çukurun
aç›ld›¤›n›, topraktaki sülfür gibi a¤›r
metallerin havayla temasa geçmesiyle
kanserojen bir etkisinin oldu¤unu, bunun bitki ve hayvanlar üzerinden besin
zincirine geçece¤ini vurgulad›.
Ülkemizde maden arama faaliyetine
iliflkin herhangi bir bilimsel çal›flman›n
olmad›¤›n› belirten Öznal, “En baflta
MTA vard›. Ancak flimdi MTA’n›n görüflü ÇUfi’lar›n getirece¤i ‘ileri teknolojiyle’ maden arama faaliyetinin daha geliflece¤i yönünde!” dedi. Bütün yaflananlara ra¤men halk›n tepkili oldu¤unu ve
mücadele edece¤ini ifade eden Mimar
Öznal “Halka ra¤men bu faaliyet yap›lamaz. Ferman hükümetinse Kazda¤lar› bizimdir” dedi.

Kazda¤lar› için yürütülen kampanyaya destek için www.marcep.org sitesinden imza verebilirsiniz.

