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Avrupalı emekçiler neoliberal anayasayı reddetti. Sermaye direniyor.

AB SÜRECİ
NEYİ GİZLİYOR?

üre sel güç ler Tür ki ye ope ras yo nu na

hız ver di. 3 Ekim ta ri hi, Ke mal Der -

viş’in baş lat tığı dö nüşü mün köşe taş la rın -

dan bi ri. Med ya nın gü rül tü y le alık laş tı rdık -

la rı se vi nir ken, Ana do lu ka ran lığa iti li yor.

AB üye liği ni des tek le yen ABD, ger çek he -

def le ri ni hiç sak la mı yor. Bi rin ci si, Tür ki ye,

BOP pro je si ne as ker ka nıy la des tek ver me -

ye çe ki li yor. Sı nır la r da değiş me liy miş.

İkin ci si, Tür ki ye’yi kul la na rak AB’yi tı ka yıp

ra kip ol ma sı nı en gel le mek is ti yor.

Av ru pa’da Tür ki ye’nin üye liği ni des tek le -

yen ler de, ne den le ri ni sak la mı yor lar. Gü -

ven lik! Evet, ge ne as ker ka nı is te ni yor. ABD

ile re ka be tin de Tür ki ye kul la nı la cak.

Öte yan dan, ka mu zen gin lik le ri , AB ba lo -

nuy la kör ol muş la rın önün de ar sız ca yağ -

ma la nı yor. Yağ ma ya en son or du nun şir ke ti

OYAK’da ka tıl dı ve Ereğ li’yi kap tı.

Eko no mi si kont ro le alın mış ve med ya sı

soy gu na or tak edi le rek hiz me te alın mış

Tür ki ye’nin, her tür lü oyu na ko lay ca düşe -

ceği he sap la nı yor. 

AB havucu gös terilerek uçuruma itiliyoruz.

Fuat Er can’ın Ve ne zü el la ge zi si nin

ar dın dan, Cha vez’in tar tışı lan po -

li ti ka la rı üze ri ne iz le nim ve yo -

rum la rı nı al mak için teybimizi

uzat tık.

“Venezüella’da sınıf çatışmaları

her yerde kendini hissettiriyor.

Chavez’in başlattığı reformlar,

ileriye doğru sıçrama olanağı

verebilir ya da başarısız olursa

çok daha güçlenmiş bir devlet

formunu açığa çıkarabilir. O yüz-

den Chavez deneyimine, çok

mitleştirmeden yaklaşmak,

Chavez’i iktidara getiren koşulları

iyi analiz etmek gerekir.”

VENEZUELLA

Dehap İs tan bul İl Yö ne tim Ku ru lu

üye si Yük sel İğ de li’yle New roz’dan

Ay dın Gi rişi mi ne, Hü kü met ten

Ser ma ye ye, Or du’dan ABD’ye

Kürt me se le sin de ki son ge liş me le -

ri ko nuş tuk. 

“Hep kar deş lik ten bah set tik şu

ana ka dar ve bi zim en çok kar -

deş leş me ye ih ti yaç duy duğu muz

sü reç te yiz. Tür ki ye’nin dev rim ci,

de mok rat, sos ya list ar ka daş la rı -

mız bir kar deş lik ten bah se de cek,

söz le ri nin ge reği ni ye ri ne ge ti re -

cek ler se bu nu şim di yap ma lı lar.

Ya rın ger çek ten hiç bi rimizin buna

ih tiyacı kal mayacak, çün kü öy le

bir durum bel ki kal mayacak…”

DEHAP’LA GÖRÜŞTÜK

Son ay la rın en önem li ge liş me si, iş -

ga le karşı di re niş ey lem le ri nin, iş gal -

ci le rin ge niş çap lı ope ras yon la rı na,

kit le ler üze rin de ki bas kı la rı na rağ men

yoğun laş ma sı; öte yan dan iş gal ci le re

sal dı rı ey lem le ri nin, Şii hal ka yö nel -

me siy di. Di re niş çi grup lar ara sın da El

Ka ide’nin Irak ko lu nun li de ri Ebu Mu -

sab el Zer ka vi, Şii ağır lık lı hü kü me -

tin, iş bir li kçilik yap tığı için Şiilere

top yekûn savaş aç tık larını açık ladı.

Irak’ta iç savaş
tehlikesi büyüyor

Kürt emek çi le ri ve ege men le ri

ara sın da ki zım ni it ti fak, böl ge de ki

dev let ler ve iş gal ci em per ya list

güç ler ta ra fın dan zor la nı yor. Or -

tak he de f PKK, ara dan kal dı rı la -

cak ve em per ya list Bü yük Or ta -

doğu Pro je si da ha ra hat yü rü tü le -

cek tir. ABD ve İs ra il, böl ge de ki

İran ve Su ri ye en ge li ne mü da ha le

ede bil mek için, bir Kürt-Türk it ti -

fa kı na sa rıl mış gö rü nü yor lar.

KUZEY IRAK’TAN KÜRDİSTANA

Üniversiteler alanında, geçtiğimiz

sene yapılan çıkışlarla belli

düzeylerde deneyimler elde

edilmişti. Şimdi, önemli olan,

geride bıraktığımız dönemin bu

birikimiyle hareket etmeyi

başarmak ve mücadeleyi ileriye

taşımaktır. Bu temelde taleplerimizi

gözden geçirmeli ve eksiklerimizi

çabucak gidermeliyiz.

ÖĞRENCİLER CEPHESİNDEN

“Kürt ler”, si ya set sah ne si ni ye ni di zi -

liş le re ve po zis yon alış la ra zor lu yor. 

Bu kez me se le sa de ce iç me se le ol -

mak tan çık mış ve ulus la ra ra sı düz -

lem deki bir ope ras yo nun kapsamı

içinde gün de me gir miş durum da.

Kürtlerden kaçış

K

Nepal'de Ne pal Ko mü nist Par ti si

(Ma oist)’in ilan et tiği 3 ay lık ateş kes

özel lik le baş kent te ge niş bir kit le ha -

re ke ti nin oluş ma sı na ne den ol du. Ne -

pal Kra lı ’nın so run la rı par la men to yu

fes he de rek çöz me yön te mi, sü reç

için de başa rı sız lık la so nuç lan dı.

Nepal-Hindistan-Sri Lanka

Dün ya da var ol duk la rı hiç bir yer de

ça tış ma ya izin ver me yen, say gı, hoş -

gö rü ve kar deş lik ya yan Nu say ri inan -

cı na sa hip in san lar ni ye ıs rar la gör -

mez den ge li ni yor? Ha tay’da  kar deş lik

ik li min oluş ma sın da bü yük pa yı olan

ina nış ne den tem sil edil mi yor?

Medeniyetler buluştu mu?

FAŞİST AĞAR
12 Ey lül’ün sos ya list av cı sı,
yıl la rın Kürt düş man ı Meh -
met Ağar ye ni len me peşin de.

7. SAYFA GÜLFER AKKAYA

İLERLEME CESARETİ
Yaratma ce sa re ti, umut suz -
lu klara rağ men iler le ye bil -
me ye te neğidir.

34. SAYFA HİKMET SARIOĞLU

KADIN BULUŞMASI
Biz kadınlar, Didim’de eşitlik,
özgürlük, adalet, dayanışma
ve barış için buluştuk.

29. SAYFA ÖZGE YOLCU
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TC’nin üs tün de ko num lan -

dığı ze mi nin ka lı cı te mel le rin -

den bi ri, Kürt kim liği nin in kâ -

rı ve Ke ma list ide olo ji nin

oluş tur duğu bir tür Türk kim -

liği nin Ana do lu’da ki diğer

halk la rı ken di için de eri te rek

asim ile et me si dir.

Sta tü ko, bu te mel den güç

ala rak top lum sal alan da de -

mok ra si düş ma nı, ırk çı, şo ve -

nist ve ge ri ci bir bi lin ci hâ kim

kı lar. Türk ırk çı lığı nı ve şo ve -

niz mi kö rük le ye rek, top lum -

sal bi linç te, soy gun ve sö mü -

rü dü ze ni nin üs tü nü ör ten

ağır kat man lar oluş tu rur.

Irk çı lık ve şo ve nizm ka nal -

la rın dan yük le ni le rek top lu -

mun en ba sit, sı ra dan ve ba -

yağı yan la rı kış kır tı lır ve top -

lum sal bi lin cin de rin leş me si

ve top lum sal ger çek liğin içi ne

nü fuz et me si en gel le nir.

GERİCİ KALIPLAR 

Evet, Kürt hal kı nın in kâ rın -

dan bes le nen ge ri ci bi linç ka -

lıp la rı, güç lü kal kan lar ola rak

top lum sal ger çek liğin üs tü nü

ör ter. O kal kan lar top lum sal

bi lin cin top lum sal ger çek liğe

nü fuz et me si ni ve top lum da ki

bas kı ve sö mü rü me ka niz ma -

la rı nı gör me si ni en gel ler. 

TC’nin ege me ni ve pa dişah -

lık ku ru mu nun gü nü müz de ki

tem sil ci si or du ve onun da

ege me ni olan için de ki paşa lar

sta tü ko su da, şo ve nizm le kit -

le dik le ri top lum sal bi lin cin

yü zey sel liğin den ya ra rla na -

rak, mad di ve ma ne vi ka -

zanç la rı cep le ri ne atar lar.

Ege men ko nu mun sağ la dığı

bü tün ola na k lar, kur naz ca ve

ar sız ca kul la nı lır.

İş te, Ana do lu coğ raf ya sın -

da ki ege men ko num ve o ko -

nu ma da ya na rak kü re sel den -

ge ler de mer ke zin ke na rın da

bir po li tik sta tü ko ya yer leş -

me, o ko num la ra da ya na rak

ka za nı lan mad di ka zanç lar ve

ni ha ye tin de o mad di ka zanç -

la rın zir ve leş miş ha li ola rak

OYAK ça pul cu luğu, or ta da

ko pa rı lan şo ve nist yay ga ray la

üs tü ör tü len ger çek ler dir.

Mer ke zin de paşa la rın ol duğu

ve şe hir ler de ki ül kü cü maf ya -

ya dek uza nan bir or ganize

çete, bu batak lık ta debelenir.

Malum “kır mı zı çiz gi” si ya se ti,

paşa la rın ege men lik ala nı nı ko ru ma

amaç lı dır. Or ta sın da ik ti dar çe kir -

deği nin ve çev re sin de iş bir lik çi

açık/giz li çe te le rin bu lun duğu bir ik ti -

dar ala nı, “kır mı zı çiz gi”ler le ko ru -

ma ya alı nır. O kır mı zı çiz gi ler den

mev cut ik ti da ra top lum sal meş ru iyet

üre ti lir. Şo ve nizm ve bu te mel de

Kürt le rin in kâ rı ve Kıb rıs’ta ki iş gal

ol gu la rı, o meş ru iye tin baş lı ca be lir -

le yi ci si dir.

İÇERİDE EFE, DIŞARIDA UŞAK 

As lı na ba kı lır sa, kır mı zı çiz gi le rin

hük mü sa de ce “içe ri”ye ya ni Ana do lu

emek çi le ri ne ge çer. “Dışa rı”sı, ya ni

em per ya list pat ron lar için her şey

pa zar lık ko nu su dur.

Yok vaz ge çil mez ko num lar var

 imiş, vay içi ne gi re nin başı na ge le ne

imiş, fa lan fi lan... Bu efe lik ler sa de ce

yok sul la ra ya pı lır. ABD başa çu val

ge çi rin ce, kös otu ru lur. Mem le ke tin

tüm zen gin lik le ri beş pa ra ya yağ ma -

la nır, ko ru mak bir ya na “ba na da bir

şey düşer mi” se fil liği yaşa nır.

OYAK’ın son özel leş tir me ler de ki hır -

çın tüc car tar zı, ol duk ça öğ re ti ci dir.

“Va tan”, pa ra yı ve re nin dü düğü çal -

dığı bir mal dır. Was hing ton’dan emir

ge lir, Af ga nis tan’dan So ma li’ye hiz -

me te koşu lur. Meh met çiğin ka nı pa -

zar la nır. Böl ge de ki al çak ça kat li am lar

İn cir lik’ten kay nak la nır ve ora sı nın

bek çi liği ya pı lır. Ve yüz süz ce, jan dar -

ma pro tes to ya ge len dev rim ci le re

sal dır tı lır.

Kürt ler söz ko nu su olun ca, kır mı zı

çiz gi si ya se ti nin gü nü müz de ki an la mı

20’li ve 30’lu yıl lar da ki is -

yan la rın ezil me sin den son ra,

en so nun cu nun pat la dığı Ağ rı

Dağı’na, Kürt le rin me zar taşı

yer leş ti ril miş ti. Cum hu ri yet

ege men le ri, o me za rın son ra -

sın da ki 20-30 yıl lık sus kun luk

dö ne min de “Asimi le edi yo ruz,

yok olu yor lar” di ye düşün müş

ol ma lı lar.

1984 Eruh-Şem din li ey -

lem le riyle baş la yan sü reç,

ege men le rin ye ni bir is yan

dal ga sıy la zor lan ma sı na ka -

dar uzan dı. Özel lik le 1990-

1991 Ser hil dan sü re ci, Kürt

so ru nunu, Cum hu ri yet’in sta -

tü ko su nun çö zü cü öğe si ha li -

ne dö nüş tü rü ver di. Üs tü ne

be ton dö kü len Kürt ler, be to -

nu çat la tı yor du.

“Ez dik, bi tir dik” “öl dür dük,

çö kert tik” ba lon la rı da ha

son ra la rı bol ca uçu rul duy sa

da, za man la bi rer bi rer pat la -

dı lar. Kürt ler or ta da du ru yor -

lar dı, üs te lik si lah lıy dı lar da!

En so nun da, TC sı nır la rı

için de ki ya tı rım la rı nın teh li -

ke ye gi re bi le ceği ni gö ren

ABD, Öca lan’ı ya ka la yıp TC’ye

tes lim et ti. Peşi sı ra, “Baş la -

rı nı ko par dık, bit ti ler” ba lo nu

uçu rul du. Ve on ca yaşa nan -

 dan son ra unut tur ma, oya la -

ma, çü rüt me gi bi sü reç leri

ar ka ar ka ya sıraladılar.

2004 Ni sa n ayında ateş kes -

ten, pa sif sa vun ma ya ge çen

Kürt ge ril la la rı, 2005 Ha zi ra -

nın dan son ra, ye ni den si la ha

baş vur du lar. Evet, Kürt hal kı,

yi ne gün de min or ta sın da ve

üs te lik, bu se fer es ki sin den

çok da ha yı kı cı di na mik le ri

TC’ye da ya tı yor .

O di na mik le rin ilk kı vıl cım -

la rı bi le, Ana do lu’da ki top -

lum sal den ge le ri elekt rik

çarp mış ça sı na sars tı. 

“1984-1999 ara sın da Kürt

ge ril la lar ve TC or du su ara -

sın da yaşa nan iç sa vaş, şim di

aca ba Kürt ler ve Türk ler ara -

sın da mı yaşa na cak?” so ru su

ka na tan bir çen gel gi bi bi linç -

le re ta kı lı ver di.

NE OLUYOR? 
NEREYE GİDİYORUZ?

As lın da, Er doğan’da yu ka rı -

da ki pa lav ra la rın ben ze ri ni

dil len dir miş ti. “Hak kın da

düşün mez se niz, Kürt so ru nu

da ol maz” di ye rek, sö mür ge ci

sta tü ko nun söy lem zin ci ri ne

ye ni bir in ci da ha tak mış tı.

An cak, hay li postmo dern bu

ba kışa al dı rış et me yen Kürt

ger çek liği, ken di ni Er doğan’a

da da yat tı. O da, 15 yıl ön ce -

ki De mi rel’in “Kürt re ali te si”

tes pi tin den bir adım ile ri ata -

rak “Kürt so ru nu” ko nu mu na

yer leş mek zo run da kal dı.

Evet, bir şey ler mi oluyor?

PAŞALARIN SALTANATI, KIRMIZI

2- STATÜKO VE ŞOVENİZM

ALP AYDIN

1- İNATÇI KÜRTLER VE TC

Kırmızı çizgiler paşaların egemenlik alanını mı koruyor? Ve ikinci bir

3- PAŞALAR VE KIRMIZI ÇİZGİLER

TC’nin üstünde 
konumlandığı zeminin

kalıcı temellerinden
biri, Kürt kimliğinin

inkârı ve Kemalist
ideolojinin

oluşturduğu bir tür
Türk kimliğinin

Anadolu’daki diğer
halkları kendi içinde

eriterek asimile 
etmesidir.

Statüko, bu temelden
güç alarak toplumsal

alanda demokrasi
düşmanı, ırkçı,

şovenist ve gerici bir
bilinci hâkim kılar.

Türk ırkçılığını ve
şovenizmi 

körükleyerek, 
toplumsal bilinçte,
soygun ve sömürü
düzeninin üstünü

örten ağır katmanlar
oluşturur.
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PKK, bu gün kü du ruşuy la
ABD ope ras yo nu nun önün -
de en gel du ru mun da. An -
cak, TC’yi za yıf lat ma ve bu
yol dan ya nı na çek me he de -
fi ne yü rü yen ABD, şim di lik
PKK’ye göz yum ma yı ter cih
edi yor. As lı na ba kı lır sa, bu
tu tu ma mah kûm da. 

Irak di re nişi karşı sın da
za ten zor la nır ken, ay nı za -
man da ge ril la mü ca de le sin -
de de ne yim li PKK ile uğ raş -
ma ya gü cü nün yet me ye ceği
açık.

Böl ge de ki ABD iş ga li nin
ka tı ger çeği ni gö ren ve atı nı

bu ze min de sür me si ge rek -
tiği ni bi len PKK ise, çok
yön lü ham le ler le has sas
den ge ler ku ra rak sa vaş ala -
nın da ayak ta kal ma ya ça -
lışı yor. 

İran ve Su ri ye ile ça tış -
ma lı ge ri lim yük sel ti lir ken,
Irak’ta ya sal lık zor la nı yor
ve Tür ki ye’de her iki ko -
num da bir lik te tu tu nu lu yor. 

Bu po zis yon, ABD gü cü ne
müm kün ol duğun ca geç
çarp ma nın he def len diği ni
ve hat ta, ABD iş ga lin den
ya rar la na rak Kürt coğ raf ya -
sın da  da ha ge niş alan la ra

de rin den yer leş me nin
amaç lan dığı nı gös te ri yor. Ve
bu amaç la ra bel li dü zey ler -
de ulaşı lı yor da.

Bü tün par ça lar da ki Kürt
hal kı; bir yan dan iş bir lik çi
bur ju va fe odal ön der ler ta -
ra fın dan em per ya list tu zak -
la ra doğ ru teh li ke li se rü -
ven le re iti lir ken, PKK’nin
şah sın da so mut laşan emek -
çi yok sul Kürt le rin bağım -
sız lık çı ve de mok ra tik si ya -
sal ira de si ta ra fın dan da,
sö mür ge ci sis tem den dev -
rim ci kur tu luşa doğru çe ki -
li yor.

Öte yan dan PKK, iş ga le

karşı böl ge halk la rı nın de -

mok ra tik ve bir leşik ira -

desi nin ön cü po li tik güç le -

rin den bi ri ol ma ya da

yazgılı.

Şim di bi linç li ve soğuk -

kan lı tu tum lar la ge cik ti ri len

ABD-PKK ça tış ma sı nın, ta -

raf lar dan bi ri nin ken din ce

uy gun gör düğü bir za man da

yaşan ma sı bü yük ola sı lık.

An cak, her iki ta raf da, bir -

bir le riy le sa vaş mak için

şim di lik is tek siz.

ABD’nin böl ge sel pla nı

BOP ola rak isim len di ril di ve

fi ilen de uy gu la nı yor. Af ga -

nis tan, Irak iş gal le ri ve Rus -

ya’yı gü ne yin den sa ran

renk li dev rim ler le kıs men

iler le me de kay de dil di.

ABD’nin, TC or du su ve

Kürt ler le iliş ki si ise, bü yük

oyu nun kı sa ve or ta va de li

ih ti yaç la rın ca be lir le niyor.

Dö kü le cek be da va in san ka -

nı na ih ti yaç var dır ve bu nun

için de Türk le re ve Kürt le re

gü ve ni li yor.

ABD’nin böl ge de ki ope ras -

yo nu nun mer ke zi İs ra il. Irak

iş ga li son ra sın da ku ru lan İs -

ra il-Kürt fe de re dev le ti ek -

se niy le, o mer ke ze stra te jik

de rin lik ka zan dı rıl dı. TC’den

is te nen de, İs ra il’in ar ka sın -

da sı ra ya gir mek tir. İs ra il-

Kürt-TC it ti fa kı, ABD ope -

ras yo nu nun gü ç ih ti ya cı nı

karşı la ya cak tır.

ABD ve KÜRT KARTI 

ABD’nin TC’ye karşı en

bü yük ko zu, eli ne al dığı Kürt

kar tı. Irak düğü mü nü çö zer -

ken o kart tan epey fay da

gör dü. Sı ra nın Tür ki ye’de ol -

duğu an laşı lı yor.

Tür ki ye’ye da ya tı lan açık -

tır: ya bu it ti fa kın içi ne gi -

recek ve o it ti fa ka gö re ken -

di ni ye ni den oluş tu racaksın

ya da bö lü ne ceksin !

Şu ma lum AB’nin “ha zım”

so ru nu açı sın dan ba kar sak,

AB’nin de, bö lün müş bir

TC’yi da ha ko lay haz me de -

ceği açık tır. AB’nin ağır lığı nı

bö lün me den ya na koy ma

ola sı lığı yük sek tir. ABD ise,

şim di lik İs ra il-Kürt-TC ek se -

ni ne oy nu yor. Ama, hız la po -

zis yon değiş ti re bi le ceği de

açık tır.

HAMLE BEKLENİ YOR 

Oyu nun açı lış ham le si, bir

PKK ope ras yo nu mu, yok sa

baş ka sürp riz ler mi olacak,

şim di lik gö re mi yo ruz. An cak

Irak di re nişin den bu na lan

ABD’nin, eli ni güç len di re cek

ham le le re acilen ih tiyacı ol -

duğu an laşılıyor.

ÇİZGİLER, ABD ve KÜRTLER

linç ler ve halk ların boğaz laş ma sı dır.

Ve bu du ru mun biz zat ken di si, kır mı zı

çiz gi nin if las et tiği nin bel ge si dir.

YENİ ARAYIŞLAR 

İf las tan ka çış ve ege men liğin yeni

koşullarda  sü re bil me si için, Kür t’ün

yok su lu nu eze rek, Kür t’ün ağa sıy la ve

em per ya list le rin uşağıy la iş bir liği nin

önü açı lır.

Evet, bir yan dan hak kı nı is te yen

emek çi-yok sul Kürt le rin her gös te ri si

kurşun la bas tı rı lıyor ve onun si ya si

ira de si ezil me ye ça lışı lı yor. Türk ve

Kürt halk la rı nı bir bi ri ne düşü rüp,

boğaz boğa za ge ti re cek top lum sal

trav ma lar bi linç li ce dev re ye so ku lu -

yor.

Öte yan dan, bir ye ni sü re cin da ha

ön yok la ma la rı ya pı lı yor ve kır mı zı

çiz gi si ya se tin de res to ras yon gi rişi mi

göz le ni yor. Kür t’ün yok su lu ve

PKK/DE HAP ezi lir, Öca lan me za ra

gö mü lür ken; Ta la ba ni ve Bar za ni’yle

ya kın laş ma ve böl ge de ABD em per -

ya liz mi nin çı kar la rı na uyum sağ la yan

bir Türk-Kürt or tak ala nı ya rat ma ça -

ba sı göz lem le ni yor. 

PKK’ye yö ne lik ya pı la cak bir TC-

Ta la ba ni/Bar za ni or tak ha re kâ tı nın, o

iş bir lik çi ala nın ilk adı mı ol ma ola sı -

lığı yük sek.

ABD-ORDU İLİŞKİSİ 

Bu sü reç için de, ABD-or du iş bir liği

güç len di ri le cek, mev cut ik ti da rın dış

des teği de rin leş ti ri le cek tir. Böy le ce

Rus ya-Çin ek se niy le flört eden

paşalar, es ki ve esas oğ lanın da gön -

lünü hoş tutacak lar.

İflastan kaçış ve egemenliğin yeni koşullarda sürebilmesi için, Kürt’ün yoksulunu ezerek, Kürt’ün
ağasıyla ve emperyalistlerin uşağıyla işbirliğinin önü açılır.

soru: ABD ne istiyor? BOP zemininde bir Türk-Kürt ittifakı mı?

5- DÜĞÜM NOKTASI: PKK

4- ABD VE KÜRTLER
ABD’nin TC or du su 
ve Kürt ler le iliş ki si,
bü yük oyu nun kı sa 
ve or ta va de li 
ih ti yaç la rın ca be lir le -
ni yor. Dö kü le cek 
be da va in san ka nı na
ih ti yaç var dır ve 
bu nun için de 
Türk le re ve Kürt le re
gü ve ni li yor. ABD’nin
böl ge de ki ope ras yo -
nu nun mer ke zi İs ra il.
Irak iş ga li son ra sın da
ku ru lan İs ra il-Kürt 
fe de re dev le ti ek se -
niy le, o mer ke ze 
stra te jik de rin lik ka -
zan dı rıl dı. TC’den 
is te nen de, İs ra il’in
ar ka sın da sı ra ya 
gir mek tir. İs rail-Kürt-
TC it tifakı, ABD
operas yonunun güç
ih tiyacını 
karşılayacak tır.
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aşa lara ve Med ya ya

ina na cak olur sak, “te -

rör yu va sı” Kan dil

Dağı ’na bir ope ras yon ya pıl sa,

so run kö kün den çö zü le cek.

“Te rör ele baş la rı in le rin de te -

miz le ne cek” ve baş sız ka lan

“dağ da ki ler” de, he men dağ -

dan inip tes lim ola cak lar ya da

kıs tı rı lıp yok edi le cek ler.

Ke sin lik le ina nı yo ruz ki, bu

ma sal la ra ken di le ri de inan mı -

yor. Hal kı te rö ri ze et mek ve

“Kürt so ru nu”nu “dış güç ler”in

oyu nu na in dir ge mek is ti yor lar.

Ül ke nin al çak ça bir “pro vo kas -

yon” ya da “komp lo” ile karşı

karşı ya kaldığı bi lin ci ni ya rat -

bilmek ama cıy la bu pa lav ra lar

pi ya sa ya sü rü lü yor. “Dış güç -

ler va ta nı böl me ye ça lışı yor,

iş bir lik çi ler de Kürt ler” de ni -

yor ve ila ve siy le “va tan el den

gi di yor, vu run Kürt le re!” de

ar ka dan ge li yor. Linç ve kat li -

am bi lin ci, et nik boğaz laş ma

böy le ha zır la nı yor.

En baş ta bu bey le re so ra lım:

Bre utan maz lar! Ken di niz za -

ten, O “ya ban cı” ya da “dış

güç le r”in ku cağın da otur mu yor

mu su nuz? ABD ile, AB ile her

an iş bir liği için de olan kim?

Kur may la rı nız ora lar da staj

gör mü yor mu? Ka mu zen gin -

lik le ri ni aşağı lık bir iha net le

on la ra siz peş keş çek mi yor

mu su nuz? O med ya ba tak lığın -

da çöp le nen her ke sin, ABD ve

AB ile bir şe be ke gi bi doğ ru -

dan iç i çe geç tiği açık değil

mi? Bre şe ref siz ler, bu mem le -

ke tin bağım sız lığı nı, ce bi ni ze

gi re cek beş ku ruş için uşak laş -

mış di li ni ze al ma ya utan mı yor

mu su nuz?

Ve de vam ede lim: Siz bu sı -

nır öte si ope ras yon la rı, da ha

ön ce le ri bol bol yap tı nız ve

hat ta bin ler ce Meh met çiği de

ora la ra yer leş tir di niz. Ne so -

nuç al dı nız? Ko ca bir hiç.

Olan, ora lar da ölen Türk ve

Kürt genç le ri ne ve on la rın ai -

le le ri ne ol du. Bu gün de yap sa -

nız, ay nı so nu cu ala cağı nız

bel li değil mi?

OR DU BOP’A MI 
ÇE Kİ Lİ YOR?

Açık tır ki, bir sı nır öte si

ope ras yon hiç bir as ke ri başa rı

sağ la ma ya cak tır. An cak, yüz -

ler ce Türk ve Kürt gen ci bir -

bir le riy le vu ruşa rak öle cek tir.

O vu ruş ma sı ra sın da, Ana do -

lu’da ki Türk ler ve Kürt ler bir -

bir le ri ne düş man laş tı rı la cak,

linç ler ya yı la cak ve oluşan toz

du man or ta mın da, kir li sa -

vaşın kir li tüc car la rı cep le ri ni

dol du ra cak lar dır. Başta uyuş -

tu ru cu ti ca re ti olmak üzere

bütün ka ran lık iş ler, da ha ra -

hat ça ve sis te ma tik ola rak yü -

rü tü le cek tir.

Ve sa de ce bu ka dar da değil.

Ger çek te, da ha bü yük bir oyu -

nun kü çük bir ham le si de ya -

pıl mış ola cak. TC or du su bir

kez da ha sı nır la rı nın dışı na çı -

kın ca, ne re ye ka dar ya yı la cağı

bel li ol ma yan bir ba tak lığa da

çe kil miş ola cak. Ku zey

Irak’tan İran’a ve Su ri ye’ye

doğ ru bir zor la ma ola cağı

açık ça bel li. Ve ora la ra doğ ru

ka yın ca, da ha da öte le re doğ -

ru ite le ne ceği de an laşı lı yor.

BOP’un ta lep et tiği kan Meh -

met çik ten alı na cak tır. O ara da

bu ka nı pa zar la yan iş bir lik çi

ha in le rin cep le ri de iha net le ri -

nin üc re tiy le dol du ru la cak tır.

Öte yan dan, sı nır öte si ope -

ras yo nun he de fi nin PKK ol -

duğu ve Kürt ler ara sın da PKK

ile Bar za ni-Ta la ba ni çiz gi si

ara sın da uz laş maz lık ol duğu

da, her ke sin bil gi si için de.

Yok sul Kürt le rin tem sil ci si

PKK ile zen gin Kürt le rin tem -

sil ci si Bar za ni-Ta la ba ni çiz gi si,

ara sın da ki re ka bet te, TC or du -

su, açık ça Bar za ni-Ta la ba ni’yi

des tek le miş ola cak. PKK güç lü

TC or du suy la sa vaşır ken güç

kay be der se, ar ka la rı na ABD’yi

al mış Bar za ni ve Ta la ba ni’nin

epey mem nun ola cağı açık.

Da ha ön ce de, İn cir lik’ten

kal kan ABD uçak la rı nın Sad -

dam’ın or du la rı nı bom ba la ma -

sıy la ken di  ne ge liş me fır sa tı ve -

ri len Bar za ni-Ta la ba ni çiz gi si,

biz zat TC’nin de des teğiy le bu -

gün iş gal edil miş Irak’ta fe de re

dev let ol ma ya doğ ru yol alı yor .

İş te, ABD’nin kış kırt ma sıy la

PKK’yle ba rış ye ri ne sa vaş yo -

lu nu se çen ve Ku zey Irak’a

doğ ru yö nel mek için fır sat

ara yan TC or du su, o du rum da

bir kez da ha Bar za ni ve Ta la -

ba ni’ye omuz ver miş ola cak tır.

ABD’nin pla nı nı ise, yıl lar

ön ce Özal söy le me miş miy di?

Ezil miş bir PKK, ya ni ara dan

çı kan yok sul-emek çi Kürt ler

ile iş bir liği için de ki Türk ve

Kürt ege men le ri. Ege men le rin

çı kar la rı ze mi nin de bir Türk ve

Kürt iş bir liği, mi ma rı nın ABD

ol duğu bir sü reç te ve el bet te

ABD’nin çı kar la rı doğ rul tu sun -

da ve İs ra il’in ko mu ta sın da

tez gâh lan ma ya ça lışıl dığı açık.

Ar ka sın da ABD’nin ol duğu

ve iş bir lik çi ege men le ri nin ön -

der liğiy le yan  ya na ge len İs ra -

il, Tür ki ye ve Kürt fe de re dev -

let le ri nin de, Su ri ye ve özel lik -

le İran ope ras yon la rı için ge -

rek li as ke ri gü ce sa hip ola cağı

he sap la nı yor ol ma lı. ABD, as -

ke ri ni sü reç için de ge ri çe ke -

cek ve sa vaşın ateşi ni tüm

böl ge ye ya yar ken, müm kün

olan en az ha sa rı ala cak tır.

ACİL SO RUN: 
KÜRT HAL KIY LA BA RIŞ

Kürt so ru nun da düğüm le nen

ege men ler, biz zat o düğü me

da ya na rak ik ti dar la rı nı ye ni -

den üret me ye ça lışı yor lar. 80

yıl lık in kâr po li ti ka sı if las et se

de, et nik kör dö vüşü kış kır tı la -

rak ve sı nır öte si ma ce ra la rla

de vam et ti ril me ye ça lışı lı yor.

Et nik boğaz laş ma da sı nır

öte si ma ce ra lar da, çö züm üre -

te mez. An laşı lı yor ki, ya çık -

maz da ıs rar edi le rek TC, Ame -

ri kan çı kar la rı doğ rul tu sun da

tas fi ye ola cak ya da Kürt hal -

kıy la eşit hak lar te me lin de ye ni

bir söz leş me ya pı la cak.

SINIR ÖTESİ OPERASYON  
NEYİ ÇÖZER?

Açıktır ki, bir sınır
ötesi operasyon

hiçbir askeri başarı
sağlamayacaktır.

Ancak, yüzlerce
Türk ve Kürt genci

birbirleriyle
vuruşarak ölecektir.

O vuruşma
sırasında,

Anadolu’daki
Türkler ve Kürtler

birbirlerine
düşmanlaştırılacak,
linçler yayılacak ve

oluşan toz duman
ortamında, kirli

savaşın kirli
tüccarları ceplerini

dolduracaklardır.
Başta uyuşturucu

ticareti olmak üzere
bütün karanlık işler,

daha rahatça ve 
sistematik olarak

yürütülecektir.

P
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ür ki ye’de iç sa vaş

teh li ke si nin her ge çen

gün bü yü düğü, ge ril la

ve as ker ölüm le ri nin art tığı

or tam da dev le tin par ti si

CHP’nin iz le diği po li ti ka, kul -

lan dığı söy lem ler biz le ri

şaşırt mı yor. Her ge çen gün

“sağ cı” ni te liği da ha da be lir -

gin leş me ye baş la yan CHP, or -

du nun söz cü sü ko nu mun -

dadır. “Te rör” söy le mi üze rin -

den yıl lar dan be ri sür dü rü len

sa vaş si ya se ti nin başın da yer

ala rak bin ler ce in sa nın yaşa -

mı nı kay bet me sin de önem li

rol oy na mak ta dır. 

ÖN CE STA TÜ KO!

11 Ey lül son ra sı sü reç te

kuşat ma ya alı nan Tür ki ye ve

tem sil ci si ege men sı nıf sal

güç ler içe ri sin de baş la yan ge -

ri lim her ge çen gün ken di ni

da ha faz la his set ti ri yor. Dev -

le tin oluşum sü re cin de, yük -

len diği mis yon iti ba riy le her

za man hal kın ta lep le ri ne, ih -

ti yaç la rı na uzak du ran CHP

ge le neği; 82 yıl lık ta ri hin de

iz le diği si ya sal hat, sa vun -

duğu po li ti ka lar la, doğu top -

lum la rın da ha la güç lü olan

dev let-halk ay rı lığı nın so mut

gös ter ge si ol muş tur. 

60’lar da ik ti dardan düşüşün

ya rat tığı du ru mun ge reği ve

dö ne min si ya sal ha re ket li liği -

nin so nu cu ola rak sol kav ra -

mı nı (or tanın solu) gün de mine

alan CHP, Tür ki ye’ye öz gü

sos yal de mok ra si nin tem sil ci -

si ol ma yo lun da çiz gi be lir le -

miş tir. Ta ban dan ge len ta lep -

le re her za man ku lağı nı tı ka -

mış olan CHP si ya se ti, var sa

yok sa dev let ya pı sı nın mu ha -

fa za sı için ça ba sarf et miş tir.

Bu özel liğiy le Av ru pa sos yal

de mok rat la rı ka dar bi le ola -

ma mış tır. Dev let çi po zis yon

için de her za man ön de olan,

dev le tin ku rum la rı nın başın da

bu lu nan sı nıf sal züm re le rin

çı kar la rı dır. Uy gu la nan po li ti -

ka la rın çı kış nok ta sı nı bu

oluş tur duğu için, hal kın ta le bi

ne dir, uy gu la ma lar ne gi bi

olum suz so nuç lar doğu rur, gi -

bi   kay gı lar pek ol ma mış tır.

So nuç ola rak CHP hiç bir za -

man sol çiz gi de bir par ti ol -

ma mış tır. Son yaşa nan ge liş -

me ler karşı sın da ki ta vrı, bu nu

bir kez da ha ve net bir şe kil de

or ta ya koy muş tur. 

SOL’UN AN LA MI

Kürt so ru nu ola rak so mut -

laşan ama as lın da Tür ki ye’de

yaşa yan çeşit li et nik kö ke ne

sa hip halk la rın va ro luş prob -

le mi ola rak gör me miz ge re -

ken ol gu, CHP’nin ilk za man -

lar dan be ri inşa et me ye ça lış -

tığı üni ter dev let ya pı sı nın ya -

rat tığı bir so run dur. Bu nun

bu şe kil de ıs rar la kav ran mak

is ten me me si nin dev let güç le -

ri açı sın dan an laşı lır bir ya nı

ola bi lir; fa kat halk lar açı sın -

dan an laşı lır bir yö nü nün ol -

ma ma sı gi bi her za man so -

run ya ra tan bir ol gu ola rak

kal ma ya de vam ede cek tir. 

Çizgisinin sol olduğunu iddia

eden her han gi bir ör güt len -

me, ta ba nın sı kın tı la rı na ku -

lak ve rip çöz me ama cı nı güt -

mek le so rum lu dur. Eğer bu nu

yap mı yor sa iliş ki ter si ne dö -

ner ve dev let me ka niz ma sı nın

var lığı sor gu lan ma ya baş lar.

Dev let de diği miz ku rum sal -

laş ma, yö ne ti me ta lip ol duğu

hal kın ta lep le ri üze rin den şe -

kil len di ri lip de net le ne bi len bir

me ka niz ma ol ma lı dır. Ak si

tak dir de be lir li bir yönetici sı -

nı fın çı kar la rı na hiz met edi -

yor dur. 

Söz de mu ha le fet par ti si olan

CHP’nin karşı çık tığı ya sa ta -

sa rı la rı nın ni te liği ve karşı çı -

kış ge rek çe le ri de yu ka rı da

be lirt tiği miz şek liy le CHP’nin

kim liği ni bir kez da ha or ta ya

ko yan ör nek ler ol muş tur.

Özel leş tir me le re yö ne lik ta -

kın dığı ta vır, ka mu ya sa ta sa -

rı la rıyla il gi li tar tış ma lar ha -

tır lan ma lı dır. Ni te lik iti ba riy le

ke li me nin tam an la mıy la va ta -

na iha net ya sa sı ola rak değer -

len di re bi le ceği miz bu ya sa la -

rın, hal kın da ha faz la yok sul -

laş ma sı, kö le leş me si an la mı -

na ge le cek li be ral leş me ni te -

liği ne iliş kin tek bir iti raz nok -

ta sı ol ma mış tır. Ya pı lan iti raz -

lar ise ulu sal ser ma ye çı kar la -

rı açı sın dan düşü nül müş tür.

Bu ra da ge liş ti ri len ref leks, her

za man için üni ter dev let ya pı -

sı nın ko run ma sı ol muş tur.

Ser ma ye nin çı kar la rı ko run -

muş tur. İş te CHP bu yüz den

de sol bir par ti değil dir. 

İN KÂR Sİ YA SE Tİ 
DE VAM EDİ YOR

Or du nun göz be beği, la ik liğin

yıl maz sa vu nu cu su! Bay -

kal’ın, Tür ki ye halk la rı na iliş -

kin kul lan dığı şo ve nist söy -

lem, 4 Ey lül ve son ra sın da

Gem lik’e yü rü yüş le baş la yan

ge ri lim le yi ne ken di ni gös ter -

di. Bir hal kın en meş ru, de -

mok ra tik hak kı nın en gel len -

me siy le baş la yan ge ri lim li sü -

reç te faşist güç le rin açık la -

ma la rıy la tır man dı rı lan şo ve -

nist, mil li yet çi dal ga bil dik

gö rün tü le rin yaşan ma sı na ne -

den ol muş tu. Kürt le re yö ne lik

linç gi rişim le ri nin “du yar lı lık,

has sa si yet” ola rak gös te ril -

me ye ça lışıl ma sı söy lem le ri -

ne CHP de ka tıl mış, yaşa nan -

la ra baş ba ka nın Kürt so ru -

nuyla il gi li açık la ma la rı nın

ne den ol duğu nu söy le ye rek,

tam an la mıy la or du nun si ya si

muşa vir liği ni yap tığı nı bir kez

da ha tes cil le miş ti. Ta hmin

edi le bi le ceği gi bi, so ru nun di -

le ge ti ril me si ne da hi ta ham -

mül yok tur. Bu nun an la mı

“biz sa vaş is ti yo ruz, da ha

faz la in san öl sün is ti yo ruz” -

dur. Yıl lar dır, Ab dul lah Öca -

lan’la baş la yan ve diğer Kürt

si ya si öz ne ler ce de ıs rar la

sür dü rü len ba rış te si si sü re -

ci ne, her ge çen gün da ha faz -

la ar tan as ke ri ve kontr ge ril la

ope ras yon la rıy la ce vap ve ril -

mek te dir. Biz bu sü re ci

1990’lar da da yaşa mış tık. O

dö nem ik ti dar da yi ne bu gün -

kü CHP kad ro su var dı. Kir li

sa vaş si ya se ti nin or tağı ola -

rak dö ne min ik ti dar or tağıy dı.

İn kâr si ya se tin den vaz ge çil -

me si zo run lu dur. “Te rör”, “te -

rö rist ör güt” gi bi söy lem ler le

so run da ha da de rin leş mek -

te dir. Bu po li ti ka yı de vam et -

ti ren si ya si güç le rin far kın da

olan ve bu oyu nu bo zan yer -

den yak laşım gös te ril me li dir.

Tür ki ye’de yaşa yan halk lar bu

ger çeğin far kı na var mak zo -

run da dır. Bu alan da CHP’nin

de mis yo nu iyi kav ran ma lı dır.

Meş ru luk ara cı ola rak sa de ce

bu po li ti ka ya yas lan ma sı

“sağ cı laş ma” eği li mi nin va ra -

cağı ni hai son dur.

Yıl lar dır sol par ti di ye CHP’ye

oy ve ren emek çi ke sim ler ha -

yat la rın da her han gi bir

değişik liğin ol ma dığı nın far kı -

na var ma ya baş la dı lar. Son

se çim le re gö re CHP ar tık

hak  et tiği gi bi cum hu ri yet re -

ji miy le zen gin leşen le rin par ti -

si ola rak on la rın yaşa dığı böl -

ge ler den oy al mış tır. Ni te lik

da ha net or ta ya çı kı yor. Tam

yol sağ…     

CHP: TAM YOL SAĞ

T

Her geçen gün “sağcı” niteliği daha da belirginleşmeye başlayan CHP, ordunun
sözcüsü konumundadır. “Terör” söylemi üzerinden yıllardan beri sürdürülen

savaş siyasetinin başında yer alarak binlerce insanın yaşamını kaybetmesinde
önemli rol oynamaktadır. 

80 yıllık parti Baykal liderliğinde iflasa doğru koşuyor

CHP’nin refleksleri üniter devlet yapısını korunmaktan yanadır.

TARIK CAN
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HP ge le neği, ilk bö -

lün me si ni 12 Ey lül

son ra sın da yaşa -

mış tı. Tür keş’in ka ran lık göl -

ge sin den, dev let le özel iliş -

ki le rin den ve kişi sel sal ta na -

tın dan ra hat sız olan Ya zı cı -

oğ lu eki bi, BBP’yi kur muştu.

BBP İs lam vur gu lu bir Türk

ırk çı lığı ya pa rak faşist ha re -

ket için de meş ru luk ara yışı -

na gir miş ve za yıf da ol sa

bir yer edin mişti.

Şim di ler de ye ni bir bö lün -

me nin be lir ti le ri oluşu yor.

Ay rı mın te me li nin BOP’a

hız lı uyum sağ la yan lar ve

he nüz uyum suz olan lar ara -

sın da ki ilk tar tış ma lar da

atıl dığı nı gö rü yo ruz. 

Ha tır la nır sa, mer hum Sa -

ban cı bir za man lar Tür ki -

ye’nin mo za iğin den bah set -

miş ti. Kül tü rel ve halk lar

zen gin liğini üs tü ör tü lü vur -

gu la mıştı. Ser ma ye nin, Kürt

so ru nu nu, Kürt le ri sis te m

içine alarak çö züp, ya tı rım -

la rı nı bir iç sa vaş la ris ke

gir me sin den ka çın mak is -

teğini dil len di rmiş ti. 

Yi ne ha tır la nır sa, mer hum

Tür keş de “Ne mo za iği ulan

be to nuz, be ton!” di ye rek Sa -

ban cı’yı ki bar ca uyar mış tı.

Uya rı nın de va mın da “Çiz me -

yi aş ma!” vur gu su da ya pıl -

mış tı. Son ra la rı Sa ban cı’nın

kar deşi bir su ikast so nu cu

ha ya tı nı kay bet ti. Sa ban cı

da bir da ha Kürt me se le si

ko nu sun da ko nuş ma dı. Ter -

si ne, po lis teş ki la tı na olan

bağış la rı nı yük lü mik tar la ra

çıkardı.

BAHÇELİ’YE NE OLDU? 

İş te, bu Tür keş’in par ti si

MHP’nin Ge nel Baş ka nı Bah -

çe li, geç miş te Sa ban cı’nın

de dik le ri nin ben ze ri ni ken di

gö rüşü ola rak açık la dı. Ce -

vap, par ti için de mu ha le fe tin

aday la rın dan olan Ümit Öz -

dağ’dan gel di. Öz dağ, geç -

miş te Tür keş’in söy le dik le ri -

nin ben ze ri ni sa vun du ve

Bah çe li’nin sa vun duğu nun

ter si ne, Türk lüğün, va tan -

daş lığın hu ku ki bağıy la ta -

nım la na ma ya cağı nı, onun

Ana do lu’nun sa hi bi olan bir

ırk ol duğu nu id dia et ti.

Ta ri hin te ker rür et me ih ti -

ma li ne karşı Bah çe li’yi can

gü ven liği ko nu sun da uya ra -

lım ve bu ay rış ma nın se be -

bi ni ay rış tı ra lım. Evet, ne ler

olu yor? Türk ırk çı lığı nın

faşist par ti si nin baş ka nı, na -

sıl olu yor da Türk lüğü hu ku -

ki bir va tan daş lık bağı na in -

dir gi yor, ka fa sı nı du va ra mı

çarp tı? Di li mi sürç tü? 

Bah çe li dü ze yin de bir li de -

rin, ken di ide olo ji si açı sın -

dan böy le önem li bir ko nu da

di li nin sürç me si söz ko nu su

ola maz. Ka fa sı nı bir ye re

çarp mış ol ma ih ti ma li da ha

faz la. Ama ne re ye?

DEVLET FETİŞİZMİ

Faşist ha re ket açı sın dan

stra te jik bir kı rıl ma ya da

ta rih sel bir ko puş an la mı na

ge le cek ve pa ra dig ma

değişik liği ne yol aça cak bir

yol ay rı mı, han gi sü re cin

zor la ma sıy la gün de me ge ti -

ri li yor. Es ki pa ra dig ma, Türk

ırk çı lığı ne re ye çarp tı ve ya

ne re de tı kan dı da, hu ku ki

va tan daş lığa ge çi li yor?

Türk lük ırk te me lin de kur -

gu la nır sa, sa de ce Türk ır kın -

dan olan la rı kap sa ya cak tır.

Dev let mer kez li faşist ha re -

ket açı sın dan, bu ka bul, dev -

le tin de Türk ır kı nın dev le ti

ola rak ör güt len me si ve baş -

ka la rı nın dış lan ma sı an la mı -

na ge le cek tir. Za ten TC’nin

te mel le ri de bu ka bu lü dış la -

maz. Hat ta ör tü lü bi çim de

ay nı vur gu yu taşır.

TC’NİN TIKANMASI 

An cak TC, te me li ni kur -

duğu bu kim lik te tı kan dı.

Hay di di ye lim ki, diğer halk -

lar ezil di ve asi mi le edil di

ve ya soy kı rı ma uğ ra tıl dı ve

bir bi çim de Tür ki ye’nin iç

so ru nu çö zül dü, ki Öz dağ’ın

prog ra mı da ay nen böy le dir

ve 80 yıl lık pra tiğin da ha da

şid det li bi çim de uy gu lan ma -

sın dan ya na dır. An cak, böl -

ge sel ve kü re sel ge liş me ler

de TC’nin tı ka nık lığı nı de -

rinleş ti ri yor; ABD ve Al man -

ya li der liğin de ki AB de,

TC’yi bu kim lik le ka bul et -

mi yor. Ve tam da bu nok ta -

dan vu ra rak dev le ti çöz me -

ye ça lışı yor lar. ABD’nin Bü -

yük Or ta doğu Pro je si ise

açık ça Türk-Kürt it ti fa kı nı

ta lep edi yor. 

İş te, faşist ha re ke tin Bah -

çe li li der liğin de ki frak si yo nu,

oluşan ye ni du ru ma uyum

sağ lı yor ve Kürt le ri de içi ne

ala bi le cek bir ye ni pa ra dig -

ma ile dev le tin reor ga ni zas -

yo nu nu düşü nü yor ola bi lir.

Emek çi le rin kö le si ola cağı

dev let, eğer Türk ır kçılığı nın

sı nır la rıy la ayak ta kal ma ya -

cak sa, sı nır la rı ge niş le te rek

ve bu nun için de Türk lüğü

va tan daş lık bağı na in dir ge -

ye rek, bu te mel de ye ni den

ör güt le ne rek, da ha güç lü ha -

le ge ti ri le bi lir. Kürt ler de,

sü re cin içi ne çe ki le rek, dev -

le tin te me li ge niş le ti le cek tir.

ÖZAL DEMİŞTİ... 

As lı na ba kar sa nız, Özal

yıl lar ön ce söy le me miş miy -

di? Sı nır la rı nın ge niş le til me -

si için Kürt ler le an laş mak

ge re ki yor du. Ak si hal de, ge -

liş me ler sı nır la rı da ral tıl ma -

sı ve Kürt nü fu su nun ve coğ -

raf ya sı nın kop ma sıy la so -

nuç la na cak tı. Ki, gi diş, gü -

nü müz de de ay nen böy le dir.

ABD, böl ge de ki ope ras yo -

nun da Kürt le ri koç başı ola -

rak kul la nı yor. İs ra il-Kürt

ek se ni, ABD’nin böl ge de ki

te mel da ya nağı. An cak nü fus

az lığı söz ko nu su ve bu çap -

ta bir gü cün böl ge ça pın da

so nuç al ma sı zor. Ek se ne

Tür ki ye’nin de ek len me si ge -

re ki yor.

İş te, TC’ye da ya tı lan yol

ay rı mı ve faşist ha re ket te ki

tar tış ma da, ABD’nin bu

yön de ki zor la ma sı dır.

BOP’un ha ya ta ge çe bil me -

si için, TC ken di ni Kürt le ri

de kap sa ya rak ye ni den kur -

gu la ma lı ve bu ye ni te mel de,

İs ra il-Kürt ek se ni ne ka tıl ma -

lı dır. Ak si hal de, Kürt coğ -

raf ya sı TC’den ko pa rı la cak -

tır. TC, ya ge niş le ye rek ya da

da ra la rak dö nüş tü rü le cek tir.

YOLLAR AYRILIYOR MU?

Dev let fe tişiz mi için de ki

Bah çe li’nin, ABD’ye uyum

sağ la ya rak faşist ha re ke ti

ye ni le me yö nün de yok la ma -

lar yap tığı an laşı lı yor. Öz dağ

frak si yo nu nun ise, ABD’ye

rağ men ve TC’nin ba zı güç -

le riy le bir lik te, es ki pa ra dig -

ma da tu tun ma ya ça lış tığı

gö rü lü yor. 

Ba ka lım Ya zı cı oğ lu ne ya -

pacak? Ve, Bah çeli

dönüşüm de ıs rar lı olacak

mı? Malum, faşiz min bel -

kemiği yok tur ve her kılığa

girebilir.

FAŞİST HAREKET  
BÖLÜNÜYOR MU?

BOP zorluyor. Türklük hangi temelde kurulacak? Irkçlık mı, devlet mi?

Devlet fetişizmi 
içindeki Bahçeli’nin,

ABD’ye uyum
sağlayarak faşist

hareketi yenileme
yönünde yoklamalar
yaptığı anlaşılıyor.

Özdağ fraksiyonunun
ise, ABD’ye rağmen
ve TC’nin bazı güç-

leriyle birlikte, eski
paradigmada

tutunmaya çalıştığı
görülüyor.

Emekçilerin kölesi
olacağı devlet, eğer

Türk ırkçılığının
sınırlarıyla ayakta

kalmayacaksa,
sınırları genişleterek

ve bunun için de
Türklüğü vatandaşlık
bağına indirgeyerek,
bu temelde ye ni den

ör güt le ne rek, 
da ha güç lü ha le 

ge ti ri le bi lir. Kürt ler
de, sü re cin içi ne 

çe ki le rek, dev le tin
temeli 

geniş letilecek tir.

ALP AYDIN

M
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olis liğe Em ni yet Ge nel

Mü dür lüğü ve Cum -

hur baş kan lığı ko ru ma -

la rın da gö rev ala rak baş la yan

Meh met Ağar, İz nik, Sel çuk,

To rul ve De rin ce Kay ma kam -

lığı’n dan son ra, İs tan bul Si ya si

Şu be Mü dür Mu avin liği'ne ata -

nır. Yıl dı zı da asıl bu ra da par -

la ma ya baş lar. 

İs tan bul Em ni yet Mü dür lüğü

Per so nel ve Asa yiş Şu be Mü -

dür lüğü'nde 5 yıl ça lışır, son ra

Şük rü Bal cı, Ah met Ateş li,

Ünal Er kan ve ken di siyle il gi li

MİT ra po ru ne de niy le 1988 yı -

lın da, An ka ra Em ni yet Mü dür -

lüğü'ne ata nır. Si ya se tin

başak tör le ri nin ol duğu An ka -

ra’da Ağar’ın da gö zü açı lır. Bu

dö nem de si ya si ler le ya kın iliş -

ki kur ma ya baş lar. 

80’ler son ra sı nın en par lak,

en yet ki li ve et ki li isim ler den

olan Sem ra Özal Ha nı me fen -

di’ nin peşin den ay rıl maz. An -

ka ra Em ni yet Mü dü rü iken

Sem ra Özal’ın hiç bir prog ra -

mı nı ka çır ma ma sı, ha va alan la -

rın da bu ka dın için hep ha zır

ol da beklemesi, Meh met Ağa -

r’a ye ni bir isim ta kıl ma sı na

da ne den olur: “Pa pat ya Bü -

rok rat.” 

1993 yı lı nın Tem muz ayın da

Tan su Çil ler'in DYP Ge nel Baş -

ka nı ve Baş ba kan ol ma sın dan

son ra Em ni yet Ge nel Mü dür -

lüğü'ne ge ti ri lir. Ağar’ın adı,

başın da ol duğu po lis ör gü tü

ne de niy le, iş ken ce id di ala rı na

ve yar gı sız in faz la ra ka rışır.

AR TAN FA İLİ MEÇ HUL LER

Ağar’ın Em ni yet Ge nel Mü -

dür lüğü dö ne min de fa ili meç -

hul ci na yet ler hız la ar tar. Bu

ci na yet le rin art ma sı nın bir ne -

de ni de hiç kuş ku suz Baş ba -

kan Çil ler’in Ağar’a ver diği

son suz des tektir. Çat lı ve ben -

ze ri ka til ler bu dö nem de va -

tan için şe hit mer te be si ne

yük sel til mişlerdir Baş ba kan

Çil ler ta ra fın dan. Em ni yet Ge -

nel Mü dür lüğü gö re vin den ay -

rıl dık tan son ra DYP’den mil -

let ve ki li se çi len Ağar, Tan su

Çil ler’in A Ta kı mı’na da gir miş

olur. Bu ta kım da ki le rin ilk gö -

rev le ri PKK’nin kö kü nü ku rut -

mak tır.

Ağar, Özel Ha re kât Ti mi’nin

güç len di ril me si ve PKK’nin bü -

yük şe hir ler de ki fi nans kay -

nak la rı nın kurutulması gi bi ön -

lem le ri içe ren “te rö rü 1 yıl da

yok ede cek” bir plan ha zır la yıp

Mil li Gü ven lik Ku ru lu’na su nar.

“PKK'ye karşı ül kü cü or du su

ku rul duğu” id di ala rı nı ise ya -

lan lar. An cak bu ko nuş ma sın -

dan 40 gün son ra, “Özel or du

çok ya kın da ha zır” açık la ma sı -

nı ya par.

ÇAT LI İLE İLİŞ Kİ Sİ 

“Ağar'ın Su sur luk ola yın dan

he men son ra Po lis Mü dü rü

Hü se yin Ko ca dağ'ı sa vu na rak,

Ab dul lah Çat lı'yı tes lim ol ma ya

gö tür düğü yo lun da ki açık la ma -

sı her ke si şaşırt tı. Bu söz le ri -

nin he men ar dın dan Tan su Çil -

ler ta ra fın dan is ti fa ya zor lan dı

ve is ti fa et ti. 

1996 Ey lül ayın da Aydınlık
der gi si ta ra fın dan açık la nan

ikin ci MİT ra po run da biz zat

Ağar ta ra fın dan ve ri len yeşil

pa sa port lar ve si lah taşı ma

bel ge le riy le özel bir ör güt

kurul duğu, bu ör gü tün adam

ka çır ma, uyuş tu ru cu ka çak çı -

lığı gi bi iş le re bu laş tığı id dia

edil di. 

Su sur luk ka za sın dan son ra

ya pı lan in ce le me ler de Çat lı'nın

üze rin de çı kan si lah taşı ma

bel ge sin de ki im za nın Ağar'a

ait ol duğu Jan dar ma Kri mi nal

La bo ra tu va rı ta ra fın dan tes pit

edil di.”

KA YIP Sİ LAH LAR 

Za ma nın Em ni yet Ge nel Mü -

dü rü Meh met Ağar’ın ta li ma -

tıy la Kor kut Eken’e ba zı özel

si lah lar ve ri lir. Ağar ise ifa de -

sin de “Bah se ko nu olan olay da

ani bir is tih ba rat tan doğan fır -

sat ope ras yo nu nu değer len dir -

mek üze re sö zü ge çen si lah ve

teç hi zat bil gim da hi lin de za -

ma nın Em ni yet Ge nel Mü dür -

lüğü Da nış ma nı Kor kut Eken'e

tes lim edil miş tir” di yor.

Bu si lah lar İs ra il’den alın -

mış tır. 10 adet Je ric ho ta ban -

ca, 10 adet Mic ro Uzi ta ban ca,

10 adet Mi ni Uzi ta ban ca ve

bun la ra ait sus tu ru cu la rı Kor -

kut Eken'e 24 Ha zi ran 1994

ta ri hin de tu ta nak la tes lim edi -

lir. Bu si lah la rın ba zı la rıy la La -

mia Kam pı ba sı la cak, eği tim -

de ki tüm te rö rist ler öl dü rü le -

cek tir. 

Ey lem için gi de cek kişi ler de

be lir le nir, değişik gün ler de

komşu ül ke ye so kul ma sı plan -

la nır, ey lem den ön ce bu luşa -

cak la rı yer sap ta nır. Su ikast

si lah la rı nın ba zı la rı da iki Ba tı

ül ke si ne ulaş tı rı lır. PKK'nin Av -

ru pa so rum lu su Ka ni Yıl maz

ve DHKP-C Li de ri Dur sun Ka -

ra taş he def isim ler ara sın -

dadır.

Ama Su sur luk ka za sı olur.

Mil let ve ki li Se dat Bu cak'ın

oto mo bi lin de bu lu nan si lah -

lar dan bi ri , Em ni yet Ge nel

Mü dür lüğü Özel Ha re kât Da -

ire si Baş kan lığı'na ait tir. Bu

olay dan son ra yurt dışın da ki

ope ras yon lar gerçekleşmez,

si lah lar is te nir. Kor kut Eken'in

zim me tin de ki si lah lar dan 5

Je ric ho, 3 Mic ro Uzi, 2 Mi ni

Uzi ta ban ca ile bun la ra ait

sus tu ru cu lar ek sik tir. Tes lim

edi len kişiy le bağ lan tı ku ru la -

maz.

Sİ YA SET LE AK LA NI YOR

Yu ka rı da ya zı lı bil gi le re ulaş -

mak çok ko lay. İn ter net te gi -

rip, Meh met Ağar adını yaz -

ma nız ye ter li. An cak be nim ye -

rim bu ka dar la sı nır lı. Bu “kü -

çük” ha tır lat ma la rı ne den mi

ya pı yo rum?

Meh met Ağar şim di DYP Ge -

nel Baş ka nı. Ken di si ni baş ba -

kan lığa ha zır lı yor. 12 Ey lül’de

sos ya list le ri iş ken ce den ge çir -

miş, İs tan bul’da ki iş ken ce şu -

be si nin ku rul ma sı ve fa ali yet -

le rin de emeği geç miş (!), yar -

gı sız in faz la ra adı ka rış mış,

Çil ler’in boş bı rak tığı kol tuğa

göz dik miş ve al mış Ağar;

şim di de yur dun her ya nı nı ka -

rış ka rış ge zi yor, te miz si ya se t

için be yaz lar gi yip, ey lem ler

ya pı yor, Kürt çe şar kı la ra eş lik

edi yor, 8 Mart’ta ka dın la ra sal -

dı ran po li si kı nı yor, DYP’de

değişim kon fe rans la rı dü zen li -

yor, ka dın la ra yö ne lik stra te ji -

ler oluş tur mak için bu kon fe -

rans la ra fe mi nist ka dın la rı ka -

tı yor ve değişim sin yal le ri ver -

me ye ça lışı yor.

Ağar Kürt ve Er me ni düş -

man lığın dan cay mış ola bi lir

mi? Her tür lü düşün ce ye say gı

du yan bir de mok rat mı? Ül kü -

cü, faşist bir ze min de si ya set

yap mak tan vaz geç miş bir or ta

sağ cı mı? Ka dın la ra düş man -

lığı nı aş mış, on la ra yol ve ren

bir ka dın se ver mi(!) “Yok sul -

luk la mü ca de le ede ceğim” di -

yen bu cen gâver, iş çi le rin sen -

di ka, si gor ta ve po li tik hak la rı

için ne gi bi plan lar yap mış,

bun la rı ka mu oyu na sun muş?

Zen gin den alıp yok su lu do yu -

ra cak adil ge lir dağı lı mı plan -

ları mı var? Ya da ek meğini

Türk mil liyet çiliğin den

kazanan faşist ten demok rat

olur mu? El bet te ol maz.

FAŞİSTTEN 
DEMOKRAT 
OLUR MU?
12 Ey lül’de sos ya list av cı sı, on yıl lar dır Kürt düş man lığı ya -
pan Meh met Ağar ve başın da ol duğu DYP, ken di ni ye ni li yor -
muş. İmaj ta ze li yor muş. Oy sa Ağar da bil ir ki, bu gün sa hip
ol duğu tüm ola nak lar ve üze ri ne otur duğu kol tuk lar ona geç -
mişin den yadigâr.

GÜLFER AKKAYA

P
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ürt le re ve de mok ra tik

Kürt ha re ke ti ne yö ne -

lik alı nan tu tum, si ya -

set sah ne si nin tüm yel pa ze si -

ni et ki liyor. En sol dan en

sağa tüm si ya set ler, ken di te -

ori si ne, gü cü ne, kı sa ve uzun

va de li he def le ri ne gö re sü re -

cin ana ak tör le riy le iliş ki le ri -

ni, me sa fe le ri ni be lir li yor lar.

Yaşa nan sü re cin bir ta ra fın -

da şüp he siz 30 yıl lık mü ca de -

le bi ri ki mi, başa rı la rı başa rı -

sız lık la rı, doğ ru la rı yan lış la -

rıy la halk laş mış, as ke ri ve si -

ya si po li ti ka açı sın dan böl ge -

de önem li bir güç ha li ne ge le -

bil miş PKK var. 

Diğer ta raf ta ise, iş ler bi raz

ka rışık gö rün se de, me se le le -

ri sı nıf sal ve ta rih sel açı dan

in ce le ye bi len dik kat li bir gö -

zün ra hat lık la gö re ceği ser -

ma ye ve or du-ser ma ye var -

dır. İşin bu ta ra fın da bi raz

ay rın tı ya gi rip be lirt me miz

ge re ken ise, ulus larara sı ser -

ma ye nin ken di po li ti ka la rıy la

bü tün leş tir mek için des tek le -

diği yerli finans kapitalin, or -

du-ser ma yey le yaşa dığı he ge -

mon ya ça tış ma sı nın, sü re ci

önem li öl çü de et ki le diği dir.

EM PER YA LİZM DE 
YE Nİ EV RE

Ulus larara sı ser ma ye nin 11

Ey lül sal dı rı la rıy la açık et tiği,

an cak asıl ola rak re el sos ya -

liz min so na erişiy le baş lat tığı

he ge mon ya, pa zar ve sı nıf

sa vaşı nın ye ni ev re sin de, Or -

ta doğu ve Kaf kas la r’ın ana

ça tış ma mer kez le rin den bi ri

ol duğu nu her ya zı mız da be -

lir ti yo ruz. Bu ye ni ev re nin

Irak’ın iş ga liy le baş la yan sü -

re ci ise, ken di için de baş ka

bir eta bı baş lat mış tır. Ulus -

larara sı ser ma ye nin bir ka na -

dı (ABD ve İn gil te re cep he si)

böl ge sel ve kü re sel plan la rı nı

ha ya ta ge çir mek için ar tık sa -

de ce eko no mik kıs kaç lar, si -

ya sal yap tı rım lar, giz li ör güt -

ler ve iş bir lik çi ye rel güç ler

ara cı lığıy la sü re ce mü da ha le

et mi yor. Yak laşık on beş yıl dır

ha zır lığı nı yap tığı, Yu gos lav -

ya, Af ga nis tan ve Irak’la bir -

lik te fi ili ya ta ge çir me ye baş -

la dığı ye ni etap ta, biz zat ken -

di as ke ri gü cüy le ak mak ta

olan sü re ce mü da ha le ede -

rek, plan la rı na uy gun bir şe -

kil len me nin oluş ma sı nı sağ lı -

yor.

Yu ka rı da bah set tiği miz çer -

çe ve de ulus larara sı bir me se -

le ye dö nüş müş olan “Kür dis -

tan me se le si”,  Irak par ça sın -

da bir biçimde çö zü me ulaş -

mış gö rün se de; diğer par ça -

la rın da (Tür ki ye, İran, Su ri ye)

he nüz bir çö züm yo lu na gi re -

me miş ol ma sın dan kay nak -

lanarak, hâ lâ ulus larara sı

ser ma ye nin bu ül ke le re mü -

da ha le si nin bir ma ni ve la sı

du ru mun da dır.

SAĞ DA Lİ BE RA LİZM VE
STA TÜ KO ÇA TIŞ MA SI 

Ulus la ra ra sı ser ma ye, kü -

re sel ve böl ge sel dü zey de ye -

ni şe kil len me ler oluş tur ma ya

ça lışır ken, çoğu İkin ci Dün ya

Sa vaşı ve Soğuk Sa vaş dö ne -

mi nin koşul la rı na gö re dü -

zen len miş olan ye rel ege -

men lik ve yö ne tim iliş ki le ri

de, es ne mek, çat la mak ya da

kı rıl mak/değiş mek zo run da

bı ra kı lı yor.

Tür ki ye’de ki ege men ler

ara sı iliş ki le re bu çer çe ve den

bak tığı mız da, ki mi me se le le -

re yak laşım fark lı lık la rı nı da

da ha ra hat an la ya bi li riz.

Ön ce lik le şu nu be lirt mek

ge re kir ki, ege men le rin han gi

ke si mi açı sın dan değer len di -

rir sek değer len di re lim, ön -

gör dük le ri çö züm, ni ha ye tin -

de halk la rın, iş çi le rin ve

emek çi le rin so run la rı nı ger -

çek an lam da çöz mek ka bi lin -

den ol ma ya cak tır.

Tür ki ye’de başı nı or du nun

çek tiği ve onun ege men liğin -

de ki Ke ma list pa ra dig ma ya

bağ lı ola rak ken di eko no mik,

po li tik, bü rok ra tik iliş ki le ri -

ni/avan taj la rı nı yi tir mek is te -

me yen ser ma ye ke sim le ri

(baş ta OYAK gru bu) ile ulus -

larara sı ser ma yey le or du do -

la yı mı ve göl ge si yaşa ma dan

bü tün leş mek is te yen ve mut -

lak ege men liği eli ne ge çir -

mek is te yen fi nans ka pi tal

ara sın da epey ce bir za man -

dır açık, giz li bir ça tış ma

yaşan mak ta dır. 

Bu iki ke si min Kürt so ru nu -

na, de mok ra tik Kürt ha re ke ti -

ne yak laşım la rı ve ge liş tir dik -

le ri (ay nı za man da ge liş ti re -

me dik le ri) çö züm kon sept le ri

fark lı lık lar taşı mak ta dır. 

Or du nun başı nı çek tiği ke -

sim, Kürt le re yö ne lik in kâ ra

ve im ha ya da ya lı bir yak laşı -

mı sür dür me yi sa vu nup bu nu

uy gu lar ken, ulus larara sı ser -

ma ye des tek li fi nans ka pi tal

ve onun si ya sal tem sil ci le ri,

ön der liği (sa de ce Apo’yu

kas tet mi yo ruz) yok edil miş

ve böy le ce ser ma ye nin be lir -

le ni mi ne ve hiz me ti ne gir miş

Kürt le ri ve Kürt ha re ke ti ni

böl ge ye ya yıl ma ve böl ge de

önem li bir güç ol ma nok ta -

sın da im kân ola rak gör mek -

te dir. Tıp kı ABD ve İn gil te re

ser ma ye le ri nin yap tık la rı gi bi

ken di le ri ne iş bir lik çi Kürt ön -

der lik le ri ya rat mak is te mek -

te ler.

Dü zen içi diğer si ya sal güç -

ler, fark lı ton la ma la rına ve

öne çı kış la rı na rağ men bu iki

pro je den bi ri nin uy gu la yı cı sı

ya da des tek çi si ko num da -

dırlar. Ateşe yak laş tığı oran -

da ka zancı ya da kay bı bü yü -

ye cek tir.

SOL DA TE ORİK 
YE TER SİZ LİK

1920’ler de III. En ter nas yo -

nal’in bel ge le ri ne gi ren ve

30’lar da Hik met Kı vıl cım lı’nın

te orik-po li tik de ha sıy la de rin -

leş ti ri le rek ye ni den tes pit ve

tah lil edi len “Kür dis tan’ın sö -

mür ge ol ma du ru mu”, uzun

yıl lar Tür ki ye sos ya list ha re -

ke ti nin te ori say fa la rın da yer

bu la ma mış tır (hoş, hâ lâ bu

ger çek liği ka bul le ne me yen

hatı rı sa yı lır si ya si ha re ket

var Tür ki ye’de).

Te orik düz lem de Ke ma -

lizm le cid di bir bi çim de he -

sap laşa ma yan, Mark siz min

dün ya ça pın da ki te orik pra tik

KÜRTLERDEN KAÇIŞ
Kemalist

paradigmanın en
önemli kriz dinamik-

lerinden biri olan
“Kürtler”, bir kez

daha siyaset
sahnesini yeni

dizilişlere ve pozisyon
alışlara zorluyor.

Üstelik bu kez mesele
sadece iç mesele

olmaktan çıkmış ve
uluslararası düzlemde
yönetilen bir operasy-
onun etkilerine maruz

biçimde gündeme
girmiş durumda.

T. YILMAZ

K

Türkiye solu bilincini ulus-devletin çıkarları ekseninde mi kuruyor?

Bİr politik taktik olarak linç gizli
devlet güçleri tarafından Trabzonda

uygulanmaya başlandı.
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bi ri kim le ri ni, bu ül ke nin ori ji -

na li te le ri ni kav ra ma ve ona

gö re ör güt len me de reh ber

edin mek ye ri ne kop ya edi le -

cek şab lon ola rak al gı la yan

so lun önem li bir kıs mı, Kürt

me se le si ne ba kış ta özün de

dev let ba kışı nı pek de aşa ma -

yan tu tum lar ge liş tir miş tir. 

An cak 80’ler den son ra, o

da ar tık dev le te bi le var lığı nı

ka bul et ti ren ge ril la nın ak tif

bir bi çim de or ta ya çı kışıy la,

me se le ye ba kış la rın da ki mi

değişik le re git mek zo run da

kal mış lar dır.

Şim di du rum ye ni den

değiş mek te dir. Kürt ha re ke ti,

as ke ri ve po li tik açı dan böl -

ge de önem li sı kışıklık lar

yaşa mak ta, baş ka nı esir, içe -

ri den ve dışa rı dan önem li

mü da ha le ler le karşı karşı ya

bulunmaktadır; en önem li si

ise, hatı rı sa yı lır oranda ko -

mü nist ha re ket ten et ki len miş

ol sa da, ana omur ga sı nı bu

kim liğin tam ola rak be lir le ye -

me me si nin so nu cu ola rak da

önem li öl çü de te orik-po li tik

yan lış la ra düş mek te.

Kürt ha re ke ti, da ha ön ce

na sıl gü cüy le ve po li ti ka la rıy la

sos ya list ha re ke tin Kürt le re

yö ne lik tu tu mu nu be lir le miş -

se, şim di  de yaşa dığı sı kın tı lar

ve gö re ce güç/avan taj kay bıy -

la ye ni den sos ya list ha re ke tin

Kürt le re yö ne lik tu tum unu be -

lir le me si ne ne den ol mak ta dır.

Bu ra da dik kat çe ki le cek nok ta

ise, me se le nin te orik çö züm le -

me sin den çok, pra tik te ki ak -

tör le rin du ru mu üze rin de ta vır

alı nı yor oluşu dur. 

Ya ni te ori bir kez da ha sı -

na na cak tır.

ULUSALCILIK ve 
SOL MİLLİYETÇİLİK

Ulu sal cı la rın me se le ye na sıl

bak tığı açık. Eko no mik ve po -

li tik tüm me se le le ri ulus kris -

ta lin den ge çi re rek yo rum lu -

yor lar ve ona gö re tu tum alı -

yor lar. Em per ya liz me, AB’ye,

Irak’ın iş ga li ne, özel leş tir me -

le re, YÖK’e, TMY’ye, Er me ni

me se le si ne ve ta bii ki Kürt

me se le si ne de ulu sal lık,

“yurt se ver lik” for mü lüy le ya -

nıt üret me ye ça lışı yor lar. Bu

çiz gi Kı zı lel ma cı lar dan

SİP/TKP’ye ka dar ge niş bir

ke si mi ta ma men et ki si al tı na

al mış du rum da. 

Bu ke sim ne idüğü be lir siz

bir “an tiem per ya lizm” söy le -

miy le Ge nelkur may’ın po li ti -

ka la rı nın ar ka sın da as ker ol -

ma ya ye min et miş du rum da.

Mev cut du ru mun biz zat so -

rum lu la rı olan gö zü nün önün -

de ki fi nans ka pi tal le, or duy la

he sap laş mak ye ri ne, ezi len le -

ri ve emek çi le ri ge nel bir “an -

ti em per ya lizm” söy le mi ne

kur ban ediyorlar.

Asıl prob lem ise, bu ke si -

min et ki si ni hız la yay gın laş tı -

rı yor oluşu dur. Bu yay gın laş -

ma il la gi dip Kı zı lel ma ko alis -

yo nu na ka tıl mak bi çi min de

ol mu yor el bet te. An cak bu

yak laşımın man tığı, bir çok

po li tik ha re ke tin du ruşu nu di -

rekt ya da do lay lı ola rak et ki -

si al tı na al ma ya baş lı yor.

Bu man tık, Kürt hal kı na ve

onun mü ca de le si ne bak tığın -

da, bir ulu sun ken di ka de ri ni

ta yin et me ye ça lış tığı nı değil,

em per ya list le rin oyu nu na ge -

le rek “Tür ki ye ’yi böl me ye,

ka rış tır ma ya” ça lış tığı nı gö -

rü yor.

Bu man tık, de mok ra tik

Kürt ha re ke ti ne bak tığın da,

sa de ce Türk le re ve Tür ki ye’de

yaşa yan la ra değil, tüm böl ge -

de yaşa yan la ra ge rek li olan

eşit ve adil bir dü ze ni ya rat -

ma mü ca de le si nin it ti fa kı (ek -

siğiy le, faz la sıy la) ola rak

değil, Tür ki ye’ yi is tik rar sız lığa

sü rük le mek is te yen “dış mih -

rak la rın” iş bir lik çi si bir güç

ola rak gö rü yor.

Bu man tık, ne ka dar li be ral

ya da ra di kal gö rüş ler le süs -

le nir se süs len sin, Ke ma lizm -

den ve dev let ten ko puşa ma -

ma dır.

SOL ve EKONOMİZM

Sos ya list ha re ket le rin bü -

yük kıs mı nın Tür ki ye’ nin dev -

rim ori ji na li te si ni kav ra ya -

ma ma la rı nın be de li ni, yıl lar -

dır bu ül ke nin ezi len le ri ve

sö mü rü len le ri ağır bir bi çim -

de yaşı yor lar. Tür ki ye’de ka -

pi ta liz min ge liş me özel lik le ri -

nin so nu cu ola rak or ta ya çı -

kan tab lo da ki de mok ra si me -

se le le ri ni, as lın da an cak sı -

nıf sal bir ba kış la ve ken di öz -

gün lük le rin de sa hip le ne rek

çö zü le bi le ceği ni kav ra yıp

prog ram laş tı ran si ya si ha re -

ket le rin sa yı sı bir elin par -

mağın dan da ha az.

Hal böy le olun ca, ulu sal cı -

la rın bay rağı olan salt “an ti-

 em per ya lizm” na sıl do lay lı

ola rak em per ya liz min çı ka rı -

na ya rı yor sa, “sı nıf mü ca de -

le si ni” sa de ce iş çi le rin (da ha

çok) eko no mik (da ha az) de -

mok ra tik ta lep le ri ola rak kav -

ra yan güç le rin elin de ki “sı nıf”

bay rağı da fi nans ka pi ta lin

ege men liği ni pe kiş tir me nin

dışın da bir işe ya ra ya mı yor.

Bu man tık, Kürt hal kı nın ve

meş ru ön cü sü nün var lığı nı ve

ta lep le ri ni en gin “sı nıf söy lev -

le riy le” boğun tu ya ge ti ri yor.

Bu man tık, sı nı fın ku rtu -

luşu nun an cak sı nı fın için de ki

yay gın mil li yet çi liği yen -

mekle/değiş tir mek le müm kün

ol duğu na göz le ri ni ka pa ta rak

ve ken di ni Kürt ler den uzak

tu ta rak sı nı fı ka za na bi le ceği ni

sa nı yor.

Bu man tık, Kürt hal kı nın

ulu sal de mok ra tik mü ca de le -

si ni sı nıf mü ca de le si nin bir

par ça sı ola rak değil, bö lü cü -

sü ola rak gö rü yor.

Te ori ler çar pışı yor, po li tik

tak tik ma nev ra lar ya pı lı yor ve

bir kez da ha saf lar net leşiyor.

Ulu sal cı la rın me se le -
ye na sıl bak tığı açık.
Eko no mik ve po li tik
tüm me se le le ri ulus
kris ta lin den ge çi re -
rek yo rum lu yor lar ve
ona gö re tu tum alı -
yor lar. Em per ya liz me,
AB’ye, Irak’ın iş ga li -
ne, özel leş tir me le re,
YÖK’e, TMY’ye, Er me -
ni me se le si ne ve ta bii
ki Kürt me se le si ne de
ulu sal lık, “yurt se ver -
lik” for mü lüy le ya nıt
üret me ye ça lışı yor lar.
Bu çiz gi Kı zı lel ma cı -
lar dan SİP/TKP’ye ka -
dar ge niş bir ke si mi
ta ma men et ki si al tı na
al mış du rum da. 
Bu ke sim ne idüğü
be lir siz bir “an ti em -
per ya lizm” söy le miy le
Ge nel kur may’ın po li -
ti ka la rı nın ar ka sın da
as ker ol ma ya ye min
et miş du rum da. Mev -
cut du ru mun biz zat
so rum lu la rı olan gö -
zü nün önün deki
finans kapital le, or -
duy la hesap laş mak
yerine, ezilen leri ve
emek çileri genel bir
“an tiem per yalizm”
söy lemine kur ban
ediyor lar.

Linççilere Kürt halkının tepkisi, her gerilla cenazesinin Serhildan’a dönüşmesi biçiminde oldu.
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T.Ö: Kürt me se le si son yıl lar -
da ki ge liş me ler le ulus la ra ra sı
bir ko nu ma ulaş mış du rum -
da. Ağus tos ayın da  bir grup
ay dı nın Baş ba kan Er doğan’la
gö rüş me si son ra sın da ki sü re ci
na sıl değer len di ri yor su nuz?

Yük sel İğ de li: Şim di ola yı

Ay dın Gi rişi mi’n den değil de

2005 başın dan baş lat mak da -

ha doğ ru. 2005’in baş la rın -

dan iti ba ren dev le tin gü düm -

lü ke sim le ri Kürt ha re ke ti nin

ve Tür ki ye’de Kürt so ru nu nun

çö zü mün den ya na ol ma yan

ke sim le rin cid di bir tı kan -

may la karşı karşı ya kal dık la -

rı nı çok iyi gör dü ler. Ya ni ey -

lem siz lik sü re ciy le be ra ber,

ya çö zü mün ya da şid det tin

or ta ya çı ka cağı her iki ta raf

açı sın dan da gö rül dü. 

Özel lik le Kürt de mok ra tik

ha re ke ti, 2005’ten iti ba ren

ken di kit le sel gü cü nü or ta ya

koy ma ya baş la dı. Bu nun böy -

le ge lişe ceği ni dev let yet ki li -

le ri de bi li yor lar dı. New roz

bu nun baş lan gı cıy dı. Dev let

açı sın dan star tıy dı. Bu nu en -

gel le mek, bu nu pro vo kas yon -

lar la te rö ri ze et mek, kri mi na -

li ze et mek için elin den ge le ni

yap ma ya ça lış tı. Bu açı dan

baş ba ka nın da söy le mi çok

önem li dir. 

AYDIN GİRİŞİMİ

Ya ni o ta rih ten iti ba ren

Kürt ha re ke ti nin ken di meş ru

hak lı ta lep le ri ni kit le sel ey -

lem sel lik ler le or ta ya koy ma -

sı nın önü nü kes mek için dev -

le tin gü düm lü ke sim le ri düğ -

me ye bas tı lar.

Bu sü reç ten son ra, si ya si

ya pı la rı, de mok ra tik kit le ör -

güt le ri ni, ay dın la rı, ya zar la rı

kap sa ya cak ol duk ça kap sam lı

bir kon sept dev re ye gir di. Bu -

nun ya rat tığı sı kın tı lar, özel -

lik le Kürt hal kı nın meş ru ta -

lep le ri ni si ya si çev re ler açı -

sın dan gün dem leş tir me ih ti -

ya cı nı ol duk ça ya kı cı bir şe -

kil de or ta ya çı kar dı. Özel lik le

biz le ri bu ko nu da çok zor la dı -

lar. New roz’da, İs tan bul’da

iki  yüz bi nin üze rin de yi ne

Tür ki ye ge ne lin de bir mil yo -

nun üze rin de in sa nın ayağa

kal kışı önem li bir et ki de ya -

rat tı. 

Ya ni bu şöy le bir şe yi or ta -

ya çı kar dı: Kürt so ru nu nun

öy le ya da böy le gün de me ge -

le ceği ke sin leşin ce baş ta ay -

dın lar ol mak üze re Mart

ayıından son ra çeşit li gi rişim -

ler ol du.

ABD’NİN KONSEPTİ

Ame ri ka, Gü ney’de bir ta -

kım ça lış ma lar yap tı. Şid de te

baş vur ma dan so ru nu çöz mek

adı al tın da da ön ce Kürt hal -

kı nın ön der liği Sa yın Öca lan

üze rin de ki bas kı yı da ha da

de rin leş tir mek, PKK’den ya

da Kong ra-Gel’den ko puş la rı

sağ la mak he de fi ni güt tü ler.

Bu yön te mi baş ta Ame ri ka

ol mak üze re AB ve Tür ki ye

or tak laşa bir  kon sept ha lin -

de sür dür üyor lar.

Bu nun la bir lik te, bu ra dan

da so ru nu za gel mek is ti yo -

rum; her kes açı sın dan ih ti yaç

ola cak bir du rum da or ta ya

çık t: Ay dın Gi rişi mi. Bi ze so -

rar sa nız, ay dın üçün cü ses

ol ma ma lı. Ör neğin be nim ak -

lı ma ay dın de nin ce Sart re ge -

lir. Sart re üçün cü ses ol ma dı.

Ezi len ler den, yok sul lar dan,

sö mü rü len ler den ya na bir ses

ol muş tur. Ay dın la rın da asıl

mis yo nu böy le dir. Ya ni ezi len -

le rin saf la rın da bun la rın ta -

lep le ri ni di le ge ti rir ler ve on -

la rın el de edil me si için mü ca -

de le eder ler.

Bu gün Tür ki ye’de ay dın lar

bi raz da ha or ta da. Her şe ye

rağ men baş la tı lan Yurt taş Gi -

rişi mi -ken di le ri ne öy le de di -

yor lar- bi le bi ze umut ver di.

Ken di le ri nin gi rişi mi ni des -

tek le dik bu açı dan. Ya ni Sart -

re’ın tu tu mu nu sür dü re bi le -

cek bir ay dın gi rişi mi ni ta bii

ki is ter dik, ama Arap la rın de -

yi miy le eh ve ni şer bir du rum

or ta ya çı kın ca bu na bi le ra zı

ol duk.

Pe ki bu sü reç te ser ma ye ve
onun tem sil ci le ri i le or du ara -
sın da bir yak laşım far kı var
mı?

Or ta ya çı kan du rum gös -

ter di ki, so ru nun önü nü tı ka -

yan dev le tin için de kü çük bir

ke sim, ırk çı, şo ven bir ke sim

değil. Dev le tin içe ri sin de de -

mok ra tik leş me yi en gel le mek,

Kürt so ru nu nun de mok ra tik

çö zü mü nü en gel le mek; Tür ki -

ye’de ki emek çi ke sim le rin,

yok sul, ezi len ke sim le rin,

sos ya list le rin hak lı ta lep le ri ni

ya da ge liş tir dik le ri mü ca de -

le nin önü nü kes mek için dev -

le tin bir ke si mi nin cid di bir

da yat ma sı ol duğu or ta ya çık -

tı. 

Tür ki ye’de tek bir si ya sal

ya pı dan bah set mek müm kün

değil. Ya ni dev let de ken di

için de ho mo jen değil. Fark lı

güç ler var, AB yan lı la rı, Ame -

ri ka yan lı la rı hat ta Or ta -

doğu’da ki güç ler yan lı la rı,

çok çeşit li güç ler den bah set -

mek müm kün. Şu aşa ma da

özel lik le öy le bir ke sim var ki,

Ay dın Gi rişi mi’nin de baş lat -

tığı, hat ta ABD’nin is te diği

yön lü bir ta kım ge liş me ler, ya -

ni bi zim ka bul len diği miz, bi -

zim is te diği miz ge liş me ler ol -

sa bi le, as ga ri ta lep ler de bir

ge liş me nin önü nü aça bi le cek

ge liş me le ri en gel le yen bir ke -

sim var, oto ri ter bir ke sim

var. Ge nel kur ma y’a en deks li

ça lışan bir ke sim. 

SERMAYE HOMOJEN Mİ?

As lın da ser ma ye nin de bu -

gün yek pa re ol duğu nu düşün -

mü yo rum. Ser ma ye de ken di

için de par ça lı du ruş ser gi li -

yor. Şöy le bir du ruşu var ser -

ma ye nin: Üre tim den ge len

gü cü nü kul la nı yor. Kür dis -

tan’da da, böl ge de de bu ko -

nu da ya tı rım lar yap mak, ora -

da ki pa za rı da ha faz la le hi ne

kul lan mak, üre tim de bu lun -

mak, ucuz iş gü cü nü, ser ma -

ye siy le be ra ber ken di si ne

rant sağ la ya bi le cek bir alan -

da da ha el ve riş li koşul lar da

va r ol mak is ti yor. 

Bu nun için böl ge de ba rış

or ta mı nı is te yen cid di bir

ser ma ye gru bu var. Ama sa -

vaş tan rant el de eden, baş ta

OYAK ol mak üze re -or du nun

ser ma ye si- ve bu na bağım lı

çeşit li ser ma ye ke sim le ri de

sa vaş tan el de et tik le ri eko no -

mik ge lir ve rant tan do la yı

ora da ki ateş kes sü re ci ni ya

da ba rış sü re ci ni is te mi yor -

lar. Ya ni dev let ken di için de

na sıl par ça lıy sa, ser ma ye de

öy le. Do la yı sıy la dev let için de

de de mok ra tik leş me ve de -

mok ra tik leş me yi is te me me

gi bi iki li bir ça tış ma var gi bi

gö rü nü yor.

Ser ma ye için de ba rış is te -
yen ke sim na sıl bir ba rış tan
ya na? 

Az ön ce te mel ko nu muz ol -

ma dığı için ka pa ta rak geç tim.

Ser ma ye nin çö züm de ıs ra rı

ya da ken di ne gö re ya rat mak

is te diği çö züm, ta bii ki halk -

la rın le hi ne, in san lık le hi ne,

de mok ra si le hi ne bir ge liş me -

den zi ya de, ken di sı nıf sal çı -

kar la rı nı sağ la ma ala cak bir

ba kış la dır. Do la yı sıy la halk la -

rın meş ru ta lep le ri ni dik ka te

alan de mok ra tik leş me değil.

Da ha çok halk la rın bel ki uzun

va de de de mok ra tik leş me le ri -

“KÜRT SORUNUNDA
TARAFSIZLIK YETMEZ”

DEHAP İstanbul İl YK üyesi Yüksel İğdeli’yle görüştük...

Röportaj: TUNCAY YILMAZ

“Hep kardeşlikten
bahsettik şu ana

kadar ve bizim en çok
kardeşleşmeye

ihtiyaç duyduğumuz
süreçteyiz.

Türkiye’nin devrimci,
demokrat, sosyalist

arkadaşları mız bir
kar deş lik ten bah se -

de cek, söz le ri nin 
ge reği ni ye ri ne ge ti -

re cek ler se bu nu 
şim di yap ma lı lar.

Yarın gerçekten
hiçbirimizin buna

ihtiyacı kalmayacak,
çünkü öyle bir durum
belki kalmayacak…”
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nin önü nü ke se bi le cek bir ta -

lep tir, zih ni yet le rin de ya tan

bi raz bu. 

Bu gün or ta ya çı kan du ru ma

bir ba kın. Kürt hal kı nın ve

Sa yın Öca lan üze rin de bir gö -

rüş me or ta mı yok, oluşa mı -

yor bir tür lü. Hü kü met çev re -

le ri de bu ko nu da bir şey ge -

liş ti re mi yor. Şim di bu sa de ce

dev le tin bir tav rı mı dır? Biz

san mı yo ruz. Oli garşik bir ya -

pı dır za ten. 

Oli garşik ya pı için de en

güç lü olan ser ma ye ken di tu -

tu mu nu tav rı nı çok net or ta ya

ko yu yor, ser ma ye nin o ke si mi

ile dev le tin o ke si mi nin or tak -

laşa ha re ket et tiği ni söy le mek

müm kün. Çö züm den ya na ha -

re ket eden ser ma ye güç le ri

ise si zin de bah set tiği niz gi bi

ger çek ten emek ten, emek çi -

den ya na, Kürt hal kı nın de -

mok ra tik ta lep le rin den zi ya -

de, ken di sı nıf sal çı kar la rı nı,

bel li bir pa zar ala nı nı düşü -

nür se niz, o pa zar dan da ha

faz la ge lir, rant el de ede bil -

mek için bir ta kım çö züm ler

is ti yor lar. Bun lar çok bi li nen

şey ler, ye ni den ay rın tı ya gir -

me ye de ge rek yok. Bi zim de

bu an la mıy la ya kın lığı mız,

yak laşı mı mız çok bel li. 

SERMAYE VE AB

Biz ser ma ye nin çeşit li ke -

sim le riy le, eğer gö rüş me ta -

lep le ri olur sa gö rüşü rüz. O

an la mıy la biz hiç bir çev rey e

ha yır de me yiz, ama biz ser -

ma ye nin ger çek du ruşu nu ve

ar zu la rı nı, is tem le ri ni bi len

bir ha re ke tiz. Tür ki ye’de ya -

rat mak is te diği du rum la rı da

bi li yo ruz, ama kı sa va de de

ka za nım lar el de edi le cek se

bun lar için bir ta kım pay da lar -

da bir ara ya ge li ne bi lir. Çok

faz la so run değil. AB’ye ne -

den evet de diği miz le de bi raz

bağ lan tı lı.

Tam bu nok ta da bir so ru
so ra lım, de mok ra tik Kürt ha -
re ke ti AB’ye ne den evet di yor,
bek len ti le ri ne ler dir?

AB bir ser ma ye or tak lığı dır.

Biz ce çok fark lı değer len di ri -

le cek bir oluşum değil. AB’de

de kı sa va de de birta kım ka -

za nım lar el de edi lir. Uzun va -

de de Tür ki ye’nin düşe ceği du -

rum çok iyi bi li ni yor. Ama

uzun va de de eğer Tür ki ye’de -

ki emek çi ler, Kürt hal kı, sos -

ya list ler hat ta li be ral de mok -

rat lar Tür ki ye’nin de mok ra -

tik leş me si ni is ti yor lar sa kı sa

va de de ken di iç di na mik le riy -

le bir de mok ra tik leş me, de -

mok ra si mü ca de le si nin

oluşa bil me si nin koşul la rı he -

nüz yok. 

AB DESTEK OLUR MU?

Bir mü ca de le bi ri ki mi var.

Ta rih ten ge len bir de ne yim

mi ra sı var. An cak bu gün kı sa

va de de bun la rın bir nok ta ya

evi ri le bil me ola sı lığı çok za -

yıf. Do la yı sıy la ulus la ra ra sı

güç le rin hat ta ser ma ye güç le -

ri de da hil, ulus la ra ra sı güç -

le rin Tür ki ye üze rin de ya ra ta -

cak la rı bas kı, Tür ki ye’de kıs -

mi birta kım de mok ra tik leş -

mey ri ge liş ti re bi lir. Bu baş ta

Kürt hal kı ol mak üze re

ezilenlerin,ken di ta lep le ri ni

bi raz da ha yük sek ses le di le

ge ti re bil me si nin koşul la rı nı

ya ra ta bi lir. Emek çi le rin ta lep -

le ri bel ki bi raz da ha dış ka -

mu oyu ta ra fın dan, Tür ki ye

ka mu oyu ta ra fın dan du yu la -

bi le cek bir du rum or ta ya çı -

kar a bi lir. 

Tüm bu koşul la ra da ya na -

rak Tür ki ye’nin AB’ye gir me -

si ni sa vu nu yo ruz. Yok sa

AB’ye gir mek, AB ile or tak -

laşa bir ça lış ma ya gi ri yor ol -

mak Tür ki ye’ye çok bü yük

şey ler mi ka zan dı ra cak? Ka -

zan dı ra cak la rın dan zi ya de

bü yük şey ler kay bet ti re cek tir.

Kürt ha re ke ti as lın da baş -
lan gı cın dan bu ya na Kürt
hal kı nın meş ru de mok ra tik
ta lep le riy le, Tür ki ye’nin diğer
ezi len ve sö mü rü len le ri nin ta -
lep le ri nin ay nı kay nak ta bu -
luş tuğu nu sü rek li vur gu la ya -

gel di. AB ge liş me le ri açı sın -
dan ba kıl dığın da, Kürt hal kı -
nın bir ta kım avan taj la rı var -
mış gi bi gö rü nü yor ol sa da
Tür ki ye’de ki diğer ezi len ler, iş -
çi ler ve emek çi ler için du rum
hiç de böy le değil. Güm rük
Bir liği, özel leş tir me ler, Te rör le
Mü ca de le Ya sa sı’n dan tu tun
TCK’ye ka dar ya pı sal uyum
po li ti ka la rı na bak tığı mız da
tam bir sal dı rı var…

Sü reç hem iş çi emek çi ke -

si mi ne hem de Kürt hal kı na

çok ağır be del ler ödet ti re cek

bir sü reç. An cak biz ola yı kı -

sa va de de ka zan mak ve uzun

va de de ka za nım lar ola rak gö -

rü yo ruz. Po li tik mü ca de le mi zi

iki ay rı ek se ne oturt mak zo -

run da yız. Bel ki Tür ki ye’de ki

sos ya list ha re ket le ufak bir

far kı mız bu ra dan kay nak la nı -

yor ola bi lir. 

Kı sa va de de Tür ki ye’de ki

ezi len le rin, yok sul la rın, Kürt

hal kı nın olum lu ya da olum -

suz or ta ya çı ka bi le cek du -

rum lar da ne ler ka za na bi le -

ceği ni ve ne ler kay be de bi le -

ceği ni değer len dir me ye tut -

tuk. Eğer bu du rum da bi zim

dışı mız da çok da ha güç lü bir

şe kil de ve bi zim is te me diği -

miz, ka bul le ne me diği miz, bü -

yük be del ler, za rar lar ve re bi -

le cek bir yö ne doğ ru bir gi diş

söz ko nu suy sa, bu gi diş kı sa

va de de ne le ri ken di le hi mi ze

çe vi re bi li riz gi bi bir so ru sor -

duk ken di mi ze. 

SOSYALİST HAREKET

Tür ki ye’de ki sos ya list ha re -

ke tin bu ko nu da , kes kin ve

sert bir tu tu mu var. Ol maz sa

ol maz la rı çok faz la. Biz bu

ko nu da da ha es nek bir po li tik

yak laşım ser gi li yo ruz. Ko pen -

hag kri ter le ri kı sa va de de kıs -

mi de ol sa bir de mok ra tik leş -

me sağ la ya bi lir ve bu du rum -

da ezi len ler ile Kürt hal kı ta -

lep le ri ni çok da ha yük sek bir

ses le or ta ya ko ya bi lir ler. Geç -

miş dö nem de bun la rı gör dük.

AB ya sa la rı, ge çi ci ya sa lar da

ol sa mec lis ten ge çin ce ufak,

kı rın tı da ol sa ki, as lın da böy -

le dir, de mok ra tik leş me ön ce -

liği olan ya sa lar or ta ya çık tı.

Bu ne fes al ma la ra yol aç tı. 

Ba zı ar ka daş la rı mız ce za -

ev le rin den tah li ye ol du lar. Bu

diğer bir bo yut ta pa ha lı şey -

le re de mal olu yor ama biz o

“Biz ser ma ye nin
çeşit li ke sim le riy le,
ta lep le ri olur sa gö -

rüşü rüz. Ama ser ma -
ye nin ger çek du ruşu -
nu ve ar zu la rı nı bi len
bir ha re ke tiz. Tür ki -
ye’de ya rat mak is te -

diği du rum ları da bi li -
yo ruz ama kı sa va de -

de ka za nım lar el de
edi le cek se, bir ta kım
pay da lar da bir ara ya

ge li ne bi lir. AB’ye ne -
den evet de diği miz le
de biraz bağ lan tılı.”

Operasyonların durdurulması talebi askeri operasyonların artırılmasıyla mı cevaplanacak?
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ko nu da da ha şid det li bir mü -

ca de le sür dü re cek sek ve iki

adım öte ye taşı ya bi le cek

koşul la rı mı zı ya rat mak is ti -

yor sak ge re kir se bir adım ge -

ri ye çe ki le bi li riz. 

TOPYEKÛN SAVAŞ

Biz AB’ye böy le bir ba kış

açı sıy la evet di yo ruz. Yok sa

si zin de be lirt tiği niz tüm ol -

gu la rın bu halk la ra ne le re

mal ol duğu nu, sır tı na ne gi bi

olum suz luk lar yük le diği ni

biz ler de gö rü yo ruz. Acı sı nı

da çok net bi li yo ruz. Tek fark

şu: Biz ne ka dar karşı du rur -

sak du ra lım so nuç ta bi zim is -

tem le ri miz dışın da bir ge liş -

me or ta ya çı kı yor. “Biz bu sü -

reç ten ne gi bi ka za nım lar el -

de ede bi li riz?” di ye düşü nü -

yo ruz. Do la yı sıy la Kürt ha re -

ke ti nin ta lep le ri, ezi len emek -

çi le rin ta lep le riy le or tak laşa -

rak alan lar da, so kak lar da

hay kı rıl ma sı ve gi de rek da ha

bü yük kit le ler ce sa hip le nil -

me si bah set tiği miz çev re le ri

cid di an lam da ür kü tü yor. 

Ge nelkur may’ın “top ye kûn
sa vaş” çağ rıs nı na sıl değer -
len di ri yor su nuz?

Şöy le bir kon sept var gi bi -

me ge li yor. Yu ka rı da bah set -

tiğim ta lep le rin en faz la dil -

len di ril me si ni sağ la yan kişi

Sa yın Öca lan’dır. Ön ce Öca -

lan tü müy le izo le edil di. Şu

an da gö rüş me ola nak la rı

sağ lan mı yor. Düşün ce le ri ka -

mu oyu na yan sı tıl mı yor. 

Gi de rek bu nun ör güt lü ya -

pı sı izo le edil mek is te ni yor.

Baş ta Tür ki ye’de ki le gal ze -

min de si ya set yap ma ya ça -

lışan DE HAP gi bi, De mok ra -

tik Top lum Ha re ke ti gi bi ya sal

ze min de si ya set ya pan si ya si

ör güt lü lük le ri izo le et mek,

kit le ler den ko part mak ve kit -

le le rin önü ne ya pay ör güt ler

çı kar ma yö nün de cid di bir

ça ba var. Bu ne den le çok

fark lı çev re ler kal kıp top lan tı -

lar yap tı lar, hat ta fe de ras yon

is te di ler, bağım sız lık is te di ler.

Çeşit li ke sim ler kalk tı lar

Meh met Uzun gi bi Kürt ay -

dın la rı nı san ki de mok ra tik

Kürt ha re ke ti ne karşıy mış gi -

bi bir imaj ya rat tı lar. Böy le si -

ne cid di bir kon sept le karşı

karşı ya yız. 

Öy le bir du ru ma ge li yo ruz

ki, Kürt hal kı ta lep le rin den

bi ri ni bi le hay kır ma ya kalk -

tığın da çok cid di tep ki ler le

karşı laşa bi li yor. İş te Bo zü yük

sal dı rı sı bu nun başın da ge lir. 

Biz 78’li ler Vak fı  Girişimi’

nin dü zen le diği 11 Ey lül mi -

tin ginde bir ka tı lım ser gi le -

mek is te dik. An cak ba zı ke -

sim ler öy le re ak si yon lar gös -

ter di ler ki, biz bi le ürk tük. Bi -

ze da ya tı lan şuydu: “Tec rit -

ler den, ope ras yon lar dan,

ateş kes ten bah set me ye cek si -

niz, si lah lı güç le rin si ya sal

ze mi ne ya sal sta tü de ka tı la -

bil me le ri nin ola nak la rı nın ya -

ra tıl ma sı ta lep le rin den bah -

set me ye cek si niz ama kit le -

niz le be ra ber ge le bi le cek si -

niz. Ra di kal pan kart lar aç ma -

ya cak sı nız, bu ta lep le ri niz

alan da ol ma ya cak” gi bi şart -

lar la karşı karşı ya kal dık. Bu

78’lile rin ta le bi bi le değil. Bu

o plat for ma ka tı lan si ya sal

güç le rin mi ta le biy di? Değil di.

Bu dev le tin de mok ra tik mu -

ha le fet or ta mı na an ga je et -

me ye ça lış tığı ve ba zı de mok -

ra tik kit le ör güt le ri nin ve

sen di ka la rın da iç le ri ne sin di -

re rek ve ya kor ku ve kay gıy la

sa hip len dik le ri bir tu tum ol -

du. Ör neğin biz bu ta lep le ri -

miz den bi le kıs mı ola rak vaz -

ge çip “Ta mam, si zin de diği -

niz ol sun” nok ta sı na gel diği -

miz koşul lar da bi le o kay gı -

lar dan do la yı mi ting den çe kil -

me ka ra rı al dı lar. 

FAŞİST SALDIRILAR

Dev let öy le bir or tam ya -

rat tı ki, Kürt ler bir yer den bir

ye re ge çip ta lep le ri ni hay kı -

ra cak lar sa ırk çı faşist ler, yan -

lış bil gi len dir me ler ve de zen -

for mas yon la kit le le ri so kağa

dö küp, hat ta yığ dık la rı kal dı -

rım taş la rıy la hal kın üs tü ne

sal dı rı plan la rı yap tı lar. Bo zü -

yük’te ol duğu gi bi. İz mit’te,

Ko ca eli’de, Geb ze’de yaşan -

dığı gi bi iş çi le re sal dı rı lar

baş la dı. Bir çok yer de in san la -

rı mız teh dit edil di, ka çı rıl dı,

po lis ta ra fın dan da teh dit

edil di. Van’da in san la rın ev le -

ri ne sal dı rıl dı ve in faz lar ger -

çek leş ti ril di. 

Bu du ru mu sa de ce ırk çı,

şo ven bir ke si min, me se la

MHP gi bi ya da da ha kü çük

bir ke si min işi ola rak al gı la -

mak çok yan lış bir tu tum

olur. Bu dev le tin için de bu lu -

nan çok güç lü bir ke si min yü -

rüt müş ol duğu bir po li tik

yak laşım dır. İk ti dar da olan

hü kü me tin de, Er doğan’ın

tem sil et tiği ke si min de bel ki

ye nil gi siy le so nuç la na bi le cek

cid di bir ka os or ta mıy la karşı

karşı ya yız. 

Eğer ak lı se lim birta kım in -

san lar, bu sü re ci gö rüp de

cid di bir du ruş sağ lar lar sa

bel ki hü kü met ken di ni to par -

lar. Ak si takdir de bu kay gı,

bu kor ku hü kü me ti de et ki le -

miş va zi yet te, hü kü met de

ses çı kar ta maz bir hale gel -

miş du rum da.

Tür ki ye sos ya list ha re ke ti -
nin bir ke si mi nin bir sü re dir
birta kım gi rişim le ri var. Ay -
dın lar Gi rişi mi ’nin so nuç suz
kal ma sı, bu nun dışın da bir
si ya si ira de nin or ta ya çık ma -
sı ge reği ni da ha ya kı cı bir bi -
çim de his set tir di. Kürt hal kı -
nın ulu sal de mok ra tik ta lep -
le ri ni sa vun ma sı nın önün de ki
tüm en gel le rin kal dı rıl ma sı nı
sa vu nan bir gi rişim oluş tur -
duk: “Şo ve niz me ve Linç Gi -
rişim le ri ne Karşı Halk la rın
Kar deş liği İni si ya ti fi”. Bu gi -
rişi me ba kışı nız ne dir?

Si zin de için de ol duğu nuz

bu ini si ya tif bi zim açı mız dan

çok baş ka bir an lam taşı yor.

Bu Ay dın lar Gi rişi mi ile kı yas -

la na cak bir yak laşım değil.

Ön ce baş ka bir şey be lir te -

yim. Bu ırk çı şo ven sal dı rı lar

Kürt hal kın da fark lı tep ki ler

or ta ya çı kar ı yor. Ge çen ler de

ger çek leş ti ri len Er me ni kon -

fe ran sı Ada let Ba kan lığı’  nın

baş ta ol duğu bir ke sim ta ra -

fın dan ya sak la na rak en gel -

len me ye ça lışıl dı an cak ka -

mu oyun da çok cid di tep ki ler

alın ca Bil gi Üni ver si te si’ n de

ger çek leş ti ril di. 

ERMENİLERİN DURUMU

Şim di şöy le bir du rum var.

Kürt hal kı ve Er me ni hal kı

bir bi ri ne ben zer . Şöy le bir ay -

rış ma nok ta la rı var: Er me ni -

ler kat li am dan geç ti ler, teh cir

po li ti ka sıy la karşı karşı ya

kal dı lar. Bu gün gel dik le ri

nok ta da sa de ce uğ ra mış ol -

“Herkes açısından
ihtiyaç olacak bir

durumda ortaya çıktı
Aydın Girişimi. Bize

sorarsanız, aydın
üçüncü ses olmamalı.
Örneğin benim aklıma
aydın denince Sartre
gelir. Sartre üçüncü

ses olmadı.
Ezilenlerden, 
yoksullardan,

sömürülenlerden yana
bir ses olmuştur.
Aydınların da asıl
misyonu böyledir.

Yani ezilenlerin
saflarında onların

taleplerini dile
getirirler ve onların

elde edilmesi için
mücadele ederler.”

Abdullah Öçalan’ın siyasi irade kabul
edilmesi talebi, Gemlik yürüyüşüne linç

saldırısıyla 
cevaplandı.

ÖZGÜRLÜKTOPLUMSAL
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duk la rı me za li mi dün ya ka -

mu oyu na an la ta bil mek için

çeşit li plat form lar da ken di le -

ri ni izah et me ye ça lışı yor lar. 

Kürt hal kı nın du ru mu şu

an da öy le değil. Kürt hal kı na

karşı linç gi rişim le ri, ırk çı, şo -

ven dal ga var ama şöy le bir

du rum da var. Kürt hal kı Er -

me ni hal kı gi bi ör güt süz değil.

Kürt hal kı Er me ni hal kı gi bi

mü ca de le ede mez ko num da

değil. Sa de ce ve sa de ce uğ ra -

dığı me za li mi an lat ma ça ba -

sın da da değil. Bu nun de mok -

ra tik mü ca de le si ni sür dü rü -

yor. Do la yı sıy la ör güt lü ya pı la -

rı, gü cü var. Hat ta ör neğin

biz ler Tür ki ye’de ya sal hat ta

mü ca de le yü rü ten bir ha re ke -

tiz. Doğ ru bul duğu muz için

bu ra da yız. Bel ki ba zı in san la -

rı mız Kürt ar ka daş la rı mız si -

lah lı mü ca de le de yü rü tü yor -

lar. Dağ la ra çık tı lar, el le rin de

si lah la rı var, mü ca de le yü rü -

tü yor lar. Doğ ru ya da yan lış,

bir değer len dir me ya pa mam.

Ama bun lar Kürt hal kı adı na

mü ca de le edi yor lar. Do la yı sıy -

la Kürt hal kı hem ör güt lü dür

hem de onun adı na mü ca de le

eden si lah lı bir güç var. 

İÇ SAVAŞA DOĞRU MU?

Bu ra dan şu na ulaş mak is ti -

yo rum. Er me ni hal kı nın şu

an ki du ru mun dan fark lı ola -

rak, eğer ırk çı, şo ven sal dı rı -

lar bu ha liy le de vam eder se

Kürt hal kı çok fark lı şey ler

ge liş ti re bi lir. Ba na ür kü tü cü

ge li yor ör neğin Trab zon’da,

Ay va lık’ta fark lı yer ler de ger -

çek leşen linç gi rişim ler de ya -

nıt ola rak Di yar ba kır, Mar din,

Si irt, Bit lis, Si vas, Ma lat ya’da

Türk le re yö ne lik linç gi rişi mi

or ta ya çı ka bi lir. De diğim gi bi,

öy le ya da böy le ken di si lah lı,

ör güt sel ya pı la rı var. Bu nu

dik ka te al mak la zım. 

KARDEŞLİK İSTİYORUZ

İç sa vaşa doğ ru gi di yor mu -

yuz? Yok. Ben ce git mez. Kürt

hal kı çok kont rol lü bir mü ca -

de le yü rü tü yor. De mok ra tik

ta lep le ri var ve bu na uy gun

mü ca de le yön tem le ri sür dü rü -

yor. Bir iç sa vaşa git mez. Ama

dev let iç sa vaş kor ku suy la, iç

sa vaş çı ka bi lir, bun lar bi zi iç

sa vaşa zor lu yor yak laşı mıy la

Tür ki ye’yi bir pa ra no ya ya sok -

mak is ti yor lar. Bir ye re ka dar

da ha zor la ya cak lar. Za ten şu

an da mak si mum dü zey de yiz.

Bu nun da ha öte si ol maz. Dev -

let de bu nun içi ne da ha çok

gi re mez. Ne ka dar zor lar  sa

zor la sın lar Kürt hal kı çok

soğuk kan lı, de mok ra tik ta lep -

le ri ni Tür ki ye’de ki ar ka daş la -

rıy la, kar deş le riy le be ra ber

hay kı rı yor. Böy le bir iç sa vaşa

doğ ru bir gi diş ol sa bi le iç

savaşla so nuç la na cak bir du -

rum biz ce yok. 

Şim di si zin ini si ya ti fi ni ze

gel mek is ti yo rum. Biz ce şu

an da çok ih ti yaç du yu lan bir

sü reç te bu ini si ya tif or ta ya çı -

kı yor. Eğer bu sü re ce doğ ru

ya nıt ola bi lir se bu ini si ya tif

ta rih sel bir gö rev le or ta ya

çık mış ola cak. 

Ay dın lar dan bah se der ken

söy le dim. Ay dın lar, de mok rat -

lar, in san hak la rı sa vu nu cu la -

rı, tüm bun lar üçün cü ses

ola maz lar. Bun lar ezi len ler -

den, meş ru de mok ra tik in sa ni

ta lep le ri olan lar dan ya na ta -

vır al mak zo run da dır lar. Ve

sos ya list ler bu nun mü ca de le -

ci si dir ler. 

SOLUN DESTEĞİ

Bir de siz ler, bi zim si ze biç -

tiği miz an la mıy la söy lü yo rum,

Tür ki ye’de ki bu linç gi rişi mi -

ne karşı, bu şo ven his te ri ye

karşı en bü yük du ruşu ser gi -

le ye bi le cek bir ke si mi tem sil

edi yor su nuz. Bu nun için de

Kürt de mok ra tik ha re ke ti nin

bu lu nup bu lun ma ma sı hiç

önem li değil. Biz ce bu lun ma -

ma sı da ha ye rin de olur. Çün -

kü eğer bir kar deş lik sü re ci

yaşa nı yorsa, Türk ve Kürt

hal kı nın kar deş liği ni slo gan -

laş tı rı yor sak bu nun pra tik du -

ruşu nu şu an da siz ler ser gi le -

ye cek si niz. Biz böy le bir an -

lam bi çi yo ruz. 

Hep kar deş lik ten bah set tik

şu ana ka dar ve bi zim en çok

kar deş leş me ye ih ti yaç duy -

duğu muz sü reç te yiz. Tür ki -

ye’nin dev rim ci, de mok rat,

sos ya list ar ka daş la rı mız bir

kar deş lik ten bah se de cek,

söz le ri nin ge reği ni ye ri ne ge -

ti re cek ler se bunu şim di yap -

ma lı lar. Ya rın ger çek ten hiçbi -

ri mi zin bu na ih ti ya cı kal ma -

ya cak, çün kü öy le bir du rum

bel ki kal ma ya cak. Bu linç gi -

rişim le ri ne, bel ki iç sa vaş,

ben bu na çok ih ti mal ver mi -

yo rum, biz ken di açı mız dan

bu ra ya gi dil me me si için eli -

miz den ge le ni ya pı yo ruz, ama

ora ya doğ ru gi dişin önü nü

siz ler ke se cek si niz.

Siz ler bu hal kı ay dın la ta -

cak sı nız. Tür ki ye ka mu oyu na

du ru mu, ger çek lik le ri siz ler

söy le ye cek si niz. Siz ler kit le le -

ri bi linç len di ren ey lem le ri,

eği tim le ri ya pa rak kit le le re

taşı ya cağı nız du ruş, düşün ce

akı mı nı Kürt hal kıy la, emek çi

ezi len ke sim ler le kar deş lik

or ta mı nı sağ la ya cak sı nız. 

Biz ler ken di açı mız dan ezi -

len yok sul ke sim le rin, emek -

çi le rin ta lep le riy le or tak ha re -

ket edi yo ruz. De mok ra tik ya -

pı lan ma, de mok ra tik ta lep le -

rin bir ge reği ola rak Tür ki -

ye’de ki yok sul, ezi len ke sim -

ler den ken di mi zi çok fark lı

gör mü yo ruz. Böy le bir şe yi

za ten düşü ne me yiz bi le. 

Tür ki ye’nin ezi len le ri azın lık

inanç lar dır, yok sul emek çi

halk lar dır, Kürt ler dir. Bun lar -

dan ay rı ken di mi zi düşü nür -

sek o za man sa de ce ulu sal

ta lep le ri olan mil li yet çi bir

akım du ru mu na da ge le bi li riz.

Böy le bir şe yi miz yok ama

bu nun en önem li ayak la rın -

dan bi ri biz isek, diğe ri de

siz si niz. 

Biz le rin ay rı ay rı za man za -

man da or tak ger çek leş ti re -

ceği miz ey lem sel lik ler, kar -

deş leş me nin en ba riz ör nek -

le ri ni oluş tu ra cak. Bu an la -

mıy la biz ay dın la ra biç tiği miz

mis yo nu ini si ya ti fe biç mi yo -

ruz. On la rın üçün cü ses ol -

ma sı na eh ve ni şer bir du rum

ola rak, ya ni kö tü nün iyi si ola -

rak bak tık. Ama si ze öy le

değil. Siz ler ol ma sı ge re ken

tu tu mun sa hip le ri si niz. 

Do la yı sıy la ta rih sel mis yo -

nu nuz ge reği Tür ki ye emek çi -

le ri nin tem sil ci le ri ola rak kal -

kıp Kürt hal kı nın meş ru de -

mok ra tik ta lep le ri ni siz ler  de

ken di cep he niz den hay kı ra rak

hem emek çi le rin hem Kürt

hal kı nın ta lep le ri nin ger çek -

leş me si yö nün de mü ca de le

sür dür me niz ge re ki yor. Bu na

biz ca nı gö nül den des tek su -

na cağı mız gi bi bek len ti için -

de yiz de.

TÜRK HALKINDAN
DESTEK İSTİYORUZ

150 ay dın gi rişim ci nin po -

zis yo nu ile si zin dur duğu nuz

nok ta çok ay rı. Tıp kı biz kal -

kıp da “Kürt hal kı nın şöy le

ta lep le ri var, ge lin bun la rı

din le yin, ya pın” di ye me ye -

ceği miz gi bi siz le rin de öy le

bir du ruşu nuz ol maz di ye

düşü nü yo rum. Böy le si ne bü -

yük bir an lam bi çi yo ruz. Bi -

zim için de ge ri dur ma mız en

an lam lı du ruş. Çün kü siz ler

sos ya list ler, de mok ra si sa vu -

nu cu la rı ola rak Türk hal kı na

ge rek li me saj la rı di le ge tir -

me niz en doğ ru ka rar dır.

“AB bir ser ma ye or -
tak lığı dır. Biz ce çok
fark lı değer len di ri le -
cek bir oluşum değil.
AB’de de kı sa va de de

bi rta kım ka za nım lar
el de edi lir. Uzun 

va de de Tür ki ye’nin
düşe ceği du rum çok

iyi bi li ni yor. Ama
uzun va de de eğer

Tür ki ye’de ki emek çi -
ler, Kürt hal kı, sos ya -

list ler hat ta li be ral
de mok rat lar Tür ki -

ye’nin de mok ra tik leş -
me si ni is ti yor lar sa kı -

sa va de de ken di iç
di na mik le riy le bir
demok ratik leş me,

demok rasi
mücadelesinin

oluşabil mesinin
koşul ları henüz yok.” 

Batman’da sokakları dolduran ve cenazelerine sahip çıkan Kürtler kritik aşamada solun desteğini istiyor.
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ür ki ye’de ve ben zer

Üçün cü Dün ya ül ke le -

rin de uy gu la nan ne oli -

be ral po li ti ka la rın en önem li

un sur la rın dan bi ri, dev le tin

eko no mi ye mü da ha le si nin sı -

nır lan dı rıl ma sıy dı. Bu dü zen -

le me ler te mel ge rek çe si ni,

“dev le tin eko no mik kriz le rin

kay nağı ve yi ne eko no mik kal -

kın ma nın önün de en bü yük

en gel ler den bi ri ol duğu” ar gü -

ma nın da bul uyordu. Do la yı sıy -

la dev let kü çül tül me li, pi ya sa

ken di ku ral la rı na bı ra kıl ma lıy -

dı. 1980 son ra sı ik ti da ra ge -

len si ya si par ti le rin eko no mi

prog ram la rı ha li ne ge len bu

dü zen le me ler, emek çi le rin yıl -

lar  süren mü ca de le siyle el de

et tik le ri ka za nım la rı bi rer

ikişer or ta dan kal dı rı la rak uy -

gu la ma ya ko nul du.

Öte yan dan, neoli be ra liz min

sa vu nu cu la rının eko no mik

kal kın ma için öner dik le ri bu

po li ti ka lar, ken di id di ala rı nın

ter si ne so nuç lar ya ra ta cak, bu

ül ke ler sık sık tek rar la nan fi -

nan sal kriz ler le sar sı la cak tı.

Tür ki ye eko no mi si de 1994-

2000-2001 kriz le ri ni yaşa dı;

her kriz ser ma ye ke si mi açı -

sın dan ye ni ola nak lar ya ra tır -

ken, halk lar da ha da yok sul -

laş tı, ül ke de es naf ey lem le -

riyle pat la yan or ta sı nı fın hız la

yok sul laş tığı, yok sul in san la -

rın ise aç lık sı nı rın da yaşa ma -

ya mah kûm edil diği bir sü reç

yaşan dı.

Neoli be ra liz min mi mar la rın -

dan Stig litz, bi rin ci kuşak ya -

pı sal re form lar ola rak ad lan -

dı rı lan ve ku ral sız laş ma sü -

reç le ri ile bir lik te uy gu la nan

neoli be ral po li ti ka la ra en sert

eleş ti ri le ri yö nel tir ken, tam da

tem sil et tiği sı nı fın çı kar la rı na

uy gun ola rak, so ru nun bu po -

li ti ka lar da değil, uy gu la ma

yön tem le rin de ol duğu nu ile ri

sü rü yor du. Ya ni so run özel leş -

tir me ler de değil, uy gu la ma -

day dı. Do la yı sıy la özel leş tir -

me le re de vam edil me li, ka mu

mal la rı öze le dev re di lir ken

ön ce pi ya sa ku ral la rı na uy gun

ha le ge ti ri le rek özel leş ti ril me -

liy di. Ya ni bu ku rum lar ön ce

ken di so run la rın dan arın dı rıl -

ma lı, öze le dev rin de yük ola -

cak za rar la rı ka mu nun sır tı na

yük len me liy di. Ni te kim

TMSF’ye dev re di len ban ka lar -

da da bu yön tem iz len di. Bu

yak laşım, ka mu mal la rı nın

özel leş ti ril me sin de te mel ge -

rek çe ola rak ile ri sü rü len “Za -

rar eden ku rum la rı özel leş ti ri -

yo ruz” söy le mi nin değiş me si -

ne de ne den ola cak tı. Una kı -

tan yap tığı ba sın açık la ma sın -

da o per va sız söz le rin den bi -

riyle du ru mu özet le di; “Sa de -

ce za rar eden le ri değil, kâr

eden le ri de sa ta rım.”

TÜP RAŞ, KOÇ-SHELL
OR TAK LI ĞI NIN

Una kı tan’ın de diği ol du. Kâr

eden ku ru luş lar dan bi ri olan

ve ay nı za man da Tür ki ye’nin

en bü yük sa na yi, Av ru pa’nın

ise 7. bü yük ra fi ne ri şir ke ti

olan Tüp raş’ın yüzde 51 his se -

si Koç-Shell or tak lığı na sa tıl dı.

Shell-Koç Or tak Gi rişim Gru -

bu'nda Koç Gru bu hâ kim or tak

po zis yo nun da. Shell Tür ki -

ye’nin bin de 1, Shell Over se -

as’ın yüz de 9.9, Opet’in yüz de

3, Ay gaz’ın yüz de 7, Koç Hol -

din g’in yüz de 80 pa yı bu lu nu -

yor. Bu du rum da Koç Hol ding

şir ket le ri nin top lam his se si

yüz de 90’a ulaşı yor. 

YERLİ Mİ, YABANCI MI?

Diğer özel leş tir me ler de ol -

duğu gi bi Tüp raş’ın özel leş ti -

ril me sin de de sol için deki

“ulu sal” ser ma ye tar tış ma la -

rı na tanık olduk. Utan gaç ça,

“Ma dem özel leş ti ri yor su nuz,

bi zim ulu sal ser ma ye ye sa tın”

öner me le ri ni oku duk… Bu

öner me ler esa sın da ser ma ye -

nin ulus la ra ra sı laş ma sı nın al -

dığı hız ve bi çim karşı sın da

ek se ni ni kay be den ulu sal -

cı/ulu sal kal kın ma cı ta vır la rın

bir uzan tı sıdır. 

Ser ma ye, man tığı na uy gun

ola rak her ala na nü fuz edi yor.

Do la yı sıy la özel leş tir me le ri

ka mu da bi rik miş değer le rin

ser ma ye ye ak ta rı mı sü re ci ve

ay nı za man da da iş çi sı nı fı nın

yıl lar dır yü rüt tüğü mü ca de -

leyle kazandığı  “hak la rın” or -

ta dan kal dı rıl ma sı ola rak oku -

mak ve bu  noktadan karşı çık -

mak ge re ki yor. 

SAMİ OFER KİMDİR?

Tüp raş’ın sa tışın da bir baş -

ka şa ibe li olay da Ga la ta port

iha le sin de or ta ya çı kan Sa mi

Ofer’e Tüp raş his se le ri nin

yüzde 14,76’sı nın iha le yön te -

miyle değil, giz li sa tış yön te -

miyle sa tıl mış ol ma sıy dı. Ofer

se kiz ay son ra ki blok sa tış ta

his se le ri ni, üç ka tı değe re

satacaktı. İs ra il’in en önem li

ser ma ye dar la rın dan bi ri olan

Sa mi Ofer’in ha yat hi kâ ye si

de yap tığı iş ler ka dar il ginç.

Ro man ya’da doğan, da ha son -

ra ise ai le siyle Fi lis ti n’e göç

eden Ofer’in Hay fa’da ge mi le -

re su ve ben zin sa ta rak iş ha -

ya tı na atıl dığı id dia edi li yor.

Sa mi Ofer’in yük se lişi,

1975’te dün ya nın ikin ci bü yük

ge zi ge mi si fi lo su na sa hip

olan Ro yal Ca rib be an Cru ise

(RCC) şir ke ti nin yüz de 20’si ni

sa tın al ma sıy la baş lı yor. Ofer

1999’da Is ra el Cor po ra ti ons

ad lı şir ket ler gru bu nu sa tın

alı yor. Hol din gin en çok ge lir

ge ti ren şir ke ti, ta rım da kul la -

nı lan ham kim ya sal la rı üre ten

Is ra el Che mi cals. Ay rı ca te le -

ko mü ni kas yon, ra fi ne ri, tek -

no lo ji ala nın da fa ali yet gös te -

ren hol din gin ZIM isim li bir

ge mi ci lik şir ke ti de var. Sa mi

Ofer, İs ra il’de ger çek leş ti ri len

özel leş tir me le rin önem li alı cı -

sı ola rak bi ri kim le rini ar tır mış

durum da.

TÜPRAŞ ÖZELLEŞTİRİLDİ
NURAY ERGÜNEŞ

Sermaye, kendi
mantığına uygun
olarak her alana

nüfuz ediyor.
Dolayısıyla

özelleştirmeleri,
kamuda birikmiş

değerlerin 
sermayeye aktarımı

süreci ve aynı
zamanda da işçi
sınıfının yıllardır

yürüttüğü
mücadeleyle

kazandığı
“hakların” ortadan
kaldırılması olarak

okumak ve bu
noktadan karşı

çıkmak gerekiyor. 

T

Tüp raş’ın özel leş ti ril -
me sin de de sol içindeki

“ulu sal” ser ma ye tar tış -
ma la rı na 

ta nık ol duk. Utan gaç ça
“Ma dem özel leş ti ri yor -

su nuz, bi zim 
ulu sal ser mayeye satın”

öner melerini okuduk
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v ru pa’da mer ke zi leşe -

rek kü re sel leşen ser -

ma ye grup la rı nın, kü -

re sel em per ya list da laş ma

içinde tu tu na cak la rı mev zi

ola rak inşa et tik le ri AB pro je -

si, bir dar be da ha al mış gibi

gö zü kü yor.

Av ru pa ana ya sa tas lağı nın

Fran sa’da ki halkoy la ma sı na

ka dar, san ki her şey ser ma ye -

nin ras yo nel plan la rı na gö re

akıp gi di yor du. 

Av ru pa ser ma ye si, kü re sel

dü zey de ki açı lım la rın da ken di -

si ne mer ke zi si ya si-as ke ri

des tek ola cak ve ser ma ye bi -

ri ki mi ni uy gun yol lar la hız lan -

dı ra cak bi çim de di zayn et tiği

bir ana ya sa yı, halk la ra ko lay -

ca ka bul et ti re ceği ni düşü nü -

yor du. 

90 son ra sın da ken di ne gü -

ve ni yük se len dev ser ma ye

grup la rı, “Biz is te riz, da ya tı rız

ve ya pa rız. Her kes de ka bul

eder” man tığı nı taşıyordu. 

Ev de ki he sap, çarşı ya uy -

ma dı. Açgöz lü ser ma ye nin çı -

kar he sap la rı nı Fran sız emek -

çi le r boz du.

Tür ki ye’de ki bo ya lı ba sın,

san ki Fran sız lar işi gü cü bı ra -

kıp da Tür ki ye’yi tar tışmışlar

gi bi sun sa da, ger çek te oy la -

nan neoli be ral po li ti ka lar ve o

po li ti ka la rın en ra hat bi çim de

mak si mi ze edi le ceği bi çim de

ha zır lan mış Av ru pa ana ya sa sı

tas lağıy dı. 

Fran sız emek çi le ri, “Ar tık

ye ter!” de di ler. Her  şe yin ser -

ma ye nin çı kar la rı na gö re

ayar lan dığı ve bu nun  ne fes

al mak gi bi nor mal bir du rum

ol duğu bi lin ci nin her ke se ka -

bul et ti ril diği bir dö ne min

inişe geç me ye baş la dığı an -

laşı lı yor du. 

ARTIK YETER! 

İki yüz yıl lık mü ca de le nin

so nu cun da, alın  te ri ve hat ta

kan dö ke rek ka zan dık la rı sos -

yal hak la rın doy mak bil mez

bir ar sız lık la ser ma ye ta ra fın -

dan gas p e dil diği ni gö ren

emek çi ler, “Ar tık ye ter!” di yor -

lar dı.

Sı ra da Hol lan da var dı. Ora -

da da emek çi ler ana ya sa tas -

lağı nı red det ti ler. Ve sermaye

odaklı bir ana ya sal kim lik ka -

zan ma sü re ci, şim di lik fi ilen

as kı ya alın dı. Av ru pa ser ma -

ye si nin ken di çı kar la rı na gö re

da yat tığı Av ru pa pro je si, de -

rin lik ka za na ma mış oldu.

İş te, son Al man ya se çim le ri

de, şa yet so nuç la rı Av ru pa

pro je si açı sın dan değer len di -

rir sek, ay nı sü re ce Al man

emek çi le ri nin de ka tıl dığı nı

gös te ri yor.

Al man ser ma ye grup la rı,

ken di neoli be ral prog ram la rı nı

uy gu la yan SPD Hü kü me ti ’nin

yıp ran dığı nı gö re rek bir sağ

ik ti da rı, CDU/CSU-Li be ral ler

it ti fa kı nı, ik ti da ra ge çir me yi

plan lı yor du. Ev de ki he sap, yi -

ne çarşı ya uy ma dı.

So lun top lam oy u es kiye

göre arttı ve yüz de 52’ye dek

yükseldi. SPD’nin po li ti ka la rı nı

da ha da yoğun laş tı ra rak uy gu -

la ya cağı nı açıklayan sağ par ti -

ler, um duk la rı nı bu la ma dı lar.

DİE LİNKE/SOL PARTİ 

Se çi min önem li ak tö rü ise,

Die Lin ke/Sol Par ti’ydi, ki top -

lam sol oy la rın art ma sı nın

baş lı ca se be bi ol du.  Sol Par ti,

ye ni ku rul muş ol ma sı na rağ -

men, yüz de 8,7 oranında oy

top la ya rak, güç lü bir par la -

men to gru bu kur du. Mu ha le -

fet te ka la cağı nı açık la yan par -

ti nin, par la men to da gü rül tü

ko par ma sı bek le ni yor.

So nuçta se çim ler den güç

top la ya rak çıkacağını ve yo -

rul muş atı nı değiş ti re rek he -

def le ri ne doğ ru da ha hız lı yol

ala cağı nı he sap la yan Al man

ser ma ye si, ka zanç lı çık ma dı. 

Her ne ka dar, ola sı bir bü -

yük ko alis yo nun neoli be ral

pro je yi uy gu la ma ya de vam

ede ceği bel liy se de, Sol Par -

ti’nin mu ha le fe ti nin ik ti da rın

yo lu na tu zak lar ku ra cağı ve

hı zı nı ke se ceği de an laşı lı yor.

Ar tık Al man par la men to sun -

da, sis tem içi de ol sa bir re -

for mist sol par ti var ve emek -

çi ler, uy gu la nan po li ti ka la ra

olan tep ki le ri ni da ha güç lü

dil len di re bi le cek ler. Sü reç,

dev rim ci bir po li ti ka nın da

önü nü aç ma ola sı lığı nı

güçlendiriyor.

İŞÇİLER SAHNEDE 

Av ru pa pro je si nin ana ek se -

ni olan Al man-Fran sız hat tın -

da, emek çi ler de ini si ya tif al -

ma ya baş la dı. Sa de ce ser ma -

ye nin çı kar la rı nın gün dem de

ol duğu ve nor mal durumun da

bu ol duğu ya nıl sa ma sı nın

hüküm sürdüğü bir dö ne min

ka pan dığı gö rü lü yor. Sah ne de

ye ni bir ak tör da ha be li ri yor:

Emek çi ler ve on la rın ken di çı -

kar la rı yö nün de da ya ta cak la rı

si ya si ira de le ri. 

Ba ka lım emek çi le rin dev re -

ye gir diği ye ni du rum da, Av -

ru pa projesine ne olacak?

ALMAN SÜRPRİZİ
Avrupa Birliği’nde çatlak derinleşiyor:

OĞUZHAN KAYSERİLİOĞLU

Avrupa projesinin
ana ekseni olan

Alman-Fransız
hattında, emekçiler
de inisiyatif almaya

başladı. Sadece
ser ma ye nin çı kar la -

rı nın gün dem de 
ol duğu ve nor ma l

durumun da bu 
ol duğu ya nıl sa ma sı -
nın hüküm sürdüğü
bir dö ne min ka pan -

dığı gö rü lü yor. 
Sah ne nin ke na rın da
ye ni bir ak tör da ha

be li ri yor: Emek çi ler
ve on la rın ken di çı -
kar la rı yö nün de da -

ya ta cak la rı si ya si
iradeleri. Bakalım
bu yeni durumda,

Avrupa projesine ne
olacak?

A

Herkes, Merkel ve Schröder’in savaşacağını ve Merkel’in kazanacağını düşünüyordu. Evdeki hesap çarşıya
uymadı. Aradan işçilerin taleplerini dillendiren Sol Parti çıktı. Yeni meclis karışacak mı?
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us ya ile Çin, Ağus tos ayı nın

ikin ci ya rı sın da as ke ri ama özel -

lik le po li tik açı dan önem li olan

or tak bir tat bi kat ger çek leş tir di. İki ül -

ke den on bin as ke rin ka tıl dığı tat bi kat,

Rus ya’nın Vla di vos tok böl ge sin de baş -

la yıp Çin’in Şan dong Ya rı ma da sı’nda

so na er di. “Ba rış Gö re vi 2005” adı ve -

ri len, ka ra, ha va ve de niz de ger çek leş -

ti ri len tat bi kat ta de ni zal tı lar, dest ro -

yer ler, he li kop ter ler ve uzun men zil li,

nük le er si lah taşı ma ka pa si te li bom -

bar dı man uçak la rı yer al dı. 

Bu tat bi kat çeşit li ba kım lar dan

önem taşı yor. Geç miş te iki si de sos ya -

list olan ama özel lik le 1960 son ra sın -

da ide olo jik/politik bir sür tüş me ye gi -

ren, bir bi ri ne düş manlaşan hat ta yer

yer si lah lı sı nır ça tış ma la rı yaşa yan

Rus ya (es ki Sov yet ler Bir liği) ve Çin’in

or tak as ke ri tat bi ka tı, iki ül ke ara sın -

da ki ya kın laş ma nın var dığı bo yu tu

gös ter di. 

ÇİN-RUSYA: BİZ DE VARIZ 

Ama bu or tak tat bi ka tın asıl öne mi,

bu iki ül ke ara sın da ki iliş ki le rin öte -

sin de, dün ya ça pın da ki güç ler den ge si

ba kı mın dan ya rat tığı et ki de dir. Or tak

tat bi ka tın açık la nan ama cı, ulus la ra ra -

sı te rö re ve ay rı lık çı lığa karşı iş bir liği -

ni ge liş tir mek tir. Tat bi ka tın se nar yo su

ise, et nik so run lar ne de niyle te rö re

ma ruz kal mış bir ül ke ye yar dım et mek

ama cıyla as ke ri mü da ha le ye da yan dı -

rıl dı. Tat bi ka tın bu za hi ri ama cı bi le,

ABD’ye bir me sa jı içe ri yor. 

Tat bi ka tın he def le ri ne iliş kin bu

açık lama lar, Çin’in ken di top rağı ola -

rak gör düğü ama ABD’nin ko ru ma sı

al tın da ay rı kal ma yı sür dür mek is te -

yen Tay van’a karşı bir göz dağı dır. Çin

za ten Tay van’a karşı si lah kul lan ma

hak kı nı elin de tut tuğu nu açık lı yor du.

Or tak bir tat bi kat ta Tay van’ı çağ rış tı -

ran bir se nar yo nun kul la nıl ma sı, Rus -

ya’nın da böy le bir gi rişi mi, des tek le -

me se bi le meş ru gö re ceği ni gös ter miş

ol du. 

Fa kat tat bi ka tın öne mi Tay van’ın da

öte sin de dir. Rus ya ve Çin, or tak tat bi -

kat la ABD’ye, As ya’da başıboş at koş -

tu ra ma ya cağı, ar tık bu böl ge de ki ham -

le le rin de bu ül ke le rin var lığı nı ve çı kar -

la rı nı da dik ka te al ma sı ge rek tiği me -

sa jı nı ver di ler. Da ha sı, ABD’nin tek ku -

tup lu dün ya ta sa rı mı na karşı, çok ku -

tup lu bir dün ya dü ze ni is te dik le ri ni, ya -

ni tek kü re sel gü cün Ame ri ka ol ma dığı -

nı, ken di le ri nin de kü re sel ege men lik te

pay sa hi bi ol duk la rı nı vur gu la dı lar. 

ÇİN “GELİYORUM” DİYOR

1990’la rın başın da Sov yet ler Bir -

liği’nin çö küşü nün ar dın dan ABD dün -

ya nın tek sü per gü cü ha li ne ge lin ce,

stra te ji si ni, ken di si ne kü re sel dü zey de

ra kip çı ka bi le cek olan dev let le rin/güç -

le rin da ha baş tan ön le ri ni kes mek ve

kont rol al tı na al mak üze ri ne kur du.

Ola sı ra kip ler den bi ri Av ru pa’ydı. Av ru -

pa dev let le ri top lam ola rak bü yük bir

eko no mik, po li tik ve as ke ri gü ce sa hip

ol sa da, Bir leşik Av ru pa gi bi bir pro je -

nin peşin den git se de, bu sü reç çok ya -

vaş ve so run lu iş li yor, Av ru pa şim di lik

bir teh dit oluş tur mu yor. Ola sı diğer ra -

kip Rus ya ise, da ha ame li yat ma sa sın -

dan ye ni kalk ma nın san cı la rı nı yaşı yor.

Ger çi Pu tin yö ne ti min de Rus ya, dağıt -

tık la rı nı top la ma ve bü yük dev let po li ti -

ka la rı na dön me gay re ti için de önem li

me sa fe ler al dı. Söz ge li mi si lah sa na yi -

in de ile ri tek no lo ji nin kul la nı mın da

ABD’yle ya rışan, yer yer onu ge çen bir

ko num da. Ama Rus ya’nın da kü re sel

bir ra kip ola rak or ta ya çı ka bil me si için

epey za man var.

ABD, en bü yük ola sı kü re sel ra kip

ola rak Çin’i gö rü yor. Hak sız da değil.

Çin on  yıl lar dır ol duk ça yük sek bir bü -

yü me tem po su ya ka la mış du rum da.

Şim di den dün ya nın dördüncü bü yük ih -

ra cat çı ül ke si ol du. 10 yıl için de birinci

sı ra ya çı ka cağı tah min edi li yor. “Ko mü -

nist Par ti”nin ön der liğin de hız la ka pi ta -

list leşen bu ül ke, sa de ce eko no mik, as -

ke ri, po li tik gü cüy le değil, bin ler ce yıl lık

dev let/im pa ra tor luk ge le neği ve kül tü -

rüy le de dün ya ege men liği için ABD’yle

ya rış ma ya en ya kın aday ola rak gö rü -

nü yor. 

Ger çi Çin şu an da ABD’yle açık bir

re ka be te gir miş gö rün mek is te mi yor.

Çün kü he nüz bu na pek çok açı dan ha -

zır ol ma dığı nın far kın da. ABD’nin üs -

tün lüğü nü -şim di lik kay dıy la- ka bul

edi yor, ge rek tiğin de ge ri adım atı yor,

ama bu üs tün lüğü “eşit ler ara sın da bi -

rin ci lik” ola rak gör düğü nün al tını çi zi -

yor. Kuş ku suz ABD de Çin’i açık ça ra -

kip ola rak ilan edip sal dır mı yor ve o da

muh te mel he sap laş ma ya ha zır la nı yor.

Ya ni alt tan al ta her iki ta raf da kı lıç la rı -

nı bi ley li yor.

Öte yan dan Çin ve Rus ya, ABD’ye,

kü re sel dü zey de her is te diği ni ya pa ma -

ya cağı nı, ken di le ri nin çı kar la rı nı he sa -

ba kat ma sı ge rek tiği ni ha tır la tı yorlar.

Bu nun için de en uy gun sah ne ola rak

ken di ta rih sel ege men lik alan la rı olan

As ya’yı -doğal ola rak- se çi yor lar. Or tak

as ke ri tat bi kat bu nun bir bi çi mi dir.

Ama da ha sı var. Rus ya ve Çin, Hin dis -

tan’ı ara la rı na al mak için gay ret gös te -

ri yor. Çin, Soğuk Sa vaş dö ne min de,

başdüş ma nı Sov yet ler Bir liği’nin müt -

te fi ki olan, öte yan dan ta rih sel düş -

man lık bes le diği ve sı nır an laş maz lık la -

rı yaşa dığı Hin dis tan’la iliş ki le ri ni dü -

zelt me ye ça lışı yor. Hin dis tan da bu na

olum lu sin yal ler ve ri yor. Ni te kim 2006

yı lın da Rus ya, Çin ve Hin dis tan’ın ge niş

çap lı bir or tak as ke ri tat bi kat ya pa cağı

açık lan dı (kay nak: www.in di ada -

ily.com). Hin dis tan’ın Çin-Rus ya ek se ni -

ne gir me eği li min de ol duğu na da ir bir

baş ka işa ret ise, bu ül ke nin Şang hay

İş bir liği Ör gü tü’ne göz lem ci ola rak ka -

tıl ma sı dır. (Bu na karşı lık ABD de Çin’e

karşı Hin dis tan’ı ya nı na çek mek için gi -

rişim le ri ni sür dü rü yor.)

ŞANG HAY İŞ BİR Lİ Ğİ ÖR GÜ TÜ

ABD’nin As ya üze rin de ki gi rişim le ri ni

kı sıt la ma ya yö ne lik önem li bir adım,

Rus ya-Çin or tak as ke ri tat bi ka tın dan

bir buçuk ay ön ce atıl dı. 5 Tem muz gü -

nü Şang hay İş bir liği Ör gü tü, ABD’den,

“bu ör gü tün üye si olan ül ke ler de ki as -

ker le ri ni ge ri çek mek için bir tak vim

be lir le me si ni” is te di. Bu nun ar dın dan

Öz be kis tan, ABD’den ül ke sin de ki K-2

ha va üs sü nü boşalt ma sı nı ta lep et ti. 

ABD, Af ga nis tan mü da ha le si nin ön -

ce sin de bu ha re kâ ta des tek oluş tur -

mak ge rek çe siy le Öz be kis tan, Ta ci kis -

tan ve Kır gı zis tan’da as ke ri üs kur muş -

tu. Bu ge rek çe ar tık ge çer siz ha le gel -

me si ne rağ men, ABD bu üs le ri elin de

tut ma ya de vam edi yor, bu durum ise

söz ko nu su ül ke le rin ya nı sı ra  hem

Rus ya’yı hem de Çin’i ra hat sız edi yor -

du.  Kuş ku suz ŞİÖ’nün bu ta le bi ABD

için bek len me dik ve tat sız bir ge liş -

meydi. As lın da ŞİÖ’nün ken di si,

ABD’nin çı kar la rı nı teh dit eden bir ya -

pı dır.

ABD, GÜCÜNÜN 
SINIRLARINI HİSSEDİYOR 

ŞİÖ’nün ön ce li olan Şang hay Beş li si

gru bu 1996’da Çin’in Şang hay kentin de

Çin, Rus ya, Ka za kis tan, Kır gı zis tan ve

Ta ci kis tan ta ra fın dan ku rul du. Baş lan -

gıç ta üye ül ke ler ara sın da as ke ri alan -

da gü ven te si si ve sı nır lar da ki as ker le ri

azalt ma ama cıy la bir ara ya ge len bu

ül ke ler, gi de rek iş bir liği ni diğer alan lar -

da da ge liş tir me ye yö nel diler. 2001 yı -

lın da Şanghay Beşlisi’ne Öz be kis tan da

ka tıl dı ve grup Şang hay İş bir liği Ör gü tü

adı nı al dı. 

Geç tiği miz Tem muz ayın da As ta -

na’da (Ka za kis tan) ya pı lan ŞİÖ zir ve -

sin de yaşa nan önem li bir ge liş me de,

Hin dis tan, Pa kis tan ve İran’ın bu ör gü -

te göz lem ci ola rak ka tıl ma sıy dı (Moğo -

lis tan 2004’te ay nı sta tüy le ka tıl mış tı).

ŞİÖ, Çin ve Rus ya için As ya top rak la -

rın da ABD’ye karşı ini si ya tif ge liş tir -

menin ve karşı güç oluş tur ma nın

önem li bir ara cı dır. 

Gö rü nen o ki, ebe di kü re sel ege men -

lik peşin de ki ABD, ar tık gü cü nün sı nır -

la rı nı his set me ye baş lı yor. Dün ya nın

tek sü per gü cü ola rak her is te diği ni ko -

lay lık la ya pa cağı na iliş kin ha yal le ri ni ilk

yı kan, Irak hal kı ol du. Şim di kü re sel

ege men lik üze rin de hak id dia eden

diğer dev let ler de ken dilerini gös ter -

meye baş lıyor. An laşılan, im parator luk

rüyası çok uzun sür meyecek. 

22.09.2005

ÇİN-RUSYA ORTAK TATBİKATI
Asya’nın büyük güçleri, küresel egemenlik yarışında ısınma turlarında

İ. HALİT ELÇİ

R

Görünen o ki, ebedi küresel egemenlik peşindeki ABD, artık gücünün sınırlarını hissetmeye başlıyor.
Dünyanın tek süper gücü olarak her istediğini kolaylıkla yapacağına ilişkin hayallerini ilk yıkan, Irak
halkı oldu. Şimdi küresel egemenlik üzerinde hak iddia eden diğer devletler de kendilerini göstermeye
başlıyor. Anlaşılan, imparatorluk rüyası çok uzun sürmeyecek. 
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Güney Asya ülkelerinde gerilim tırmanıyor

epal'de Ne pal Ko mü -

nist Par ti si (Ma oist)’in

(NKP(M)) ilan et tiği 3

ay lık ateş kes özel lik le baş -

kent te ge niş bir kit le ha re ke ti -

nin oluş ma sı na ne den ol du.

Ne pal Kra lı ’nın par la men to yu

fes he de rek var olan so run la rı

çöz me yön te mi, sü reç için de

başa rı sız lık la so nuç lan dı. 

Ne pal'in en çok oku nan

gün lük ga ze te le rin den Kanti-
pur'un edi tö rü Na ra yan Wag le,

"Kral lığın çok bü yük bir bas kı

al tın da ol duğu nu" be lir ti. Ba -

rış Ko lek ti fi Kam pan ya sı’ nın

li de ri Su vash Dar nal, Ma oist -

le rin ilan et tiği ateş ke sin tüm

top lum sal ke sim ler ta ra fın dan

olum lu karşı lan dığı nı, bu na

karşı lık yö ne ti min son iki haf -

ta da iki bin den faz la kişiyi tu -

tuk la dığı nı açık la dı. 

KIRLARDAN SONRA
ŞEHİRLERDE 

Tü züğün de değişik lik ya pa -

rak mo narşi nin kal dı rıl ma sı

mü ca de le si ne ka tı lan Ne pal

Kong re Par ti si’ nin li de ri Ko -

ira la, "Kra li ye t’in ateş ke se ya -

nıt ver me ye rek so ru nu as ke ri

yol lar la çöz me ye ça lış tığı nı"

ifa de et ti. 

Ül ke nin yüzde 80'ini kont rol

eden NKP(M) özel lik le baş kent

ve bü yük kent ler de ki kit le ha -

re ke tiyle iliş ki ku ra rak da ha

ge niş bir cep heyle mo narşi yi

yık ma plan la rı ya pı yor. Ne pal

Kra li yet Or du su Söz cü sü, Ma -

oist le rin ateş kes te sa mi mi ol -

ma dık la rı nı ve da ha ge niş bir

sal dı rı ya ha zır lan mak üze re

güç top la mak için ateş kes ilan

et tik le ri ni söy le di. Bu şüp he le -

rin art ma sı üze ri ne Ne pal Kra -

lı, İn gi liz TV ka na lı Skynews'e

ver diği de meç te, eğer Ma oist -

ler uzun sü re li ateş kes ilan

eder ler se so ru nu gö rüş me ler

yo luy la çö ze bi le cek le ri ni söy -

le di. NKP(M) Baş ka nı Prac -

han da, Halk Kur tu luş Or du su

ak tif sa vun ma po zis yo nun da

kal dığı hal de Kra li yet’in as ke ri

ope ras yon la rı sür dü re rek

“başı be la dan kur tul ma yan bir

ül ke” ima jı nı sü rek li ha le ge -

tir me ye ça lış tığı nı söy le di. 

Ne pal'de şe hir ler de mü ca -

de le yoğun laşır ken Ne pal Ko -

mü nist Par ti si (Ma oist) ile

Hin dis tan Ko mü nist Par ti si

(Ma oist) (HKP(M)) ara sın da

va rı lan be ra ber ha re ket et me

an laş ma sı, böl ge de ki bü tün

dev let le ri il gi len di ren bir ko nu

ha li ne dö nüş me ye baş la dı.

HİNDİSTAN’DA GERİLİM
ARTIYOR 

Ne pal'in komşu su Hin dis -

tan'da gi de rek güç le nen

HKP(M) po li se yö ne lik uzak tan

ku man da lı ma yın pat la ta rak

ger çek leş tir diği ey lem son ra -

sın da fa al ol duğu eya let le rin

hep sin de ya sak lan ma ya baş -

la dı. Ge çen yıl HKP(M) ile hü -

kü met ara sın da ya pı lan gö -

rüş me ler hü kü me tin ön ce lik le

Ma oist le rin si lah bı rak ma sı

yö nün de ki ıs ra rıyla çık ma za

gir miş ve Ma oist ler gö rüş me -

ler den çe kil miş ti. Ateş kes sü -

re sin ce, yıl lar dır yeral tın da

olan ha re ket, yüz bin ler ce in -

sa nın ka tıl dığı açık kit le top -

lan tı la rı ya pa rak ken di le ri ne

yö nel ti len mar ji nal te rö rist ler

ima jı nın ger çek le bir il gi si ol -

ma dığı nı gös ter miş ti.

SRİ LANKA’DA 
SAVAŞ KAPIDA 

Tüm bu ge liş me le rin,

NKP(M)'nin de için de bu lun -

duğu Gü ney As ya Ma oist Par -

ti ler Ko or di nas yon Ko mi te si’ -

nin var lığıyla iliş ki li ol duğu

açık tır. Ne pal Hü kü me ti’ nin

ulus la ra ra sı des tek ala rak so -

ru nu çöz me gi rişi mi ne, böl ge

dev ri mi pers pek ti fi ne sa hip

olan NKP(M), Gü ney As ya Ma -

oist Par ti ler Ko or di nas yon Ko -

mi te si’nin ku rul ma sı na ön cü -

lük ede rek ce vap ver miş ve

HKP(M) ile çok da ha ya kın bir

iş bir liği ya pa cak la rı nı ka mu -

oyu na açık la mış tır.

Ne pal-Hin dis tan ek se nin de

bu ge liş me ler olur ken, bi raz

da ha gü ney de Sri Lan ka'da

se çim le re yö ne lik kam pan ya

baş la dı. Ya sal si ya set te ol duk -

ça et ki li olan sol cu Halk Kur -

tu luş Cep he si, hü kü met par ti -

si olan Öz gür lük Par ti si’yle

se çim an laş ma sı nı iki te mel

mad de üze ri ne oturt tu. Bi rin -

ci si, Ta mil Kap lan la rıyla ya pı -

lan gö rüş me le rin göz den ge çi -

ril me si ve on la ra va at edi len

fe de ras yon öne ri sin den vaz -

ge çil me si. İkin ci si, ken di le ri -

nin eko no mik prog ram la rı nın

uy gu lan ma sı. Ta mil Kap lan la -

rı, Sin hal ler de yük se len ve so -

lu da et ki si al tı na alan mil li -

yet çi dal ga ya karşı hü kü me ti

uyar dı. Eğer ba rış sü re ci ke -

sin ti ye uğ rar sa sa vaş mak tan

baş ka se çe nek le ri nin kal ma -

ya cağı nı ka muoyuna açık -

ladılar. 

NEPAL-HİNDİSTAN-SRİ LANKA
DENİZ ONGUN

Nepal Hükümeti’nin
uluslararası destek

alarak sorunu çözme
girişimine, bölge
devrimi perspek-
tifine sahip olan

NKP(M), Güney Asya
Maoist Partiler

Koordinasyon
Komitesi’nin

kurulmasına öncülük
ederek cevap vermiş

ve HKP(M) ile çok
daha yakın bir

işbirliği
yapacaklarını

kamuoyuna
açıklamıştır.

Nepal’de uzun süreli halk savaşı yürüten Maocu gerillalar, işbirlikçi monarşiyi yıkmak üzere. Bölgede devrimci güçler dayanışma içinde etkinlik kazanıyor.

N
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BD ve müt te fik le ri nin iş ga lin -

den bu ya na Irak’ta su lar du -

rul mu yor. Tam ter si ne, iş gal ci -

le rin kont ro lü al tın da söz de de mok ra -

tik leş me sü re ci ağır ak sak iş ler ken, ül -

ke bir iç sa vaşa doğ ru yol alı yor. Ba as

des po tiz mi nin de mir yum ruk ve ge çi ci

uz laş ma lar yo luy la has sas den ge le ri

gö ze te rek bir ara da tut tuğu Irak’ın et -

nik ve din sel bi leşen le ri, iş gal son ra sın -

da hız la ay rışı yor ve düş man laşı yor. Bu

par ça lan ma eği li mi ABD iş gal yö ne ti -

mi nin bir başa rı sız lığı mı? As lın da

başa rı sı de mek da ha doğ ru olur. Çün kü

ABD ne de mok ra tik leş mey le (ay nı za -

man da la ik lik le) ne de Irak’ın bü tün -

lüğüy le il gi le ni yor. Onun tek he de fi,

tem sil et tiği ser ma ye nin stra te jik çı kar -

la rı nı ko ru mak ve kâr la rı nı art ır mak . 

Bu açı dan ba kıl dığın da pet rol kay nak la -

rı nı da ha ra hat kont rol et mek için

ABD’nin, bir leşik ve güç lü bir Irak dev -

le ti ye ri ne kü çük, za yıf, bir bi ri ne düş -

man dev let çik le rin var lığı nı ter cih ede -

ceği açık tır. 

Kuş ku suz bu “ter cih”in de so run lu

yan la rı var. Ör neğin Irak’ın ya rı sı nı

kap sa yan ve Bas ra çev re sin de ki bü yük

pet rol ya tak la rı nı kont rol eden bir Şii

dev le ti, İran’la bir leş tiğin de ve ya it ti fak

yap tığın da ABD çı kar la rı için cid di bir

teh dit oluş tu ra cak tır. Ama kim bi lir,

bel ki ABD’nin bu ola sı teh li ke ye karşı

da bir pla nı var dır: söz ge li mi Gü ney

Irak’ta Şi iler ara sın da da ça tış ma ya -

rat mak. Öte yan dan ABD’nin Su ri ye’yi

he def al ma sı nın ar ka sın da ki ne den ler -

den bi ri de, İran-Gü ney Irak-Su ri ye-Gü -

ney Lüb nan Şii kuşağı nı şim di den par -

ça la ma düşün ce si dir.

Irak’ta po li ti ka ka za nı kay nı yor, her

gün ye ni ve önem li ge liş me ler olu yor.

Bu ya zı nın ka le me alın dığı gün ler de,

* ABD Sün ni Arap nü fu sun yaşa dığı

El An bar eya le tin de (Su ri ye sı nı rın da)

di re niş çi le re karşı ge niş çap lı bir ope -

ras yon yü rütüyordu;

* Irak Dev let Baş ka nı Ce lal Ta la ba ni

15 Ekim’de ya pı la cak olan ana ya sa re -

fe ran du mun da Sün ni le rin “evet” oyu

kul lan ma sı nı sağ la mak üze re ana ya sa

tas lağı üze rin de değişik lik ler yap mak

için ça lış ma la rın sür düğü nü açık la dı;

* Irak par la men to su, Sün ni le rin 15

Ekim’de re fe ran du ma su nu lan ana ya sa

tas lağı nı red det me le ri ni zor laş tı ra cak

bir ka rar al dı. Ge len tep ki ler karşı sın da

bu ka rar ge ri alın dı.

* Ta la ba ni, Baş ba kan İb ra him Ca fe -

ri’yi Ker kük’te “nor mal leş me” ted bir le -

ri ni uy gu la ma mak la suç la ya rak is ti fa ya

çağır dı. Şii it ti fa kın, Ca fe ri’yi ge ri çek -

me me si ha lin de ne ya pa cak la rı so rul -

duğun da Ta la ba ni, “Du ru mu değer len -

di re ceğiz” ya nı tı nı ver di.

İŞ GA LE KAR ŞI 
Dİ RE Nİ ŞİN TA BA NI: SÜN Nİ LER

Son ay la rın en önem li ge liş me si ise,

iş ga le karşı di re niş ey lem le ri nin, iş gal -

ci le rin ge niş çap lı ope ras yon la rı na, kit -

le ler üze rin de ki bas kı la rı na rağ men

yoğun laş ma sı; öte yan dan da iş gal ci le -

re yö ne lik sal dı rı ey lem le ri nin, Şii hal ka

yö nel me siy di. Di re niş çi grup lar ara sın -

da öne çı kan El Ka ide’nin Irak ko lu nun

li de ri Ebu Mu sab el Zer ka vi, Ey lül ayı

or ta la rın da, Şii ağır lık lı hü kü me tin iş -

gal ci ler le iş bir liği yap tığı ge rek çe siy le

Şi ile re karşı top ye kûn sa vaş aç tık la rı nı

açık la dı. Bu açık la ma ya, Şii hal ka yö ne -

lik -iki gün için de-  yak laşık 250 kişi nin

öl düğü sal dı rı lar eş lik et ti. 

Irak Sağ lık, İçiş le ri ve Sa vun ma ba -

kan lık la rı nın ver diği ra kam la ra gö re,

Ağus tos ayın da öl dü rü len Irak lı sa yı sı

526, ya ra lı sa yı sı 647 iken, ey lül ayın -

da ki sal dı rı lar da 702 Irak lı öl dü, 848

Irak lı da ya ra lan dı. 

Irak’ta ABD ve müt te fik le ri nin iş ga li -

ne karşı gü nü müz de ki si lah lı di re nişin

kit le te me li ni esas ola rak Sün ni Arap lar

oluş tu ru yor. (Şii dinada mı Muk te da

Sadr’ın Meh di or du su, za man za man iş -

gal ci güç ler le şid det li ça tış ma la ra gir se

de, sü rek li bir si lah lı di re niş söz ko nu su

değil.) Kuş ku suz iş gal ci le re karşı di re -

niş meş ru ve hak lı dır. An cak di re nişin

te mel gü cü nü ne den Sün ni le rin oluş tur -

duğu nu an la mak için bu top lu luğun Irak

için de ki ko nu mu na bak mak ge re ki yor.

Sün ni Arap lar Irak nü fu su nun yak -

laşık beş te bi ri ni oluş tu ran bir azın lık

ol ma la rı na rağ men, bu top lu luğa da ya -

nan Ba as Par ti si’nin ik ti da rı dö ne min de

ay rı ca lık lı bir ye re sa hip ti ler. Dev let

kad ro la rı ve or du için de Sün ni le rin

ağır lığı bu lu nu yor du. Bu na karşı lık Ba -

as yö ne ti mi Şii çoğun luğu ve Kürt le ri

bas kı al tın da tu tu yor, bu ke sim le rin di -

re niş gös ter me si ha lin de on la rı şid det -

le bas tı rı yor du. 

ABD’nin Sad dam’ın li der liği al tın da ki

Ba as yö ne ti mi ni de vi re rek ül ke yi iş gal

et me sin den en bü yük za ra rı gö ren ke -

sim, bu Sün ni Arap lar ol du. Ba as Par ti -

si ile güç lü bağ la rı ne de niy le ge ri pla na

itil di ler. Or du nun dağı tıl ma sıy la çok bü -

yük sa yı da Sün ni genç iş siz kal dı. Sün ni

yer leşim le rin Irak’ın pet rol kay nak la rın -

dan uzak ol ma sı da iş gal son ra sı ar tan

yok sul luğun ne den le rin den dir. Bu mad -

di ne den le rin yurt se ver lik ve din dar lık

duy gu la rıy la bir leş me siy le, Sün ni Arap

top lu luk, iş ga le karşı di re nişin kit le sel

ta ba nı ha li ne gel di. Öte yan dan si lah lı

di re niş gös te ren grup la rın için de Zer -

ka vi’nin El Ka ide ör gü tü gi de rek öne çı -

kı yor ve diğer grup la rı et ki si al tı na alı -

yor. Bu da di re niş te Sün ni İs la mi ren gin

ağır bas ma sı na yol açı yor. 

ANA YA SA TAR TIŞ MA LA RI 

ABD’nin (ve müt te fik le ri nin) Irak’ı iş -

gal et me ge rek çe le rin den bi ri de bu ül -

ke nin hal kı nı Sad dam dik ta tör lüğün den

kur ta rıp on la ra “öz gür lük, de mok ra si

ve in san hak la rı”nı ver mek ti. El bet te

bu, ABD’nin stra te jik çı kar la rı nı giz le -

ye cek bir al dat ma cay dı. Ama bu “öz -

gür lük ve de mok ra si” şam pi yo nu dev -

let, is ter is te mez bi çim sel ve ya rım ya -

ma lak da ol sa de mok ra tik gö rü nüm lü

bir yö ne tim oluş tur mak zo run day dı.

Kal dı ki ABD’nin ye rel iş bir lik çi le rin den

oluşan bir yö ne tim oluş tu rup as ke ri

gü cü nün bü yük bö lü mü nü ge ri çek me si

-si ya si açı dan ol duğu gi bi- eko no mik

açı dan da ya rar lı ola cak tır. Bu doğ rul -

tu da -“de mok ra si nin ku rul ma sı” yo lun -

da- bir tak vim ha zır lan dı. Tak vim ufak

ak sa ma lar la da ol sa uy gu la nı yor. 30

Ocak ta ri hin de, ana ya sa tas lağı nı ha -

zır la ya cak olan ge çi ci Ulu sal Mec lis’in

üye le ri se çil di. 15 Ağus tos’a ka dar

ana ya sa tas lağı nın ha zır lan ma sı ge re -

ki yor du. Bu ta ri he ka dar ana ya sa tas -

lağı nı oluş tur mak için Mec lis’te yer

alan si ya si grup lar (esas ola rak Kürt

Ko alis yo nu, Şii it ti fa kı ve Sün ni tem sil -

ci ler) ara sın da yoğun ve çe tin pa zar lık -

lar ya pıl dı. So nuç ta or ta ya bir ana ya sa

IRAK’TA İÇ SAVAŞ
TEHLİKESİ BÜYÜYOR

Son ayların en önemli
gelişmesi, işgale karşı

direniş eylemlerinin,
işgalcilerin ge niş çap lı
ope ras yon la rı na, kit le -

ler üze rin de ki bas kı la rı -
na rağ men yoğun laş ma -
sı; öte yan dan da iş gal -

ci le re yö ne lik sal dı rı ey -
lem le ri nin, Şii halka

yönelmesiydi. Direnişçi
gruplar arasında öne

çıkan El Kaide’nin Irak
kolunun lideri Ebu

Musab el Zerkavi, Eylül
ayı ortalarında, Şii
ağırlıklı hükümetin

işgalcilerle işbirliği
yaptığı gerekçesiyle

Şiilere karşı topyekûn
savaş açtıklarını

açıkladı. Bu
açıklamaya, Şii halka

yönelik -iki gün içinde-
yaklaşık 250 kişinin

öldüğü saldırılar eşlik
etti. 

İ. HALİT ELÇİ

A
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tas lağı çık tı. Ama bu tas lak  Kürt le rin

ve Şi ile rin uz laş ma sı nın ürü nü ol du.

Sün ni tem sil ci ler tas lağı onay la ma yı

red det ti ler. 

Ana ya sa tas lağı nın en önem li (Sün ni -

le rin de tep ki si ni çe ken) ya nı, Irak’ın

ge le cek te ki si ya sal ör güt len me si ni fe -

de ral bir ya pı ola rak ön gör me siy di.

Tas lağa gö re Irak 18 eya le te ay rı la cak;

eya let ler, ara la rın da bir lik ler oluş tu ra -

bi le cek tir. Sün ni le re gö re bu ya pı, mer -

ke zi hü kü me ti za yıf la ta cak, ku zey de bir

Kürt böl ge si, gü ney de bir Şii böl ge si

oluş ma sı na im kân ta nı ya cak ve gi de rek

bun la rın ay rı bi rer dev le te dö nüş me si -

nin, Irak’ın par ça lan ma sı nın ze mi ni ni

ha zır la ya cak tır. Ke za ku zey de ki ve gü -

ney de ki bu bir lik ler ken di böl ge le rin de

bu lu nan pet rol kay nak la rı nın ge li ri ni de

kul la na cak ve pet ro lün çık ma dığı böl -

ge ler de yaşa yan Sün ni le ri pet rol ge lir -

le rin den yok sun bı ra ka cak tır. 

Ana ya sa tas lağı nın diğer bir önem li

özel liği, İs lam’ı dev let di ni ha li ne ge tir -

me si dir. Ana ya sa İs lam’ı “bir te mel

kay nak” ola rak ta nım lı yor ve ya sa la rın

İs lam’a ay kı rı ola ma ya cağı nı be lir ti yor.

(“Öz gür lük ve de mok ra si”nin ko ru yu cu -

su ABD, la ik Ba as re ji mi ni yı kıp te ok ra -

tik bir dev let ku ru yor! Bu ne ya man çe -

liş ki! Ta bii asıl so run ABD’nin çı kar la rı -

nın ko run ma sı dır.)

İÇ SA VAŞ TEH Lİ KE Sİ 

Esas ola rak Kürt le rin ve Şi ile rin uz -

laş ma sı nın bir so nu cu olan, Sün ni le rin

karşı çık tığı ana ya sa tas lağı için 15

Ekim’de re fe ran dum ya pı la cak. Ce lal

Ta la ba ni’nin açık la dığı gi bi, Sün ni top -

lu luğun ona yı nı al mak ama cıy la ana ya -

sa tas lağı üze rin de değişik lik ler ya pıl -

ma sı için gö rüş me ler sür dü rü lü yor. An -

cak bu ça ba la rın sa de ce gö rün tü yü

kur tar ma yı he def le diği an laşı lı yor. Çün -

kü Kürt-Şii it ti fa kı nın çoğun luğu oluş -

tur duğu Mec lis, re fe ran du mun yapıl -

ma sı na 12 gün ka la ku ral la rı değiş ti re -

rek ana ya sa tas lağı nın red de dil me si ni

çok zor laş tı ran bir ka rar al dı. 

Mec lis ka ra rın dan ön ce du rum şöy -

ley di: 18 eya le tin 3’ün de ana ya sa tas -

lağı oy la rın üç te iki çoğun luğuy la red -

de di lir se tas lak ka bul edil me miş sa yı -

la cak tı. 4 eya let te çoğun luğu oluş tu ran

Sün ni ler, bu ku ra la gö re güç lü bir ka tı -

lım la ana ya sa tas lağı nın red de dil me si -

ni sağ la ya bi le cek ti. Ni te kim Sün ni top -

lu luğun li der le ri bu yön de ça lış ma yü -

rü tü yor du. Oy sa Mec lis’in ye ni ka ra rı na

gö re, bir eya let te re fe ran dum da ret ka -

ra rı çı ka bil me si için oy kul la nan la rın

değil, ka yıt lı seç men le rin üç te iki si nin

oy la rı ge re ki yor. Bir eya le tin ana ya sa yı

ka bul et me si için se oy la rın ba sit

çoğun luğu ye ter li olu yor. 

Bu ka rar, Sün ni le ri bi raz da ha si ya si

ya pı nın dışı na sü rü yor ve yal nız lık, ça -

re siz lik duy gu su nu kö rük lü yor. (Bu ya zı

ya yı na gir mek üze rey ken söz  ko nu su

ka rar tep ki ler üze ri ne ge ri alın dı. Ama

bu, Sün ni le rin “dışa rı da bı ra kıl ma”

duy gu su nu değiş tir mi yor.) Sün ni ler açı -

sın dan or ta ya çı kan bu olum suz tab lo,

Sün ni le rin iş gal ci le re olan tep ki si ni art -

tı rır ken, bu tep ki ta rih sel ola rak hu su -

met için de ol duk la rı, bu gün ise iş gal ci -

le rin iş bir lik çi si ko nu mun da olan Şii

çoğun luğa karşı yö nel me eği li mi gös te -

ri yor. El Ka ide bu tep ki yi din sel fa na -

tizm le açığa vu ru yor. Ger çi El Ka ide

dışın da ki Sün ni İs la mi ör güt ler ve

önem li di na dam la rı El Ka ide’nin Şii

hal kı he def al ma sı nı, bu nun mez hep ler

ara sın da sa vaşa yol aça cağı ge rek çe -

siy le eleş ti ri yor. Ke za şim di lik Şi iler de

soğuk kan lı dav ra nı yor ve ben ze ri karşı

sal dı rı lar la ya nıt ver mi yor. Ama iş ga lin,

yok sul luğun, yok sun luğun ya rat tığı ge -

ri lim ler, bir kı vıl cım la kit le sel boğaz laş -

ma nın baş la ma sı için uy gun bir ze min

ya ra tı yor. İş gal ci ler ise, ha zır la dık la rı

bu ge ri lim or ta mın da Irak halk la rı nın

boğaz laş ma sı nı iz le mek ten ke yif du ya -

cak tır. Hem böy le ce Irak’a me de ni yet

gö tür me ça ba la rı nın ne ka dar hak lı ol -

duğu nu gös ter miş olur lar!

04.10.2005

Kürt le rin ve Şi ile rin uz laş ma sı nın so nu cu olan, Sün ni le rin karşı çık tığı ana ya sa tas lağı için 15 Ekim’de re fe ran dum ya pı la cak. Ce lal Ta la ba ni’nin açık la dığı gi bi, Sün ni top lu luğun ona yı nı
al mak ama cıy la ana ya sa tas lağı üze rin de değişik lik  gö rüş me leri sür dü rü lü yor. An cak bu ça ba la rın gö rün tü yü kur tar ma yı he def le diği an laşı lı yor.

İşgalin, yoksulluğun,
yoksunluğun yarattığı
gerilimler, bir
kıvılcımla kitlesel
boğazlaşmanın
başlaması için uygun
bir zemin yaratıyor.
İşgalciler ise,
hazırladıkları bu gerilim
ortamında Irak
halklarının
boğazlaşmasını
izlemekten keyif
duyacaklardır. Hem
böylece Irak’a
medeniyet götürme
çabalarının ne kadar
haklı olduğunu
göstermiş olurlar!
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ge men le rin çı kar la rı

doğ rul tu sun da fark lı

ulu sal ve kül tü rel kim -

lik le rin bir bi ri ne düşü rül me ye

ça lışıl dığı gü nü müz de, Ha tay’

da “Me de ni yet ler Bu luş ma sı”

adıy la, me de ni yet i din öğe si ne

in dir ge yen top lan tı nın dü zen -

len me si, din üze ri ne ku ru lu bir

kon sept ara yışı nı gös ter iyor.

Ha tay’da Me de ni yet ler Bu -

luş ma sı adıy la dü zen le nen

top lantı da, din âlim le ri ve bü -

rok rat lar bir ara ya ge lir ken,

böl ge de ki diğer mez hep ve

kül tü rel kim lik ler ve esas un -

sur olan Arap Ale vi le ri (Nu say -

ri ler) tem sil edil me di. Bu du -

ru mu pro tes to eden Ha tay

Top lum sal Da ya nış ma ve Kül -

tür Der neği (TODAY) üye le ri

sus tu rul ma ya ça lışıl dı; Der nek

Baş ka nı Se za yi Zi da ni’nin de

ara la rın da bu lun duğu, 4 kişi,

Hal kev le ri’nden 4, ESP’den 1

kişi de gö zal tı na alın dı. Böy le -

ce ege men lerin “to le rans” ve

“hoş gö rü”sü anlaşılmış oldu.

NU SAY Rİ LER

Tüm bas kı la ra rağ men TO -

DAY, böl ge nin ger çek tep ki si ni

ve al ter na ti fi ni or ta ya koy du.

Böy le ce Arap Ale vi le ri nin sin -

di ri le me ye ceği ni ve “Me de ni -

yet ler Bu luş ma sı”nın, inanç la -

ra öz gür lük ve halk la rın kar -

deş liği ze mi nin de ger çek leşe -

ceği  gösterildi.

Top lan tı lar sı ra sın da “Me de -

ni yet ler biz den uzak mı?” slo -

ga nıy la gös te ri ler dü zen le yen

TODAY üye le ri adı na açık la ma

ya pan Der nek Baş ka nı Se za yi

Zi da ni şöy le ko nuş tu:

“Ulus la ra ra sı bir or ga ni zas -

yo na ev sa hip liği ya pa cak

mem le ke ti mi zin bu gü zel par -

ça sın da, halk tan arın dı rıl mış

‘ari’ bir or ga ni zas yon baş la -

mak üze re... Bu ari or ga ni zas -

yon da it hal ka lem ler var. An lı

şan lı din âlim le ri  var, pa ra var,

yal dız lı ta nı tım broşür le ri var.

Ama halk yok. İs ter dik ki, bu -

ra da bulunan din sel ve kül tü -

rel mo za iğin il ham ver diği me -

de ni yet ler bu luş ma sı, il ha mı

ve ren in san la ra da bahşe dil -

sey di. 

Me se la an lı şan lı din âlim le -

ri nin ya nı na bu mo za ik le bü yü -

yen Ha bi bi Nec car Ca mi İma -

mı, Şeyh Yu suf El He kim tür -

be si nin şey hi, Or ta doks, Pro -

tes tan ve Ka to lik renk le rin Ha -

tay’da ki tem sil ci le ri, Ermeni

köyü Va kıf lı’nın Muh ta rı, Ha -

tay’da ki her han gi bir ha ham,

dün ya için da ha ev ren sel dir

da ha mo za ik tir. 

Gö rü yo ruz ki, bu bü rok ra tik

ve şa ta fat lı bu luş mayı hal kı n

ver gi le riy le fi nan se eden Ev ren -

sel Değer le ri Koruma Der neği

için bun lar kü çük ay rın tı lar mış.

KİMMİŞ BUNLAR?

Ev ren sel Değer le ri Koruma

Der neği ne za man ku rul du ve

bu ra da ki mo za iğin ge liş me si ne

na sıl bir kat kı sı ol du? Bu der -

nek bu or ga ni zas yon dan son ra

iş le vi ni ta mam la mış mı ola -

cak?

Ha tay’da kar deş liğin ve hoş -

gö rü kül tü rü nün har cı nı oluş -

tu ran la rın ol ma ma sı yö nün de -

ki eleş ti ri le ri, bil gi ek sik liği di -

ye ni te len di ren der nek baş ka nı

müf tü, bu har cı ye te rin ce an -

la ya bil miş mi dir?    

Dün ya da var ol duk la rı hiç bir

yer de ça tış ma ya izin ver me -

yen, say gı, hoş gö rü ve kar deş -

lik ya yan Nu say ri inan cı na sa -

hip in san lar ni ye ıs rar la gör -

mez den ge li ni yor? Bu ra da ki

çan, ha zan ve eza nı bir ara da

tu tan yu muşak ik li min oluş ma -

sın da bü yük pa yı olan bu ina -

nış ne den tem sil edil mi yor?

SO RU YO RUZ!

Ne den me de ni yet ler bu luş -

ma sı sa de ce din ler bu luş ma sı -

na in dir ge ni yor ve ge len le rin

çoğu din araş tır ma cı la rı (ila hi -

yat çılar) ara sın dan se çi li yor?

Bu se çim de ki dar laş ma bu işin

başın da olan şah sın müf tü ol -

ma sın dan mı kay nak la nı yor?

Bu or ga ni zas yon da ne den

Ha tay’da ki DKÖ ve mes lek

oda la rı yer al ma mış tır? 

Evet bu so ru la rı mı za ce vap

bek li yo ruz. Kay gı lı yız ve kay gı -

la rı mı za cevap gel mi yor. Onun

ye ri ne in cir ka buğu nu dol dur -

ma ya cak ko nu lar çok ehim

şey ler miş gi bi su nu lu yor. Ya bu

mo za ik te fi liz len miş in san la ra

ka pı nı zı ka pat ma yın ya da

mem le ke ti min gü zel in san la rı -

nın yü rek ka pı la rı nın si ze ebe -

di yen ka pan ma sı nı içi ni ze sin -

di rin. Me de ni yet ler Bu luş ma sı

bu ha liy le ek sik, halk sız, ruh -

suz ve bü rok ra tik tir.

Evet bu so ru la rı mı za ce vap

bek li yo ruz; kay gı lı yız ve kay gı -

la rı mı za denk düşen bi zi ra hat -

la ta cak açık la ma lar hâ la gel mi -

yor. Onun ye ri ne in cir ka buğu -

nu dol dur ma ya cak ko nu lar çok

ehim şey ler miş gi bi su nu lu yor. 

Ya bu mo za ik te fi liz len miş

in san la ra ka pı nı zı ka pat ma yın

ya da mem le ke ti min gü zel in -

san la rı nın yü rek ka pı la rı nın si -

ze ebe di yen ka pan ma sı nı içi ni -

ze sin di rin. Me de ni yet ler Bu -

luş ma sı bu ha liy le ek sik, halk -

sız, ruh suz ve bürok ratik tir.

MEDENİYETLER BULUŞTU MU?

enel kur may’ın Kürt

hal kı na ve de mok ra tik

Kürt ha re ke ti ne yö ne -

lik baş lat tığı ye ni in kâr ve im -

ha kon sep ti da ha da şid det le -

ne rek sü rü yor. 

Top lum sal Öz gür lük Plat for -

mu da, ye ni sü re cin mi la dı sa -

yı la bi le cek 2005 New ro zu’n -

dan bu ya na dev let le Kürt ler

ara sın da üçün cü bir ses ola -

rak değil, Kürt hal kı nın ya nın -

da on lar la be ra ber mü ca de le

ala nın da ye ri ni al dı.

Kürt halkının, de mok ra tik

ta lep le ri ni dil len dir mek için

Gem lik yü rü yüşü nü dü zen le -

diği ve bü yük bir şo ve nist sal -

dı rı ya uğ ra dığı 4 Eylül 2005

tarihinde, Toplumsal Özgürlük

Platformu, ESP, SDP, EHP,

EMEP, İş çi Mü ca de le si, Bi linç

Ey lem Der gi si, Ka ra-Kı zıl Not -

lar ve Odak Der gi si’nden

oluşan bi leşen le AKP İs tan bul

İl Başkanlığı önün de Kürt hal -

kı nın ya nın da ol duğunu bir

ba sın açık la ma sıy la du yur du. 

Ar dın dan, linç gi rişim le ri ne

karşı ses siz kal ınma ya cağı,

baş ka ba sın açık la ma la rında

da belirtildi. 

Irkçı ve şovenist sü re cin

karşı sın da so lun mü da ha le si ni

ör güt lü ve güç lü ha le ge tir -

mek için baş lat ılan sü reç,

“Şo ve niz me ve Linç Gi rişim le -

ri ne Karşı Halk la rın Kar deş lik

İni si ya ti fi ”nin ku rul ma sıy la ye -

ni bir eta ba ev ril di.

Halkların kardeşliği için mücadeleye

Dün ya da var ol duk la rı hiç bir yer de ça tış ma ya izin ver me yen, say gı, hoş gö rü ve kar deş lik ya yan Nu say ri
inan cı na sa hip in san lar ni ye ıs rar la gör mez den ge li ni yor? Hatay’daki çan, ha zan ve eza nı bir ara da tu tan
yu muşak ik li min oluş ma sın da bü yük pa yı olan bu ina nış ne den tem sil edil mi yor?

MEHMET ÇİFTÇİ

GTop lum sal 
Öz gür lük Plat for -

mu, üçün cü bir ses 
değil... Kürt hal kı -

nın ya nın da ve 
on lar la be ra ber... 

Halksız ve ruhsuz buluşma TODAY üyelerince protesto edildi ve protestolar şiddete maruz kaldı.

E
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Kenan, her ölüm yıl dö nü mün de bir kez da ha,
inan cın, fe da kar lığın ve dost luğun sim ge si ola -
rak biz le ri uya rı yor. Onu, unut ma ya cağız!

Ge le neği mi zin ku ru cu ön der le rin den ve
DİSK’e bağ lı De ri-İş Sen di ka sı Baş ka nı Ke nan
Bu dak ölüm yıl dö nü mün de bir kez da ha ha tır -
lan dı.

Sos ya list Da ya nış ma Plat for mu ve Top lum sal
Öz gür lük Plat for mu’ndan yol daş la rı ve bir lik te
mü ca de le et tiğği iş çi ve sen di ka cı ar ka daş la rı,

ara dan 24 se ne geç me si ne rağ men, 100 aş kın
bir kit ley le ora day dı lar ve üs tün de ki top rağı çi -
çek ler le dol dur du lar.

Ya pı lan ko nuş ma da Ke nan yol daşı mı zın dev -
rim ci kişi liği vur gu lan dı ve kişi sel özel lik le ri ha -
tır lan dı, hem de sen di kal or ta mın ba tak lığa dö -
nüşen ha li karşı sın da Ke nan’ın dev rim ci ira de si -
nin, yiğit liği nin ve yo rul mak bil mez ça lış kan lığı -
nın ör nek alınarak mü ca de le edileceği açık lan dı.

Kenan Budak yoldaşımızı andık 

Son yıl lar da mem le ke tin bir

ge ce kon du so ru nu or ta ya çık tı

ve özel lik le İs tan bul’da yı kıl ma -

dık ge ce kon du kal ma ya na dek

bu ça lış ma lar sü re cek miş. 

Bu yı kım la rın da AKP dö ne -

mi ne denk gel me si bir rast lan -

tın dan değil, ta ma men ser ma -

ye ye bağ lı lık tan do la yı dır.

YI KIM LAR BAŞ LI YOR

Hü kü me tin, Pen dik Ay dos

Ma hal le si’yle baş lat tığı ge niş

çap lı yı kım, bek len me dik bir di -

zi di re niş le karşı laş tı. Kent sel

Dö nüşüm Pro je si’yle asıl ama cı

ka pi ta list pa ra ba ba la rı na fi -

nans sağ la mak olan AKP, hal kı

kan dı ra rak di re niş le ri kır ma ya

ça lışı yor.

Bu pro je kap sa mın da, Hay -

dar paşa Ga rı da hil, Pen dik

(Kurt köy-Ay dos), Mal te pe (Gül -

su yu), Av cı lar, Ok mey da nı, Bey -

koz, Sa rı yer, İki tel li (Bay ram te -

pe), Ga zi Ma hal le si, Zey tin bur -

nu, Kâğıt ha ne (Gül te pe-Yah ya -

ke mal-Nur te pe), Eyüp (Gü zel te -

pe) ve Ali bey köy’de bü yük yı -

kım lar ya pı la cağı ha ber  ve ril di.

Ba zı yı kım lar için ha re ke te ge -

çil di, ba zı la rı ise sı ra la rı nın gel -

me si ni bek li yor.

Pen dik’te yı kı mın, halk di re -

nişiy le karşı laş ma sıy la bir lik te

di re niş ler art ıyor ve ya yı lı yor.

Gü zel te pe’de di re nen ge ce -

kon du ki ra cı la rı ve dev rim ci ler,

ev le rin yı kıl ma sı na ve so kak ta

kal ma la rı na rağ men oto büs du -

rak la rın da kur duk la rı ba ra ka la -

rın da mü ca de le le ri ne de vam

edi yor lar.

Gü zel te pe Ma hal le si’nde 15

ha ne den, 8’in de ki ki ra cı lar ha -

len di re nişi ni sür dü rü yor. Bir

di zi ey lem  ya pan halk, meş ru

ba rın ma hak kı nı is ti yor . Dev -

rim ci ler le ele ele ver dik le ri için

her gün si vil po lis ler ce tah rik

ve ta ciz edi len halk, ken di ni

bas kı al tın da his se di yor. 

On la ra, “Kim si niz, ne ya pı -

yor su nuz bu ra da?” di ye sor -

duğu muz da, şöy le de di ler:

“Biz ler, Gü zel te pe Ma hal le -

si’n de mad di im kân sız lık lar dan

ötü rü fa re le rin, bö cek le rin ci rit

at tığı, her an yı kıl mak üze re

olan ge ce kon du lar da otur uyo -

ruz. Yaşa ma ya, ayak ta kal ma ya

ça lışan, kıt ka na at ge çin en, ço -

cuğu nu okut ma ya ça lışan ve

so kak ta yaşa ma ya terk edi len

bu ül ke nin hal kı yız.” 

Ge ce kon du ki ra cı la rı ken di le -

ri ni te rö rist lik le suç la yan la ra

şöy le ya nıt ve ri yor:

“Biz ler ne te rö rist ne de pro -

vo ka tö rüz. Biz ler aç lık sı nı rın da

yaşa mak zo run da ka lan ve de -

mok ra tik meş ru hak kı olan ba -

rın ma hak kı nı al ma ya ça lışan

yok sul ge ce kon du ki ra cı la rı yız.

Ne is ti yo ruz? As lın da ana ya sal

hak kı mız olan BA RIN MA HAK -

KI MI ZI is ti yo ruz ve ala na ka dar

di re ne ceğiz.

Kent sel Dö nüşüm Pro je si’yle

İs tan bul gü zel leş ti ri le cek miş.

So ru yo ruz: So kak ta yaşa ma ya

ter k e dil miş, ev le ri yı kıl mış, aç -

lık, yok sul luk ve yal nız lığa ter k

e dil miş bir şeh rin ne re si ni gü -

zel leş ti re cek si niz?

Biz ler, ma hal le miz de bu lu nan

sos yal ko nut lar dan, uy gun ki ra

karşı lığı yer gös te ril me si ni is ti -

yo ruz. Sa da ka is te mi yo ruz, yal -

var mı yor, di len mi yo ruz. Çün kü

şu an için de bu lun duğu muz iş -

siz lik, yok sul luk la, as ga ri üc ret -

ten bi le da ha yük sek olan ki ra -

la rı öde ye mi yo ruz.” 

NE LER YA ŞAN DI?

“Yı kım la ra karşı tek yum ruk

tek ba ri kat” slo ga nıy la bir di zi

ey lem ger çek leş ti ril di. Ön ce ai -

le ler, yı kım ka ra rı na karşı baş ta

Eyüp Be le di ye si ol mak üze re

İs tan bul Bü yükşe hir Be le di ye 

Baş kan lığı’na ka dar çık tı. Ama

hal kı aşağı la yıp başın dan sa van

yet ki li ler, ken di le rin den bek le -

ne ni yap tı lar. Bu sis te min çark -

la rı nı çe vi ren gö rev li ler, ka pi ta -

list ba kış açı sı nı hal kın gör me -

si ne yar dım cı ol muş tur.

Ba sın açık la ma la rı ve meşa -

le li yü rü yüş ler le du ru mu zu bil -

dir dik ve ka mu oyu nu du yar lı

ol ma ya, or tak mü ca de le ye

çağır dık. De mok ra tik ve meş ru

ey lem ler imiz so nuç ver me di.

Kol luk güç le ri nin ta ciz le ri

baş la yın ca halk la be ra ber ge ce -

kon du la rın önün de nö bet tut -

ma ya baş la dık. Yı kı mın yak laş -

tığı nı an la yın ca ba ri kat la rı mı zı

kur duk ve yı kım ekip le ri ni bek -

le me ye baş la dık.

HALK İÇİN 
HALK LA BİR LİK TE

22 Tem muz sa ba hı, 300 po lis

ve pan zer ler gel di. Ön ce ai le -

ler le gö rüş me ler ya pıp, “Ba ri -

ka tı kal dı rın, biz gi de ceğiz”

den di ve ar dın dan pan zer ve

çok sa yı da gaz bom ba sı eş -

liğin de hal ka sal dı rıl dı. 

Yak laşık ya rım sa at sü ren di -

re niş so na er diğin de gaz dan

du man dan bü tün Gü zel te pe

hal kı na si bi ni al mış, kon du lar

yı kıl ma sa da or ta lık sa vaş ala -

nı na dön müş tü.

Tek rar gel dik le ri 28 Tem -

muz’da sa ba hı nın er ken sa at le -

rin de 3 pan zer le sa vaşa gi der

gi bi ha zır lık ya pan bi nin üze rin -

de po lis, di rekt sal dı rı ya geç ti.

Ya rım sa at sü ren di re nişin ar -

dın dan hal kı so kağa at mış ol -

du lar.

Yak laşık ola rak iki ay dır sür -

dü rü len mü ca de le yi ve başın -

dan itibaren Kâğıt hane HKM

sahip len di. ESP, SODAP ve Top -

lum sal Öz gür lük Plat for mu da

yok sul gecekon du hal kının

yanın da yer al dı.

BARINMA HAKKI
İÇİN DİRENİŞE

CEM ÇEKİL

Ortak kararımız, halkın kendi taleplerini sahiplenmesini
sağlamaktı. Kararlar, yoksul kiracıların ve Güzeltepe halkının
ortak kararıdır. Biz devrimciler ise, onların aldığı kararları,
bazı öneriler yaparak uygulamaya çalışıyoruz. Güzel bir halk-
devrimci kaynaşması yaşadık.

Biz, hem halkız hem devrimciyiz

ÖZGÜRLÜKTOPLUMSAL
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T.Ö.: Ve ne zuüel la, La tin
Ame ri ka’da son dö nem de açığa
çı kan fark lı oluşum la rı an la ma -
mız ko lay laş tı ran bir di zi ipu cu
ve ri yor…

Fu at Er can: Gö re bil diğim

ka da rıy la, 1980’den gü nü mü ze

ge len ve in san la rın sık ça neoli -

be ral po li ti ka lar de diği ama

onun da öte sin de La tin Ame ri -

ka ser ma ye bi ri ki mi nin ulus -

larara sı ser ma yeyle ek lem len -

me si ne yö ne lik uy gu la ma lar, ar -

tık La tin Ame ri ka’da ki kit le le rin

ayak ta kal ma ola nak la rı nı or ta -

dan kal dır mış tır. 

Öte yan dan, ho mo jen bir La -

tin Ame ri ka ger çeği yok. Her ül -

ke nin ken di de ne yi mi ne, ken di

ta rih sel ve sı nıf sal pers pek ti fi ne

bak ma mız ge re ki yor. Diğer ta -

raf tan da, ka pi ta liz min bü tün

bu ül ke ler de, bi zim gi bi ül ke ler -

de ya rat tığı et ki ye ge nel dü zey -

de ka pi ta liz min iş le yişi açı sın -

dan bak mak ge re ki yor.

La tin Ame ri ka’da son dö nem

ger çek leşen değişim le re bak -

tığı mız da fark lı ener ji lerin, re -

ak si yon ların, ayak lan ma la rın ol -

duğu nu gö rü yo ruz. Mek si ka’da

top rak sız köy lü lerin, Ar jan tin’de

iş siz le rin başı nı çek tiği ha re ket -

len me; Bre zil ya’da iş çi sı nı fı nın

tem sil ci si olan bir par ti nin ik ti -

da ra gel me si ve Ve ne zü el la,

Uru gu ay, Pe ru…

Her bir ül ke de, bir ta raf tan

ar tık ayak ta kal ma ola nak la rı nı

tü ke ten kit le le rin ken di tep ki le -

ri ni açığa çı kardığı nı, diğer ta -

raf tan da açığa çı kan bu tep ki -

nin her ül ke nin ken di ta rih sel,

sı nıf sal di li için de açığa çık tığı nı

gö rü yo ruz. Bu bi rin ci vur gu. 

İkin ci vur gu ise, bu ra dan ne -

re ye gi de bi li riz? Tar tışıl ma sı

ge re ken bir şey ama be nim gö -

re bil diğim ka da rıy la, bir za man

ara lığıyla iki ta ne al ter na tif te -

orik, po li tik çer çe ve var: Bi rin -

ci si, po li tik ha re ket ler le il gi li…

Kit le le rin ener ji si nin açığa çık -

tığı dö nem de kul la nı lan dil, da -

ha çok an tiem per ya list, Ame ri -

ka karşı tı, kal kın ma cı, ulu sal cı

bir dil. 

Fa kat Ar jan tin, Bre zil ya, Mek -

si ka de ne yim le rin de gö rül düğü

gi bi, kit le ler so kak la ra dö kü lüp

spon ta ne ola rak ya da se çim

san dık la rın da ken di le ri ni ifa de

et tik le ri za man, ye ni oluşan si -

ya si ya pı lar bu di lin ye ri ne mer -

kez sol, Pe ro nist, üçün cü yol

de ni len bir ya pı arz edi yor lar.

Ya ni iyi ni yet li ol sa bi le kit le le ri

ha re ke te ge çi ren an tiem per ya -

list, ulu sal cı, kal kın ma cı dil, si -

ya si ik ti da ra taşın dığın da kit le -

le re karşı üçün cü yol cu, Pe ro -

nist, mer kez sol de diği miz bir

ya pı arz edi yor. Bu nun üze rin de

bi raz dur mak ge re ki yor. 

Pe ro niz me ben zet mek doğ ru
mu? Pe ro nizm, da ha dev let çi ya
da ulu sal cı değil mi?

Hak lı sın. Ama Ba tı Av ru pa’da

sos yal de mok ra si nin için den

geç tiği ev re nin üçün cü yol cu

man tığı, şöy le bir şey üze ri ne

ku ru luy du: Pi ya sa tek başı na

ar tık ada let il ke si ni çöz mü yor

ama es ki bil diği miz an lam da

sos ya list sis tem de et kin lik iş le -

vi ni çöz mü yor. Ada let ve et kin -

lik iş le vi ni çö ze cek bir üçün cü

yol ge re ki yor… 

Ada let ve et kin lik de diği miz

za man ise, dev le tin güç süz lüğü

üs tün den bir şey. Et kin liği sağ -

la mak için dev le ti ye ni den ta -

nım la ma ve ada let için de ye ni -

den bö lüşüm cü po li ti ka lar

gerekliydi. 

La tin Ame ri ka ger çeğin de,

ada let ve et kin liği bir lik te sağ -

la ya bil me nin yo lu, kü re sel leş me

sü re cin de onun zo run lu luk la rın -

dan ge çe rek el de edi le cek ka -

zan cın, dev let ka na lıy la ye ni den

bö lüşüm cü po li ti ka lar ola rak,

yok sul luğu azal ta cak bir di le

çe vir mek. 

İş te, Lu la’nın bu gün söy le diği,

Cas te na la rın Mek si ka de ne yi -

min de söy le diği şey ler. 

İş te, La tin Ame ri ka’da sos yal

de mok ra si nin açığa çık tığı tarz,

böy le bir tarz. Bu iki dil ara sın -

da Cha vez’in di li an lam lı. Çün -

kü tam an la mıy la mer kez sol cu,

üçün cü yol cu bir dil ola rak ta -

nım la ya ma yız. Ama tam an la -

mıy la ulu sal kal kın ma cı, Key -

nes yen bir dil le de ifa de edi le -

bi le cek bir du rum da değil. Tam

or ta yer de. 

Ve ne zü el la’da sı nıf po li ti ka la -

rı, sı nıf ça tış ma la rı her yer de

gö rü le bi li yor, her yer de ken di ni

his set ti ri yor. O an lam da Cha -

vez’in baş lat tığı re form lar bu

iki ifa de için  de da ha ile ri ye

doğ ru sıç ra ma ola nağı ve re bi lir

ya da eğer başa rı sız olur sa çok

da ha ge ri, çok da ha güç len miş

bir dev let for mu nu açığa çı ka -

ra bi lir. 

O yüz den Cha vez de ne yi mi ne

ait be nim gö rüşüm, çok mit leş -

tir me den, Cha vez’i ik ti da ra ge -

ti ren koşul la rı iyi ana liz et mek

ge re ki yor. Kır lar dan ge len si lah -

lı mü ca de le nin, ge ril la ha re ket -

le ri nin çoğu nun çö zül düğü bir

nok ta da Cha vez de ne yi mi, as -

lın da sa de ce Cha vez değil,

Mek si ka, Ar jan tin de ne yim le ri

de, bi zi he ye can lan dı rı yor. Ama

o ha re ket li liği ya ra tan koşul lar,

ge nel ola rak ka pi ta liz min bu gün

VENEZÜELLA
Chavez’in tartışılan politikalarını Fuat Ercan’ın izlenimleriyle aktarıyoruz

Vene zü el la’da sı nıf
ça tış ma la rı her yer -

de ken di ni his set ti ri -
yor. Cha vez’in baş -

lat tığı re form lar ile -
ri ye doğ ru sıç ra ma

ola nağı ve re bi lir ya
da başa rı sız olur sa

çok da ha güç len miş
bir dev let for mu nu
açığa çı ka ra bi lir. 

O yüz den Cha vez de -
ne yi mi ne, çok 

mit leş tir me den
yak laş mak, Cha vez’i

ik ti da ra ge ti ren 
koşul la rı iyi ana liz

et mek ge re kir. 
La tin Ame ri ka’da

son dö nem de ki
değişim le re bak tığı -

mız da fark lı ener ji le -
rin,

re ak si yon la rın,
ayak lan ma la rın ol -
duğu nu gö rü yo ruz.

Mek si ka’da top rak -
sız köy lü le rin, Ar jan -

tin’de iş siz lerin
başını çek tiği

hareket len me;
Brezil ya’da iş çi

sınıfının tem sil cisi
olan bir par tinin ik -

tidara gel mesi...”

Venezuella’nın her yerinde ve her biçimde kendini gösteren sınıf çatışmasının bir örneğini, Fuat Ercan’ın objektifinden aktarıyoruz.

Röportaj: NURAY ERGÜNEŞ - İ.HALİT ELÇİ
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gel diği nok ta ve ka pi ta liz min

na sıl bir dö nüşüm ge çir diği, iş çi

sı nı fı nın, köy lü lüğün na sıl bir

dö nüşüm ge çir diği çok faz la

gün de mi miz de ol mu yor.

Düşü ne bi li yor mu su nuz, Cha -

vez Ve ne zü el la’da Bo li var yan

bir dev rim ger çek leş ti ri yor ve

iş ve ren ler gre ve çı kı yor. Bu iş -

ve ren le re des teği iş çi sen di ka -

la rı ve ri yor. De mek ki bu ra da

iş çi kav ra mı nı ya da iş çi kav ra -

mı nın ya nı sı ra sen di ka la rın iş -

le yiş tar zı nı eleş ti re bi le cek, iş -

le yiş tar zı üze rin den bir şey ler

söy le ye bi le cek bir ger çek lik ya -

tı yor. O ger çek liğe iyi bak mak

la zım

Ba na gö re Cha vez ik ti da rı,

Cha vez’e rağ men ger çek leşen

bir şey. Çün kü ora da öy le güç lü

bir top lum sal ener ji açığa çık -

mış ki… O top lum sal ener ji yi,

bur ju va zi ar tık ken di için de yö -

ne te mi yor. Dev let ay gı tı nı or ga -

ni ze edip yö ne te mi yor. Bu iki si -

nin bir ara ya gel diği bir yer de

kü çük bir par ti, Cha vez bir den

ik ti da ra taşı yor. Cha vez’e rağ -

men de diğim de bu.

Cha vez ik ti da rı nı sı fır la mak

gi bi bir ni ye tim yok ama şu nu

da gör mek la zım. Ve ne zü el la’da

değişim yı lı, 1989’da ki Ca ra co -

sa ey le mi. Bu ey lem bü yük

ayak lan ma adıy la ta nı nı yor ve

bu ey lem son ra sı şu nu gö rü yo -

ruz. Da ha ön ce var olan sol

par ti ler, açığa çı kan bu ener ji -

den des tek ala mı yor. ‘Bu nun

ne de ni ne’ di ye sor mak la zım,

değil mi? 

Cha vez as ke ri bir dar be ile

hap se gi ri yor, af la çık tık tan son -

ra bir te le viz yon ko nuş ma sın da

an ti-em per ya list bir dil le “Pet -

rol ge lir le ri bi zim dir, bi zim ol -

ma lı dır” vur gu su ile bir den kit -

le sel bir des tek alı yor. Ne iş çi

sı nı fı di yor ne baş ka bir şey. Ay -

rı bir spon ta ne du rum.

İş te… Ca ra cas’ın 400 bin lik

nü fu su nu 4 mil yo na çı ka ran sü -

reç ve o sü re cin bi leşe ni ya da

öz ne si olan kit le ler, ar tık so lun

da ha ön ce ifa de et tiği di li ken di -

ne ya kın his set mi yor. Bu dil

doğ ru ola bi lir ama, ora da bu

ke sim le rin dö nüşü mü nü an la -

mak la zım. Ve ne zü el la’ya ba -

kar ken Cha vez’in ne yap tığı na

değil, Cha vez’i ora ya taşı yan

şey le re bak mak la zım. Ve ne zü -

el la’da da ha li be ral bir to na sa -

hip sos yal de mok rat bir mer kez

sol  ile ulu sal kal kın ma cı an -

tiem per ya list bir dil ara sın da

Cha vez’in ko nu mu, sı nıf

oluşum la rı üze rin den an laşı la bi -

lir. 

Cha vez ha re ke ti nin ve karşıt -
la rı nın sı nıf sal te mel le ri ne ler? 

Karşı çı kan lar dan baş la ya -

lım…

Bir, Cha vez’in oli garşi de diği

ulus la ra ra sı laş mış ser ma ye

grup la rı. Bu ulus la ra ra sı laş mış

ser ma ye grup la rı için de Cha -

vez’i en çok yo ran med ya pat -

ron la rı. Şim di isim le ri ni ha tır la -

mı yo rum ama Ve ne zü el la’da ki

bir ser ma ye gru bu, tüm La tin

Ame ri ka’da ulus la ra ra sı bir

med ya şir ke ti ne sa hip. 

İkincisi or du. Bü tün or du

Cha vez’i des tek le mi yor. 

Üçün cü sü, Ve ne zü el la İş çi

Kon fe de ras yo nu.. 

Dör dün cü sü, pet rol ge lir le ri -

nin ya rat tığı ge niş dev let oluşu -

mu için de bir dev let bü rok ra si si

Cha vez’e ta vır alı yor. Ca ra cas’ın

her ye rin de bu ke sim le rin et ki -

si ni gö rü yor su nuz. Bir met ro -

dan diğer met ro ya git tiği niz de

bu fark lı lığı gö rü yor su nuz.

As lın da yok sul la rın yaşa mı nı
ko lay laş tı ra cak ve bö lüşü mü ye -
ni den dü zen le ye cek bir ta kım
şey ler ya pı lı yor. Sağ lık hiz met le -
ri nin yay gın laş tı rıl ma sı, Bo li -
var cı okul lar gi bi şey ler... Al ter -
na tif ler ne ler?

Pe ki, kim ler des tek li yor? 

Ka pi ta liz mi an la ma ya, açık -

la ma ya onu dö nüş tür me ye ça -

lışan la rın zor lan dığı amorf kit -

le… Kır dan kop muş ken te gel -

miş, ki Ve ne zü el la bu nun en

hız lı yaşan dığı ül ke, kent te ki

her han gi bir for mat ta da

oluşa ma mış, so kak sa tı cı lığın -

dan tut, kıs mi iş çi liğe, hiç bir işi

ol ma yan. Böy le bir ke sim var. 

Bu ke si min ol ma sı nın da ta -

rih sel bir ne de ni var. Ve ne zü el -

la’da tek kay nak pet rol ve pet rol

ser ma ye yoğun bir sek tör. Ve ne -

zü el la’da pet rol üze rin den en -

düst ri leş me sağ lan dığı için, kır -

sal olan üze rin den ger çek leşen

bir en düst ri leş me çok za yıf. O

yüz den bü yük bir göç var ve bu

göç, 1979-80’ler de uy gu la nan

po li ti ka lar la kat kat ar tı yor. Cha -

vez’e karşı dar be ol duğun da te -

pe ler den ge lip “Se çim le gel dik,

eli miz den ala maz sı nız” di yen

ke sim, iş te bu yığın lar.

KÖYLÜLER VE YERLİLER

İkin ci ke sim, top rak lı olan

ama yi ne de ha ya tı nı sür dü re -

me yen ya da za ten top rak sız

olup da ha ya tı nı sür dü re me yen

yok sul köy lü ler. On la rın da, çok

or ga ni ze ol ma mış bir et ki si var.

Üçün cü sü ise, en bü yük des -

teği olan Yer li ler. 25 mil yon luk

nü fus ta 400 bin gi bi bir ra kam

ama çok et ki li ler. Bü tün bas kı -

ya, mer mi ye, si la ha karşı ko -

yan bir ke sim.

Dör dün cü sü, as ke rin alt ta -

ba ka sı. Bu çok önem li. Tür ki -

ye’ye çok ben zi yor bu ke sim.

Yok sul ço cuk la rın alı nıp eği til -

diği bir hiz met gö rü yor. Bir ta -

raf tan, kır sal alan da ki nü fu su

oluş tu ru yor ve diğer ta raf tan

da, Tür ki ye’de ol duğu gi bi, dev -

le tin her za man ko ru yu cu su

kur ta rı cı sı ola rak mo dern leş tir -

me ci bir et ki si ola rak gö rü lü -

yor. 1979 ge lişim sü re cin de bu

ke sim çok ak tif bir şe kil de po li -

ti ka için de. 1971-72’de çı ka rı -

lan bir ya say la da, or du da ki

her bi rey, si vil üni ver si te ler de

eği tim ala bi li yor. Za ten, Cha vez

de o ka nal la eği tim alı yor. Or du

için de po li tik olan, hem mo -

dern leş ti ri ci güç ola rak gö rü len

hem de üni ver si te eği ti min den

ge çen bir ekip var. Cha vez’in

bü yük gü cü ora dan. 

Ve ni ha ye tin de… 1998-

99’da si ya si ik ti da ra ge lir ken

Cha vez’i des tek le yen ser ma ye -

nin bir gru bu da var. Des tek li -

yor lar, çün kü kay bet me sü re ci -

ne gir miş ler.

Ger çek ten ge niş bir alan…

İş te böy le bir sı nıf sal dü ali te

var ve bu sı nıf sal dü ali te sü rü -

yor. 

Bu sı nıf sal dü la ite yi ar ka sı na

ala rak ve se çim le ik ti da ra gel -

diğin de ise karşı sın da ki gü cü

yüz de yüz karşı sı na ala cak bir

di zi re for ma ve ya dev rim ci ha -

re ke te geç mi yor, ül ke de dö -

nüşüm po li ti ka la rı nı vur gu la mı -

yor, çokulus lu ban ka lar la bağ -

lan tı sı nı boz mu yor. Ama diğer

ta raf tan ne ya pı yor? Bir baş ka

bas kıy la karşı laşı yor. Bu ke sim -

le rin ayak ta kal ma mü ca de le si ni

des tek le me nin ken di ayak ta kal -

ma mü ca de le si ol duğu nu bi li yor.

KAMUSAL REFORMLAR

Bir ör nek ve re yim. 1998’de

Ca ra cas’ta bir yağ mur yağı yor

ve yir mi bin in san ölü yor. Çün -

kü altya pı ola nak la rı o kadar

yetersiz bir or tam da yaşı yor lar

ki. Yok sul luk yüzde 19’dan

yüzde 80’e çık mış. 

Pe ki Cha vez bu du rum da

stra te jik ola rak ne ya pı yor?

Tüm dev let me ka niz ma sı nı

stra te jik ola rak dev rim ci bir

dö nüşü me ta bi tut ma dan, sa -

de ce dev rim ci bir hü kü met ola -

rak, bir şey ler yap ma ya ça lışı -

yor. O da, sos yal de mok rat bir

di le ya kın olan ye ni den bö -

lüşüm cü po li ti ka lar.

Ne ler bun lar? Eği tim, sağ lık,

top rak re for mu gi bi, dev le tin

ba zı kay nak la rı nı kit le le re ak ta -

ra cak re form lar. 

Bu ye ni den bö lüşüm cü po li ti -

ka lar da tek kay nak pet rol. Ve -

ne zü el la ile ABD ara sın da ki ça -

tış ma da, ora da açığa çı kı yor.

Ve ne zü el la, pet rol ge lir le ri ni ar -

tır mak için da ha ön ce ken di sin -

den ta lep edi len pet rol üre tim

mik ta rı nı ar tır mak ye ri ne, üre -

ti mi kı sa rak ulus la ra ra sı pet rol

fi yat la rı nı yükseltmek bi çi min -

de bir ge lir po li ti ka sı uy gu lu yor.

Çün kü Cha vez pet rol fi yat la rı -

nın yük sel diği bir dö nem de

ma nev ra ala nı ka za na bi li yor. O

ma nev ra ala nı nı ge niş le tir ken

an tiem per ya list dil le ör tüşen

bir şey var. 

Ta rih le de ör tüşü yor. Çün kü

Ve ne zu el la ta ri hi hep Ame ri ka

karşıtlığını ve an tiem per ya liz mi

ba rın dı rı yor. 

İş te, La tin Ame ri ka Ser best

Böl ge si oluş tur mak ve Bre zil -

ya, İs pan ya, Kü ba’yı da ora ya

kat mak is ti yor. Ama çok faz la

yol ala bil miş değil. 

ABD’nin en bü yük tep ki si de,

Cha vez’in ken di ko nu mu nu güç -

len dir mek için pet rol üze rin den

yap tığı ve ABD’nin çokulus lu

şir ket le ri nin çok da işi ne gel -

me yen uy gu la ma lar. An cak son

dö nem de ki ça lış ma la ra gö re,

Cha vez bu çokulus lu şir ket ler le

uzun erim li an laş ma lar yap tı.

“ABD Cha vez’e ni ye bu ka dar

ola nak sağ lı yor?” de ni li yor ya!

İş te pet rol iliş ki si açı sın dan

Cha vez bu şir ket le ri çok da

karşı sı na al ma dan ya pı yor.

BURADAN NE ÇIKAR?

Bu ra dan po li tik pra tik ola rak

çok önem li bir şey çı kı yor. Bu,

Cha vez’in yap tığı nı (ken di si ne

re form de ni lin ce kı zı yor, ”Bun -

lar re form değil dev rim” di yor)

değer siz leş tir mez, ama sı nıf la -

ra ra sı mü ca de le nin gel diği nok -

ta yı gös te rir. 

Ser ma ye grup la rı öy le si ne şı -

mar mış ki ba kın, ar tık en ufak

re for mu, eği ti me, sağ lığa, ta rı -

ma yö ne lik re for mu bi le ka bul

et mi yorlar. Ya ni bu gün ler de,

si ya sal bir ik ti da rı ta lep et me -

nin öte sin de, eği tim hak kı, sağ -

lık hak kı bi le, sı nıf sal mü ca de -

le nin için de yer alan bir şe ye

dö nüşü yor. 

İş te sos yal de mok ra si nin de

bu an lam da ge çer li liği ni sor gu -

la mak ge re ki yor. Çün kü ger çek

bir sos yal de mok ra si, pi ya sa

ka na lıy la da ol sa ye ni den dağı -

tım cı po li ti ka yı ta lep eder. Ama

bu ta lep, gü nü müz koşul la rın -

da ki ger gin hat ta ulus la ra ra sı

ser ma ye ara sın da re ka be ti art -

ır dığın da ka bul edil mi yor. Bu

du rum, Ve ne zü el la de ne yi mi nin

bi ze gös ter diği önem li bir şey. 

Es ki den ken di adı ma pa si -

fizm ola rak gör düğüm bir ta le -

bin, gü nü müz de po li tik ola rak

ra di kal leşe bi le cek bir ta lep ol -

duğu nu gös te ren bo yu tu nu

açığa çı ka rı yor. 

CHAVEZ ve YENİDEN BÖLÜŞÜMCÜ POLİTİKALAR

“ABD’nin en bü yük
tep ki si, Cha vez’in
ken di ko nu mu nu
güç len dir mek için
pet rol üze rin den yap -
tığı ve ABD’nin
çokulus lu şir ket le ri -
nin çok da işi ne gel -
me yen uy gu la ma lar.
An cak son dö nem de -
ki ça lış ma la ra gö re,
Cha vez bu çokulus lu
şir ket ler le uzun
erim li an laş ma lar
yap tı.”

ÖZGÜRLÜKTOPLUMSAL
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Cha vez’i ik ti da ra ge ti ren kit le,

as lın da or ga ni ze ol ma yan bir

kit le. Ar jan tin’den çok fark lı lık

arz edi yor. 

Cha vez ik ti da ra gel dik ten son -

ra, özel lik le Mar ti Ha ne ke ile

ken di ni des tek le ye cek al ter na tif

bi rim ler oluş tur ma ya ça lışı yor.

Bu bi rim ler, iş te Bo li var Circ le

de ni len beş kişi lik bi rim ler den

oluşan hem ma hal le ler de hem

de okul lar da ve özel lik le da ha

güç lü ol duğu as ke ri okul lar da

bi le ör güt len me ye gi diyor. 

Ve ne zü el la’da ki top lum sal

ener ji nin diğer yer ler den far kı,

yapısının cid di cid di or ga ni ze ol -

ma ması.Bu nedenle Cha vez de,

ik ti da rı nı güç len dir mek için al ter -

na tif or ga ni zas yon la ra gi di yor. 

Wil li am La za ar di ye bir adam
var. Bu adam Dışiş le ri Ba kan
Yar dım cı sı ve Mark sist kö ken li.
Da ha ön ce, Beşin ci Cum hu ri yet
Par ti si ’nin baş ka nıy mış. Da ha
son ra Cha vez’in bir da nış ma nıy -
la ta kışı yor ve ay rı lı yor. Li be ral
eği li mi ol duğu ge rek çe siy le son ra
tek rar dö nü yor ve şim di yi ne be -
lir li bir et ki si var. İde olo jik for -
mas yon mer ke zi var. Bun lar da
bir tür kit le ör gü tü mü?

Be nim an la dığım ka da rıy la

şöy le bir şey var… 

Bo li var yan ha re ke tin için de

ol duk ça fark lı eği lim ler var. Şim -

di ha tır la mı yo rum. 91-92-94’te

çok da ha al ter na tif olan ve ge ril -

la ha re ke tiyle bağ lan tı sı olan

par ti ler var. Chavez’in iktidara

gelişini bu par ti le rin bir kıs mı

des tek le di, bir kıs mı da des tek -

le me di. Ama şu an ol duk ça fark -

lı oluşum lar ha re ke tin için de ler.

Bun lar dur ma dan ken di ör güt sel

ya pı la rı nı oluş tur ma ya ça lışı yor -

lar. 

Fa kat bu ra da be lir le yi ci olan

Cha vez ve eki bi nin oluş tur duğu

yu kar dan aşağı ya olan ya pı.

Epey bir di na miz min üze ri ne

otu ru yor. Bel ki de ko nuş ma nın

baş lan gı cın da ifa de edi le cek şey

şu: Kit le ler de her şe yi, ha ya tı

değiş ti re cek le ri yö nün de bir

inanç, neşe ve ener ji var. Bu

inanç ve neşe, ken di ni ol duk ça

fark lı şe kil ler de ifa de edi yor ve

bu ol duk ça fark lı ya pı la ra dö -

nüş müş du rum da. Ama o ifa de

tar zı he nüz çok or ga ni ze ol muş

bir dil değil. Be nim bu söy le -

diğim de çok eleş ti ri le bi lir “Ha yır

güç lü bir ya pı var ve ken di ni ifa -

de edi yor” di ye.

Be nim ka na atim o ki, za ten

bi zi çağır dık la rı top lan tı nın ama -

cı da buy du. O ya pı yı bi raz da ha

güç len dir mek. Ken di spon ta ne

ener ji si ni, bi raz da ha or ga ni ze

bir ha le ge tir mek. Or ga ni ze ha le

ge ti rin ce de, grup lar iki şey söy -

lü yor. Bir grup di yor ki: “Al ter na -

tif dil le re izin ve ril mi yor.” Öbür

grup di yor ki: “Biz her ke se

açığız.” Han gi si hak lı, için de

yaşa ya rak bi le bi li riz. 

Sos ya lizm söy le mi nin çok
yoğun laş tığı nı gö rü yo ruz son yıl -
lar da. Kü ba’yla iliş ki le rin güç -
len me si nin et ki si ola bi lir ama
Cha vez açık se çik “Be nim yo lum
sos ya lizm yo lu dur” di yor. “Ka pi -
ta lizm le yok sul luğu, eşit siz liği
or ta dan kal dı ra ma yız” di yor…

Cha vez’in son dö nem ko nuş -

ma la rı nı bir ara ya ge ti rip yan

ya na koy duğu nuz da (Cha vez’in

ko nuş ma la rı nı bir ara ya ge tir -

dik le ri bir ki ta bı top lan tı da bi ze

dağıt mış lar dı) bir kaç şe yi sı ra la -

ya bi lir si niz. 

Cha vez ne ya pı yor? Bir de fa

Si mon Bo li var’a, Grams ci’ye,

Troç ki’ye, Fi del Cast ro’ya re fe -

rans ve ri yor. Cha vez, “ka pi ta -

lizm değil sos ya lizm” de diği za -

man, şu nu gör mek la zım: Cha -

vez’in ka fa sın da, ta rih sel bir

geç mişi olan ve ka pi ta liz min

mül ki yet iliş ki le ri ni karşı sı na

alan bir dil üze rin den sos ya lizm

ta nı mı yok. 

Şim di, bu du rum bir stra te ji

mi, yok sa ger çek ten Cha vez için

de mi yok? 

Cha vez’in bü tün ko nuş ma lar -

da yap tığı, “Yok sul luğu azalt ma

eşit tir sos ya lizm, eği ti mi yük -

selt me eşit tir sos ya lizm, pet ro -

lün kul la nım hak la rı nın Ve ne zü -

el la’da ol ma sı eşit tir sos ya lizm”

tü rün den, bi zim bil diği miz sos -

ya lizm içi ne dol du ru la ma ya cak

bir re fe rans lar kü me si var. 

Ba zen çok ulu sal cı, ba zen di ni

değer le re çok açık ko nuş ma la rı

var. Bun la rı da yap mak ge re ke -

bi lir bel ki kit le le rin nab zı nı tut -

mak için. An cak, sol med ya nın,

Cha vez “Yo lu muz sos ya lizm” de -

diği za man, “O za man Cha vez’in

yo lu sos ya lizm” de me ko lay lığı -

na düş me me si ve “Cha vez sos -

ya liz mi ne le re re fe rans la ya pı lı -

yor?” so ru su nu dil len dir me si

ge re ki yor.

Cha vez’in fark lı ko nuş ma la rı -
nı yan ya na koy duğu muz da ne
an lam ifa de edi yor?

Bu ol sa ol sa söy lem ana li zi

ola bi lir. Cha vez, mu az zam bir

ha tip ve kit le le rin di li ne gö re ko -

nuşu yor. Bir yer de ki ko nuş ma sı,

tam an la mıy la aziz ler bil mem

ne ler üze rin den git ti, biz de ki ko -

nuş ma sı ise, Troç ki ve Grams ci

üze rin den git ti. 

Ama La tin Ame ri ka’da mer kez

so lun yap ma dığı bir şe yi ya pı yor,

hak sız lık yap ma mak la zım. Ül ke

için de sı nıf la rı gös te ri yor, oli -

garşi yi gös te ri yor. “Ül ke için de

ba na karşı olan sı nıf lar var” di -

yor. Ama bu ol sa ol sa bi zim için

söy lem ana li zi ola bi lir. 

Ger çek ana li zi açığa çı kar mak

için, ora da şu an de vam eden

al ter na tif dö nüşüm ler ne ler, on -

la ra bak mak la zım.

Pet ras’ın başı nı çek tiği ve Ve -

ne zü el la’da da et kin olan bir eki -

bin söy le diği şu: “Dev rim ci hü kü -

me tin dev le ti de dö nüş tü rü cü bir

hal al ma sı ge rek. Bu ra dan bak -

tığı mız da ise Cha vez’in sos ya liz -

mi, eleş ti ri le cek bir sos ya lizm.”

Mar ti Ha ne ke (Cha vez’in sağ

ko lu) “Ha yır bu bir sı nıf mü ca -

de le si ve bir gün den diğer gü ne

ol maz. Bir sü reç is ter, sü re ci ör -

güt le mek ge re ki yor. Sü re ci ör -

güt le mek için de, top lum sal ola -

rak an ti-em per ya list cep he yi

oluş tu ra cak her bir ke si mi bu ra -

ya taşı mak ge re ki yor” di yor. Bu

za man için de der se niz, o za man

Cha vez’in söy le diği an lam ka za -

na cak tır. 

İş te, Cha vez’in sos ya liz mi ne:

bir, uy gu la ma la rıy la; iki, stra te ji de

ne re de dur duğuy la; üç, söy lem

ana li zi ya pa rak ba ka bi lir si niz.

La tin Ame ri ka’da ki an tiem per -
ya lizmle/ulu sal cı lık  ile Tür ki -
ye’de ki nin fark lı ol duğu vur gu -
nu zu aça bi lir mi si niz?

Bir de fa, La tin Ame ri ka’nın iki

ta ne ken di ne ait özel liği var. Bu

özel lik ler de Tür ki ye’de ki an tem -

per ya list ulu sal cı dil den çok

fark lı lık lar arz edi yor. 

Bi rin ci si, La tin Ame ri ka, Bre -

zil ya dışın da or tak bir dil kul la -

nı yor, İs pan yol ca. Bu on la rın or -

tak bir ta ri hi ol duğu nu gös te ri -

yor, İs pan ya’nın ora ya ge lip ele

ge çir me si. An tiem per ya liz min

on lar için re fe ran sı var. Çün kü

yı kım, ölüm, kan de mek. 25 mil -

yon luk nü fus ta, 400 bin lik bir

Yer li nü fus ol ma sı hız la an tiem -

per ya liz min ta rih sel ve fark lı ül -

ke de ne yim le ri ni bir ara da tu ta -

bi le cek kül tü rel bir di le dö nüş -

me si ne yol açı yor. Cha vez her

ulu sal cı dil kul la nışın da Bo li var,

Jo se Mar ti’yle bağ lan tı ku ru yor

ve böy le ce kı ta öz gür leş me si ni

vur gu lu yor. 

Tür ki ye açı sın dan ulu sal cı di le

bak tığı mız da, ken di di li ni oluş -

tur ma açı sın dan, Tür ki ye gi bi ül -

ke le rin ta rih sel geç mişin de an -

tiem per ya liz min bir ye ri yok. İki si

ara sın da ki fark, so la ya kın ya da

so lun için de ki ulu sal cı dil ile Cha -

vez’in söy le mi nin ör tüş me me si. 

Ve ne zü el la’nın ge li ri hep pet -

rol ol duğu için, o ül ke de pet ro -

lün var lığı, ül ke nin çok da ha hız -

lı ulus la ra ra sı laş ma sı na yol

açar. Pet rol kay nağı nın va r ol -

ma sı, o ül ke nin, diğer ül ke le re

gö re ulus larara sı sis tem le çok

da ha er ken en teg re ol ma sı na yol

açar. Bu en teg ras yo nun karşı -

sın da, o ül ke nin çok er ken dö -

nem de an tiem per ya list di li nin

ol ma sı ge re kir. Ayak ta kal ma

koşu lu o kay nak lar ol duğu için.

İş te, bu fark lılık ları ifade et -

tiğimiz zaman an tiem per yalist

ulusal cı kav ram ların, nasıl tarih -

sel bir kon teks te otur duğunu

görüyor sunuz. 

Bugün co-ma na ge ment di ye
bir şey var. Or tak yö ne tim de
de ne bi lir. Dev let fab ri ka la rın da
çok yay gın uy gu lan dığı söy le ni -
yor…

Ken di mi in san la rın Cha vez
ko nu sun da ki he ye ca nı nı kır mak
üze re kur gu la ma dım ama ora -
da da şöy le bir şey var. 

Cha vez’in ik ti da ra gel me siy le
bir lik te, ka mu nun elin de olan
ku rum la rın yö ne til me si prob le -
mi or ta ya çı kı yor. Bu yö net me
prob le mi de iki şe yi içe ri yor.
La tin Ame ri ka’nın bir çok ül ke -
sin de ol duğu gi bi özel leş tir me
ve ka mu ku rum la rı nın ser ma ye
bi ri kim sü re ci ne ek lem len me si
iki li iş le miş tir. Kâr lı olan lar el
değiş tir miş tir, kâr lı ol ma yan lar
ise ye ni den ka mu laş tı rı la rak
ma li ye ti sos yal leş ti ril miş tir.

Cha vez’in bugün uy gu la ma ya
ça lış tığı şey, ba zı alan lar da sa -
hip siz ka lan ya pı la rı ka mu laş -
tır mak. Bu nun iki an la mı ola bi -
lir, bü tün sel dö nüşüm ger çek -
leş ti ril diğin de, ger çek ten al ter -
na tif bir ya pı nın bi leşe ni ola bi -
lir. İkin ci si, bu re form lar ger -
çek an lam da dev rim ci bir di le
dö nüş me diği za man ise, özel
ma li yet le rin top lum sal laş tı rıl -
ma sı na yö ne lik iş le vin bir par -
ça sı ola bi lir. Tıp kı Ar jan tin ve
Bre zil ya’da ol duğu gi bi... Za ten
bir, iki ör nek var, çok da yay gın
değil.

Ni ye bu ka dar eleş ti rel ba kı -
yo rum. Önü müz de Ar jan tin,
Bre zil ya, Mek si ka de ne yim le ri
var. Bu de ne yim le rin sı nıf mü -
ca de le si için de ne re ye gi de ceği -
ne dö nük bir dil ge liş ti re me diği

za man, son ra ki ge liş me ler, biz
sos ya list le rin en çok ih ti yaç
duy duğu he ye ca nı ve umu du
par ça lı yor. Evet, bu oluşum la -
rın so mut ola rak ne ye te ka bül
et tiği nin ana li zi nin çok iyi ya pıl -
ma sı ge re ki yor ki, hem ken di
stra te ji mi zi oluş tu ra lım, hem
de ora da ki stra te ji yi mit leş tir -
me ye lim. Ya ni biz sos ya list le -
rin, he ye can ya ra ta cağız di ye,
mit ler üret me me miz la zım. 

O an lam da, Ve ne zü el la’da ki
oluşum, he nüz ha re ket eden
bir şey ve bunun sınıf dili
üzerin den kes kin leş miş bir
yapısı yok. Ama heyecan lan -
mak için… o dilin var ol -
duğunu ve ar tık alıp götür -
düğünü diyor sanız… o da hoş
ve kit lelere “siz yapabilir siniz”
duy gusu verebilecek bir şey.

CHAVEZ’E ELEŞTİREL BAKMAK

“Cha vez’in bü tün
ko nuş ma lar da yap -

tığı, ‘yok sul luğu
azalt ma eşit tir sos -
ya lizm, eği ti mi yük -

selt me eşit tir sos -
ya lizm, pet ro lün

kul la nım hak la rı nın
Ve ne zü el la’da ol -

ma sı eşit tir sos ya -
lizm’ tü rün den, bi -
zim bil diği miz sos -
ya lizm içi ne dol du -

ru la ma ya cak bir re -
fe rans lar kü me si

var. Ba zen çok ulu -
sal cı, ba zen di ni

değer le re çok açık
ko nuş ma la rı var.

Sol med ya, ‘Cha vez
sos ya liz mi ne le re
re fe rans la ya pı lı -

yor?’ so ru su nu 
dil len dir meli.”

ÖZGÜRLÜKTOPLUMSAL



ar za ni-Ta la ba ni çiz gi si,

ABD’ye Irak’ı iş gal de

ver dik le ri des teğin

karşı lığı nı şim di lik al mış gö rü -

nü yor. Fi ili du rum, Kürt fe de re

dev le ti ne dö nüşü yor. ABD ve

İs ra il’in res mi ve giz li gö rev li -

le ri nin doğ ru dan yön len di ri ci -

liği al tın da, ABD-İs ra il ek se ni -

nin çı kar la rı na uy gun bir ze -

min de ye ni bir dev let oluşu yor. 

O çı kar lar izin ver diği sü re ce

ayak ta kal ma ya yaz gı lı ye ni

Kürt dev le ti, ik ti dar ola bil me

ye te neği açı sın dan da felç li.

Ata cağı her adım, dev le tin her

köşe sin de mev zi len miş ABD-

İs ra il çı kar ağı ta ra fın dan de -

net le ne cek.

Kürt dev le ti, baş ta Sün ni

Arap lar ol mak üze re, İran, Su -

ri ye ve Tür ki ye’yle uz laş maz

bir ge ri lim hat tı na doğ ru iti li -

yor. Öy le ki, bu dev let ler ta ra -

fın dan ken di ne yön len di ri le cek

as ke ri şid det ve po li tik ge ri li -

me rağ men ayak ta ka la bil mek

için, sü rek li ola rak ABD-İs ra il

ek se ni ne muh taç ol sun.

BAR ZA Nİ ÇİZ Gİ Sİ

Bar za ni’ nin ta rih sel liğin de

ulu sal kur tu luş çu luk  ve iş bir -

lik çi lik, sü rek li iç i çe dir.

Kürt hal kı nın ken di ka de ri ni

ta yin hak kı için özel lik le ba ba

Mol la Bar za ni kah ra man lık lar

da yap mış, fe odal ka rak te ri nin

ken di si ni sü rük le diği iş bir lik çi

ze min de gün cel liğe hap so lan

tu tum lar la, Kürt hal kı na ol duk -

ça za rar da ver miş tir. Oğul

Bar za ni de ba ba sı nın yo lun da.

Şüp he siz, bir hal k, ken di

dev le ti ni oluş tur mak is ter ken,

böl ge sin de ki ya da kü re sel güç -

ler ara sın da ki ge ri lim le rin den

fay da la na bi lir. Hat ta, baş ka

tür lü bir so nu ca ulaş mak im -

kân sız dır da. An cak, o sü reç te

ön der liğin han gi ze min de şe kil -

len diği, hal kın han gi sı nıf la rı nın

bağım sız lık sü re ci nin ön de ri ol -

duğu be lir le yi ci önem de dir.

Bar za ni hat tı, fe odal-aşi ret çi

ya pı sı ta ra fın dan dam ga lan mış

ör güt sel-po li tik ze mi niy le,

bağım sız lığı ka za na n ve ya sür -

dü re n bir ka pa si te ye şim di ye

dek sa hip ola ma dı. O yön de ki

gi rişim le ri za man za man başa -

rı ka zan sa da, son ra dan hep

acı ye nil gi ler le çö ken ge çi ci

başa rı lar dan öte gi de me di ler.

Güç den ge le rin de po zis yon

alır ken, ken di gü cü  ye ri ne, böl -

ge sel ya da kü re sel güç le re gü -

ven, Bar za ni hat tı nın te mel za -

afı dır. Sı nıf sal or tak lık ze mi -

nin de ve ya ran ma cı bir tarz da

ya naş tık la rı ege men ler ce, her

se fe rin de ön ce kul la nıl dı lar,

son ra har can dı lar.

KUL LAN AT TAK Tİ Ğİ 

Ve şim di de, gi diş o yön de ki,

maz lum Kürt hal kı bir kez da -

ha, ba tan ge mi den ilk atı la cak -

lar ara sın da. ABD-İs ra il ek se ni

di re niş çi güç ler ta ra fın dan zor -

la ndık ça, pa zar lık ta kul la nı la -

cak lar ve ko lay ca har ca na bi le -

cek ler dir. Şim di ki ka za nçla rın 

ka lı cı lık kat sa yı sı düşük tür,

ken di ne öz gü gü cü za yıf tır ve

stra te jik de rin liği yoktur.

An cak, o nok ta da bir baş ka

sü re ç da ha dev re ye gi ri yor ve

Kürt hal kı açı sın dan umut da

bu sü re cin güç len me si ne bağ lı.

Evet, mev cut fe odal aşi ret çi

ön der lik, sa de ce komşu dev let -

ler den değil, içe ri den de bas kı

al tın da. Ka pi ta liz min da ha faz -

la ge liş tiği Kür dis tan’ın ku ze -

yin de ve emek çi le rin ön der -

liğin de oluşan PKK ve onun

aşi ret çi man tığı aşa rak tüm

par ça la ra ya yı lan ör güt le ri,

mev cut ön der liğe al ter na tif bir

tar zı güç len di ri yor.

İran, Su ri ye ve Tür ki ye’de,

si lah lı ve si lah sız bi çim le ri bir -

lik te kul la na rak, Irak’ta ise si -

vil po li ti ka ya pa rak, ken di si ne

sü rek li alan açan PKK, ge le cek

açı sın dan güç len me ye aday bir

eği li mi tem sil edi yor.

ABD’nin iş ga li sı ra sın da ara -

zi ye dağı lan ve sı cak gün le ri

dar be al ma dan at la tan PKK,

hiç bir za man iş gal ci güç ler le

iş bir liği yap ma dı. Ay nı PKK, iş -

bir liği ya pa rak da ol sa ba zı ka -

za nım lar el de eden Bar za ni-Ta -

la ba ni çiz gi si ne karşı da her -

han gi bir mü da ha le de bu lun -

ma dı. Ve hat ta, ör tü lü bir des -

tek ver diği bi le söy le ne bi lir.

Ge li nen nok ta da ise iş ler ça -

tal laşı yor. Kürt emek çi le ri ve

ege men le ri ara sın da ki zım ni it -

ti fak, böl ge de ki dev let ler ve iş -

gal ci em per ya list güç ler ta ra -

fın dan zor la nı yor. Or tak he de -

fin PKK ol duğu an laşı lı yor.

BOP’A EN GEL PKK 

PKK ara dan kal dı rı la cak ve

em per ya list BOP pro je si da ha

ra hat yü rü tü le cek tir. ABD ve

İs ra il, böl ge de ki İran ve Su ri ye

en gel le ri ne karşı mü da ha le

ede bil mek için, ilk ça re ola rak

bir Kürt-Türk it ti fa kı na sa rıl mış

gö rü nü yor . PKK’nin tas fi ye si nin

ar dın dan, TC ve Bar za ni-Ta la -

ba ni it ti fa kı ku ru la cak ve İran-

Su ri ye ham le le ri için güç top -

lan mış ola cak tır.

İkin ci ola sı lık da, TC’nin bu

it ti fa ka gel me me si ha lin de ger -

çek leşe bi lir. Bu du rum da, PKK

ser best bı ra kı la rak ya da ezi lip

ku zey de Bar za ni’nin hat tı güç -

len di ri le rek, TC’ye yö ne li ne cek

ve bö lün me da ya tı la cak tır. 

Bu du rum da, Bar za ni-Ta la -

ba ni hat tı da ha ge niş bir coğ -

ra fi ala na ve da ha faz la nü fu sa

ka vuş muş ola cak tır. Bu sü re cin

de baş lan gı cın da ya da bel li bir

aşa ma sın da PKK tas fi ye edi le -

cek tir.

PKK ise, va r o lan ger çek liğin

ya rat tığı ola nak lar dan ya rar la -

nan, ge rek böl ge dev let le ri ve

ge rek se kü re sel güç ler le iş bir -

liğin den çe kin me yen ve ama

her du rum da, ken di bağım sız

gü cü nü art ır ma yı ve stra te jik

de rin lik ka zan ma yı he def le yen

bir tar zı uy gu lu yor.

Öy le gö rü nü yor ki, Ku zey

Irak’tan Kür dis tan’a dönüşen

böl genin geleceği, PKK’nin

tutum una bağlı: Olacak ya da

ol mayacak.

KUZEY IRAK’TAN
KÜRDİSTAN’A!

ALP AYDIN

Gelinen noktada
işler çatallaşıyor.

Kürt emekçileri ve
egemenleri

arasındaki zımni
ittifak, bölgedeki

devletler ve işgalci
emperyalist güçler

tarafından
zorlanıyor. Ortak

hedefin PKK olduğu
anlaşılıyor.
PKK aradan

kaldırılacak ve
emperyalist Büyük

Ortadoğu Projesi 
daha rahat

yürütülecektir. ABD
ve İsrail, bölgedeki

İran ve Suriye enge-
line müdahale ede-

bilmek için, ilk çare
olarak bir Kürt-Türk

ittifakına sarılmış
görünüyorlar.

PKK’nin tasfiyesinin
ardından, TC ve

Barzani-Talabani
ittifakı kurulacak ve
İran-Suriye hamleleri

için güç toplanmış 
olacaktır.

Bölgenin geleceği, PKK’ye bağlı: Olacak ya da olmayacak...

B

Özgürlüğün dilenerek değil, savaşarak kazanılacağı bilinmiyor mu?
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ün ya Ba rış Gü nü ’nü

ge ri de bı rak tık...yi ne

sa vaş la....

New Or le ans’ta, Bas ra’da,

Bo zö yük’te, Si irt’te dev let ör -

gü tü nün şid de ti ni yaşa dık...

Kış kır tıl mış şo ve niz min halk -

la rı halk la ra kır dır ma sı na şa -

hit ol duk... Tüm bun lar içe ri -

sin de fark lı gö rün tü ler çar pa -

rak yü zü mü ze vur du...6-7 Ey -

lül olay la rı nın fo toğ raf ser gi si -

ni pro tes to eden ka dın, Bo zü -

yük’te oto bü sü taş la yan ka dın

ve çok ge ri ler den, yi ne 6-7 Ey -

lül olay la rın dan, biz zat o gün -

ler den yan sı yan, azın lık la rın

iş yer le ri ne sal dı ran ka dın...

Tüm bu gö rün tü ler ve son

gün ler de yük sel ti len/yük se len

mil li yet çi lik, is ter is te mez ka -

dın lar ve ba rış iliş ki si ni

düşün me ye iti yor: Ka dın lar

ka dın ol duk la rı için sa vaşa

karşı ola bi lir ler mi?

Ka dın lar, ka dın la ra at fe di len

an ne ol ma, duy gu sal ol ma, dış

dün ya ya ya ban cı ol ma, do la yı -

sıy la mü ca de le, şid det, re ka -

bet duy gu la rın dan uzak ol ma,

doğa ya ve in sa ni olan şey le re

da ha ya kın ol ma gi bi özel lik le -

rin den do la yı sa vaşa karşı ola -

bi lir ler mi?

Mut lak bir öz cü lük ten ha re -

ket et me den bu nun ay nı za -

man da bel li bir doğ ru luk pa yı

içer diği söy le ne bi lir. Çün kü ka -

dın lar ezi len bir cins ola rak

ezi len le ri his set me ve ken di

olum suz koşul la rı nı olum lu

değer le re dö nüş tü re bil me

avan ta jı na ve po tan si ye li ne

sa hip ler. Yu kar da yer ver diği -

miz olay lar ter si ni söy le se de

bu mem le ket te ce za ev le rin de -

ki bas kı ve iş ken ce ye, gö zal -

tın da ka yıp la ra karşı an ne le rin

yü rüt tüğü mü ca de le can lı bir

ce vap ola rak or ta da du ru yor.

SA VA ŞIN YÜ KÜ NÜ 
KA DIN LAR TA ŞI YOR

Bu nun la bir lik te, ka dın lar,

sa de ce ka dın ol duk la rı için

değil, sa vaşın ve mi li ta riz min

en bü yük mağ dur la rı ol duk la -

rın dan “ba rış çı” ol mak zo run -

da lar. Uzak ve ya kın ta ri hi miz -

den iyi bi li yo ruz ki, ulus dev le -

tin ken di ni inşa sın da da, ulus

dev let pa ra no ya sı nın art tığı

gün ler de de en faz la kış kır tı lan

“er kek lik” olu yor. Er kek ler sa -

vaşa gön de ri lir ken, va ta nın ve

ka dın la rı nın na mu su nu ko ru -

mak için gön de ri li yor, bir bir le -

ri ne kır dı rı lan halk lar ken di za -

fer le ri ni o hal kın ka dın la rı na

te ca vüz ede rek is pat lı yor lar.

Çün kü “on la rın” ka dın la rı na

te ca vüz et mek, düş man bir ül -

ke nin ya  da hal kın sa vun ma sı -

na nü fuz et me nin, mül kü ne

za rar ver me nin ve mo ral gü -

cü nü za yıf lat ma nın en et ki li

yo lu. Ulus dev le tin be ka sı nın

na mus kav ra mıy la öz deş leş ti -

ril me si de bun dan. Ka dın lar,

sa vaşlardan  kay nak lı ye rin den

yur dun dan göç et mek zo run da

kal ma nın/göç et ti ril me nin,

yok sul luğun acı sı nı da ha faz la

yaşı yor lar. Mi li ta riz min so nu cu

ola rak si lah lan ma ya ay rı lan

pa yın art ma sı ön ce sos yal hiz -

met le ri, do la yı sıy la da ka dın la -

rı et ki li yor. Ço cuk la rın ve ai le -

de ba kı ma muh taç olan la rın

yük le ri ni ka dın lar çe ki yor lar. 

BA RIŞ MÜ CA DE LE Sİ Nİ
YÜK SEL TE LİM

Ka dın lar doğal ola rak ba rış -

çı ol duk la rın dan do la yı değil,

mi li ta riz min ve sa vaşın en bü -

yük mağ dur la rı ol duk la rı için

sa vaşa karşı lar. Ezi len ol mak,

ezi len ler le da ya nış ma yı ge rek -

ti ri yor. Mi li ta riz min ve mil li -

yet çi liğin bay rağı nın tek rar

dal ga lan dı rıl ma ya baş lan dığı

bu gün ler de, halk lar üze rin de

oy na nan oyu na dur de mek için

mil li yet çi liğe ve sa vaşa karşı

bu gün her za man kin den da ha

faz la ba rışın ya nın da yer ala -

rak, ba rış mü ca de le si ni yük -

selt me li yiz.

Kaynaklar:

CynthiaCocburn,MesafeyiAşmak,

İletişimYayınları,2004

GülnurAcarSavran,BedenEmek

Tarih,KanatYayınları,2004

ar ma ör güt ler de fe mi nist si -
ya se tin ola nak(sız lık)la rı na
da ir, şim di ye dek pek çok cid -

di tar tış ma ve so nu cun da cid di ay rış -
ma lar yaşa dı fe mi nist ler, hem ken di
ara la rın da hem de için de “ba rın ma -
ya” ça lış tık la rı ör güt le riy le… Hak sız
ya da boş tar tış ma lar, ay rış ma lar da
değil di bun lar. Din len me diği niz, an -
laşıl ma dığı nız ya da bi le is te ye an -
laşıl mak is ten me diği niz, sa vu nul ma -
dığı nız, kü çüm sen diği niz, dış lan dığı -
nız, hat ta şid de te ma ruz kal dığı nız
du rum lar da “çe kip git mek”ten baş ka
ça re yok tur. Sa bır ni ye yal nız ca ka -
dın lar için bir “er dem” ol sun ki? 

Tar tış ma la rın kay da değer so nuç la -
rın dan bi ri, ka dın kur tu luş mü ca de le -
si nin ger çek öz ne si nin ka dın lar ve ka -
dın la rın bağım sız ör güt le ri ol duğu ke -

sin ka bu lüy le bir lik te, pat ri ar ka nın en
açık ve ka ba bi çi miy le hü küm sür -
düğü ör güt ler de ki ka dın la rın, ör güt ten
atıl ma pa ha sı na, er kek le ri karşı la rı na
al ma dık ça yan la rı na al ma ya cak la rı na
da ir inat çı tu tum ve ça ba la rıy la el de
et tik le ri dir. Bu so nuç çu buğu nun
diğer ucun da, “ye ni lik çi” ör güt ler de ki
pek çok er keğin, için de ka dın la fı nın
geç tiği hiç bir işe ya da sö ze “bu laş -
ma yıp” bun la rı “cev val” ka dın la ra ha -
va le et me si yer al mış tır. 

Pat ri ar kal sis tem karşı sın da ka dın -
la rın kur tu luş mü ca de le si ni sun duğu
emek le, kur duğu dil le  var et me yi,
sür dür me yi ya da des tek le me yi ta ah -
hüt eden pek çok ka dı nın, diğer yan -
dan ka pi ta lizm ya da sa vaş karşı tı,
eko lo jik ya da anarşist vd ha re ket te
yer al ma sın da bir be is ol ma sa ge rek.

Ne de ol sa “ka dın lar var dır, her yer -
de!”  Ener ji kay bı mı? Tar tışı lır, tar -
tışa lım… Si ya si ve top lum sal sı kın tı -
la rın bu den li gi rift leş tiği bir dö nem -
de gös te ril me si ge re ken has sa si yet
bel ki de ka dın la rın ne re de var ol -
duğun dan çok, na sıl var ol duğu dur… 

BAĞIMSIZ 
KADIN MÜCADELESİ

Han gi ça tı al tın da olur sa ol sun, ka -
dın si ya se ti nin, fe mi nist si ya se tin vur -
gu su nu, bağım sız lık tan ya na yap ma sı
ge re ki yor; er kek ler den ve er kek ege -
men ide olo ji ler den bağım sız lığa! Mo -
no loğa değil di ya loğa, iş bir lik çi liğe
değil iş bir liği ne açık ol ma nın ön koşu -
lu ol ma lı dır bağım sız lık.  Ka dın la rı
her alan da bi rer “ye dek or du” bi rer

“tak vi ye güç” gör me si ya se ti nin son
bul ma sı da gö rü nen o ki bu bağım sız -
lık an la yışı nın so nu cu ola cak. 

Top lum sal Öz gür lük Plat for mu için -
de yer alan ka dın la rın he men he men
ta ma mı, bu gü ne dek plat form için de
ör güt lü bir ka dın du ruşu ve sö zü
oluş tur mak için faz la sıy la ça ba ve
me sa iyi -mem nu ni yet le- har ca dı. Üs -
te lik bu ka dın la rın bü yük bir bö lü mü
tek tek bi rey sel ola rak bağım sız ör -
güt le rin de ça lış tı ve hâlâ da ça lış ma yı
sür dü rü yor. Bu ka dın la rın yi ne bu gü -
ne dek ça lış ma la rın da ya da söz le rin -
de da ima öne çı kar dığı man tık ve po -
li ti ka; ka dın kur tu luş ha re ke ti nin as li
ola rak pat ri ar ka ya karşı mü ca de le
ver diği ve “emek sö mü rü sü ne karşı
ve ri len mü ca de le nin, cins ola rak er -
kek ler ta ra fın dan ezi len ve sö mü rü len

KADINLAR SAVAŞ İSTEMİYOR!

KARMA ÖRGÜTLERİN
FEMİNİST SİYASETİ
KADER AY

D
NURAY ERGÜNEŞ

Kadın lar doğal ola -
rak ba rış çı ol duk la -
rın dan do la yı değil,
mi li ta riz min ve sa -

vaşın en bü yük
mağ dur la rı ol duk la -
rı için sa vaşa karşı -

lar. Ezi len ol mak, 
ezi len ler le da ya nış -

ma yı ge rek ti ri yor.
Halk lar üze rin de 

oy na nan oyu na dur
de mek için mil li yet -
çi liğe, sa vaşa karşı

her zaman kin den
daha faz la barış

için mücadele 
et meliyiz.

K
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ka dın la rın kur tu luşu na çö züm ola ma -
dığı” idi. Bu ka dın la rın hem ta ri hi
hem de TÖP kong re si ne sun duk la rı
öner ge ler le po li ti ka la rı nı ka ra ra bağ -
la ma sı (“Bağım sız Ka dın Ör güt len me -
si”, “Ör güt sel Bir Hat”, “Özel Alan
Po li tik tir” gi bi öner ge ler) bağım sız ka -
dın ör güt le rin de ça lışan pek çok ka dı -
na, iliş ki len me açı sın dan sa nı rım bir
gü ven tel kin et me si ge re ki yor. 

TÖP’TE KADIN MÜCADELESİ

Diğer yan dan plat form da yer alan
ka dın lar, ken di ni Mark sist an tika pi ta -
list mü ca de le de de ta rif le yen ka dın lar.
“Ör güt sel Bir Hat İçin” öner ge sin de,
ka dın lar ola rak ça lış ma la rı nın ve
pers pek tif le ri nin bü tün leş me nok ta sı -
nı; “(TÖP’lü ka dın lar) Pat ri ar ka nın ta -

rih sel yo ru mu ge reği, pat ri ar ka ile ka -
pi ta lizm ara sın da ki ça tış ma cı/uz laş -
ma cı iliş ki ler den de yo la çı ka rak mü -
ca de le si ni an tika pi ta list pers pek tif le
yü rü tür. Bu ne den le an tika pi ta list di -
na mik ler le iliş ki len me yi da ya nış ma
iliş ki si için de ta rif eder, an tika pi ta list
di na mik ler le ken di öz gün lüğü nü ko ru -
ya rak ve or tak bir mü ca de le ala nı ya -
ra ta rak iliş ki len me yi önü ne ko yar”
ka ra rıy la ifa de len dir di. Sa fı bel li ce -
nah için bu nun an la mı da açık ol sa
ge rek. 

Top lum sal Öz gür lük Plat for -
mu’ndan ise, “TÖP ile İliş ki le ri miz”
öner ge siy le, po zi tif ay rım cı lık ve ko ta
ar tı rı mı nın ya nı sı ra “TÖP, ka dın ba kış
açı sı nı iç sel leş tir me ve ka dın la rın
top lum sal ko num la rı nı ha ya tın için de
dö nüş tür me ama cı na yö ne lik ola rak

çeşit li araç lar ge liş ti rir. TÖP ken di
eği tim fa ali yet le rin de fe mi niz mi ko nu
ola rak alır” ta le bin de bu lun du. TÖP’lü
ka dın lar, “Fe mi nist Etik De ne yim ler”
baş lığı al tın da sun duk la rı il ke ler ve
“TÖP ile Üye le ri Ara sın da ki Hu ku ka
İliş kin Öner ge”yle de TÖP için de na sıl
bir si ya si etik is te dik le ri ni net ola rak
di le ge tir di.

TU ZAK Kİ MİN İÇİN?

Bun la rın al tı nı çiz mek ten mu rat;
yal nız ca ka dın la rın yap tık la rı nı yi ne le -
ye rek can sı kı cı ol mak değil, sö zü edi -
len le rin tüm TÖP üye le rin ce, TÖP’ün
tüm er kek üye le rin ce an laşı lıp an laşıl -
ma dığın dan pek de emin ola ma mak!
Me se la bu der gi de ka dın la rın ha zır la -
dığı say fa lar, aca ba er kek ler ta ra fın -

dan na sıl bir ha le ti ru hi yey le oku nu yor
ya da oku nu yor mu, bi le me mek… Ya
da şu ana ka dar sö zü edi len le ri sa -
vun ma nın, hâlâ yal nız ca ka dın la rın
pa yı na düşen bir “iş bö lü mü”mü ol -
duğu nu, ka dın lar tam da bir adım da -
ha öte ye ge çip po li ti ka üret me ye baş -
lar ken, tek rar tek rar ay nı nok ta da bi -
ri le ri ni “tek baş la rı na” ik na et me tu -
zağı na düşü rü lüp düşü rül me diği ni bir
kez da ha sor gu la mak…

Ya ni ar tık so ru yu “kar ma ör güt ler de
ka dın lar fe mi nist si ya set ya pa bi lir
mi”den bi raz da ha öte ye, “kar ma ör -
güt ler fe mi niz mi ger çek ten la yı kıy la
savunabilir mi”ye taşımak gerekiyor.
Ama şüp hesiz ki esasen bu soruyu,
er kek lerin ken dilerine samimi olarak
sor ması gerekiyor…

op lum sal cin si yet, ka -

dın lık ve er kek liğin top -

lum sal iliş ki ler yo luy la

ku rul duğu nu gös te rir. Kav ram

kul la nıl ma ya baş lan dığı

1970’le rin ilk ya rı sın da bu ya -

na, fe mi nizm için çok ufuk açı cı

ol muş tur. Top lum sal cin si yet,

dişi ve eril ol ma yı be lir le yen

cin si ye te karşı oluş tu rul muş tu

ve cin si yet rol le ri nin, ka dın sı lık

ve er kek si liğin, top lum sal dö -

nüşü mü nün müm kün ol duğu nu

ile ri sü rü yor du. Cin si yet bi yo lo -

jik ola rak be lir le nir ken, top lum -

sal cin si yet top lum sal ola rak

oluşu yor du. Top lum sal cin si yet,

ka dın ve er kek iliş ki le ri nin bi yo -

lo jik te mel le rin den fark lıy dı.

An cak bu bi yo lo jik ya pı üze rin -

de te mel le nen bir top lum sal ka -

te go riy di. Bu du rum da cin si yet/

top lum sal cin si yet iki liği or ta ya

çı kı yor du. So run ge lip şu so ru -

ya da yan mak tay dı : top lum sal

cin si yet han gi pra tik ler le, na sıl

ve ne den ku ru lur? 

Kav ram bir yan dan ay rım cı,

eşit siz, bas kı yı içe ren top lum sal

dü ze ni işa ret eder ken; diğer

yan dan da bu top lum sal iliş ki -

nin ta raf la rı na ve on la rın psi ko -

lo jik ve dav ra nış sal özel lik le ri ne

gön der me ya par. Yu muşak lık,

ita at, duy gu sal lık vs. ka dı na

yük le nir ken; er kek, öz gür, güç -

lü, man tık lı vs. olan dır. ‘Top -

lum sal cin si yet’ kav ra mı nı

önem li kı lan ne dir? Kav ram şu

so ru lar çer çe ve sin de an lam ka -

zan mak ta dır : ka dın lık ve er -

kek lik ve ri li, sa bit ka te go ri ler

mi dir; ya ni bu du rum da bu eşit -

siz, bas kı cı dü zen ka lı cı mı dır?

Yok sa dö nüş tü rü le bi lir mi? Eğer

bu ka te go ri ler sa bit se ve ta rih

dışıy sa, dö nüş tü rül me si müm -

kün değil dir. An cak ta rih sel se

ve top lum sal iliş ki ler yo luy la

ku rul muş sa, dö nüş tü rül me si

müm kün olur. Top lum sal cin si -

yet kav ra mı, bu dö nüşü mün

ola nak lı lığı nı gös ter me si açı sın -

dan önem li dir.

CİNSİYET VE TOPLUMSAL
CİNSİYET İKİLİĞİ

Kav ram ve ya rat tığı cin si -

yet/top lum sal cin si yet iki liği bir

ta kım so run la rı da be ra be rin de

ge ti rir. Bu iki li ay rım, doğa/kül -

tür ay rı mı nı ye ni den üre tir. Bu

du rum da ka dın lık ve er kek liğin

oluş ma sı za ten ve ri li ve ‘doğal’

bir ya pı ge rek ti rir. Çün kü top -

lum sal cin si yet, ve ri li bir bi yo -

lo jik cin si yet üze rin de te mel le -

nir. Cin si yet fark lı lık la rı bu du -

rum da doğal ka bul edi lir. Bu

fark lı lık, top lum sal sü reç te

‘top lum sal cin si yet’ ola rak or ta -

ya çı kar. Öte yan dan, cin si yet

fark lı lık la rıy la top lum sal cin si -

yet fark lı lık la rı sık ça ka rış tı rı lır.

Ki mi kim lik ve pra tik le rin han gi

ka te go ri le re ait ol duğu za man

za man ka rış mak ta dır. Ör neğin

‘ka dın lık’ çer çe ve sin de ve an ne -

lik pra tik le riy le il gi li ba zı ifa de -

le ri gös te re bi li riz. Bun lar ta rih

dışı pra tik ler mi dir? Yok sa, ta -

rih sel ola rak oluş muş top lum -

sal cin si yet fark lı lık la rı na mı

işa ret eder ler? 

Cin si yet / top lum sal cin si yet

iki liği nin yol aç tığı so run la ra

karşı, bu ay rı mın ken di sin den

vaz geç mek öne ril miş tir. Kav ra -

mı eleş ti ren ler iki karşıt ku tu ba

ay rı lır lar. Bir yan da bi yo lo jik

cin si yet ka te go ri le ri nin, top lum -

sal cin si yet pra tik ve söy lem le ri

yo luy la ku rul duğu nu söy le yen

grup yer alır. Bu na gö re, cin si -

yet, top lum sal cin si yet ka te go ri -

si nin bir bi leşe ni dir. Diğer yan da

bi yo lo jik fark lı lık la rın önem li ol -

duğu nu sa vu nan grup var dır. Bu

an la yış, cin si yet fark lı lığı nın fe -

mi nizm için olum lu bir te mel

oluş tur duğu nu düşün mek te dir. 

Bu du rum da top lum sal cin si -

yet kav ra mı nı red de de cek mi -

yiz? ‘Ka dın’ ve ‘er kek’ ka te go ri -

le ri nin, ay rı ca ka dın sı lık ve er -

kek si liğin açık lan ma sın da kav -

ram ha la açık la yı cı gö rün mek -

te dir. Kav ram, bu ka te go ri le rin

dö nüş tü rül me sin de önem li bir

ze min ya ra tır. Öte yan dan, bi -

yo lo jik, ana to mik fark lı lık lar da

he sa ba ka tıl ma lı dır; an cak bu

fark lı lık la rın da top lum sal iliş ki -

ler do la yı mın dan geç tiği ni unut -

ma mak ge rek li dir. Ya ni bi yo lo -

jizm den uzak du ra rak ve ana to -

mik fark lı lık la rın top lum sal bir

do la yım dan geç tiği ni ka bul ede -

rek, cin si yet/ top lum sal cin si yet

iki liği ni kul lan mak müm kün dür. 

TOPLUMSAL CİNSİYET

Hangi çatı altında olursa olsun, kadın siyasetinin, feminist siyasetin vurgusunu, bağımsızlıktan
yana yapması gerekiyor; erkeklerden ve erkek egemen ideolojilerden bağımsızlığa! Monoloğa değil
diyaloğa, işbirlikçiliğe değil işbirliğine açık olmanın önkoşulu ve önkabulü olmalıdır bağımsızlık.
Kadınları her alanda birer “yedek ordu” birer “takviye güç” görme siyasetinin son bulması da
görünen o ki bu bağımsızlık anlayışının sonucu olacak. 

T“Toplumsal 
cinsiyet” kavramını
önemli kılan nedir?

Kavram şu sorular
çerçevesinde anlam

kazanmaktadır :
Kadınlık ve erkeklik
verili, sabit katego-

riler midir; yani bu
durumda bu eşitsiz,
baskıcı düzen kalıcı

mıdır? Yoksa
dönüştürülebilir

mi? Eğer bu
kategoriler sabitse

ve tarih dışıysa,
dönüştürülmesi

mümkün değildir. 

MELDA Y.
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ir şey doğul maz, bir şey olu -

nur, sö zü el bet te fe mi nizm için

de ge çer li dir. He le bu sis tem -

de. Ata er kil sis te min hâkim ol duğu bir

dün ya da ka dın kur tu luş ha re ke ti nin

ko lay ör güt le ne me diği ni gö rü yo ruz. Ve

bir be bek doğ duğun da, top lu mun ka -

rar lı bir şe kil de be lir le diği ku ral lar çer -

çe ve sin de ye tişir. Kız ço cuk la rı kü çük

yaş ta al dığı eği tim le, ikin ci cins kim -

liği ni bü yük bir he ves le sa hip le nir. Er -

kek ege men liği ni “kral dan çok kral cı”

man tığıy la be yin le re ka zır.

Dün ya nın en zor şe yi, kö le liği doğa -

nın bir ya sa sı ola rak ka bul eden man -

tık la mü ca de le dir. Za ten kö le le rin,

mev cut du rum la rı nı ta nım la yıp, ka bul

et me le ri za fer le ri nin ya rı sı dır. Her

şey den ön ce ayak la rı üze rin de di ki lip

hay kır maları ge rek.

Ka dın kur tu luş mü ca de le si; tek tek

ka dın la rın kız gın lık la rı nı, mağ du ri yet -

le ri ni di le ge ti re rek baş la dı. Ar dın dan

ay nı şe kil de düşü nen kız kar deş ler

bir bi ri ni bul du. Top lan dı lar, ko nuş tu -

lar, tar tış tı lar, yaz dı lar, çiz di ler... Ba -

zen gün cel tak tik ler, ba zen stra te ji ler

or ta ya çık tı. En ni ha ye tin de “Ör güt -

len me li” fik ri oluş tu. Be lir li düşün ce -

ler et ra fın da grup lar oluş tu vs. Yi ne

de bu mü ca de le yi sıç rat ma da ek sik

ka lan bir şey ler var dı.

FEMİNİZMİ ÖRGÜTLEMELİYİZ

Fe mi niz min tek tek ka dı nın değil

“ka dın la rın” kur tu luş mü ca de le si ol -

duğu te orik ola rak ka bul edil se de,

pra tik yaşam da bu nun böy le ol ma -

dığı nı gö rü yo ruz. Hal kın gö zün de fe -

mi nist ka dın, top lum ku ra lları ta nı -

ma yan, her is te diği ni ya pa bi len ka -

dın dır. Diğer ka dın lar ta ra fın dan

ulaşı la maz, erişi le mez dir. Hat ta onun

yaşa mı diğe ri için im kân sız dır. İlk ba -

kış ta doğ ruy muş gi bi gö rü nen bu

port re as lın da ka dın lar ara sın da cid di

bö lün me ya rat mak ta dır. Do la yı sıy la

yaşa dık la rı mız doğ ru ol duğu hal de

diğer ka dın lar için öğ re ti ci ola ma -

mak ta dır. Bu be ra be rin de ya yı la ma -

ma yı ge ti ri yor. Fe mi nizm, her top lum -

sal ha re ket gi bi, ken di ni (yal nız kü çük

grup la ra değil) kit le le re an lat ma eği li -

mi gös ter me li dir. Tür ki ye’de yal nız

bü yük şe hir ler de değil, Ana do lu’nun

tüm top rak la rın da ha yat bul ma lı dır.

Fe odal iliş ki le rin önem li oran da ko -

run duğu bu top rak lar da başa rı el de

et mek el bet te ki zor dur. An cak bu zor

ile baş ede bil me gö re viy le karşı

karşı ya yız.

FEMİNİZM HERKES İÇİN

Fe mi nist po li ti ka yı iç sel leş tir me

prob le mi yaşa nı yor. Onu ba zı kav ram -

la ra, kla sik dav ra nış ve üs lup la ra hap -

se de rek da ral tı yo ruz. Yaşa mın diğer

so run la rıy la (aç lık, yok sul luk, sa vaş

vs) iliş ki len dir me ye rek yal nız laş tı rı yo -

ruz. Bun la rı bağım sız ka dın ha re ke -

tinin asıl ko nu su ve sı nır la rı nı ih lal et -

mek an la mın da söy le mi yo rum. Fe mi -

niz mi, yaşa mın ger çek le riy le bu luş tur -

mak ba kı mın dan önem si yo rum. Ay rı -

ca fe mi niz min top lum için de (özel lik le

ka dın lar ara sın da) iti ba rı nı yük selt -

mek, ta raf tar la rı nı ar tır mak ba kı mın -

dan önem li gö rü yo rum. Bu nu ya ra ta -

bi len ka dın lar bi rey sel yaşan tı la rın da,

iliş ki le rin de önem li başa rı lar el de

eder ler. Fe mi nist po li ti ka yı yaşam tar -

zı ha li ne ge tir mek, başdüş man la uğ -

raş mak ka dar, içi miz de ki düş man la

da mü ca de le açı sın dan önem li dir. Mü -

ca de le de gös te re ceği miz sa mi mi yet

inan dı rı cı lığı mı zı da ar tırır.

ayak cen net ten çık ma dır”,

“Kı zı nı döv me yen di zi ni dö -

ver”, “Sır tın dan so pa yı kar nın -

dan sı pa yı ek sik et me ye cek sin” di ye

bu yur muş ata lar (Ki min ata sı)... İş te

şid det böy le öz deş leş ti ril miş ka dın la.

CİN Sİ YE TE DA YA LI

Pe kin Dek la ras yo nu’n da ka dın la ra

yö ne lik şid det şöy le ta nım la nır: “Ka -

dın la ra yö ne lik şid det te ri mi ka dı nın

fi zik sel, cin sel ve ya psi ko lo jik za rar

gör me siy le ve ya acı çek me siy le so -

nuç la nan ve ya so nuç lan ma sı muh te -

mel olan, bu tip ha re ket le rin teh di di -

ne bas kı yı ya  da öz gür lüğün key fi en -

gel len me si ni de içe ren, is ter top lum

önün de is ter özel ha yat ta mey da na

gel miş ol sun, cin si ye te da ya lı her tür

şid det an la mı na ge lir.”

ŞİD DET BİR ÖĞ RE Tİ DİR

Şid det ka dın la rın in san ca yaşam

hak la rı nı kı sıt lar, öz gür lük le ri nin kul -

lan ma la rı nın önün de en gel oluş tu rur.

Şid det her ne ka dar ya sa lar da suç

ola rak gö rül se de; ai le, ge le nek, gö re -

nek gi bi top lu mun oluşu mu nu sağ la -

yan bi rim ler de ge lişen ka dı na yö ne lik

şid det, dev let ku rum la rı ta ra fın dan

des tek le nir. Ai le içi şid de te ma ruz ka -

lan ka dın şi kâ yet için git tiği ka ra kol -

dan “Ko can dır se ver  de, dö ver  de, bu -

nun için yu va nı yık ma na ge rek yok”

de nir ve şid de te ma ruz kal dığı evi ne

ko ca sı nın ya nı na gön de ri lir. “Da yak

ye se de onun ye ri ko ca sı nın ya nı dır”

de nir. Te ca vü ze uğ ra yan ka dı nın gi yi -

mi, ha re ket le ri te ca vü ze tah rik ka bul

edi lir ken söz ko nu su te ca vüz cü ise

sa lı ve ri lir.

Ha ya tın her ala nın da şid de tin her

tür lü bi çi mi ne ma ruz ka lır ka dın lar.

Ev de, so kak ta, iş yer le rin de… Şid det

ka dın ve er kek ara sın da ki eşit siz liğin

bir so nu cu dur. Bu ra da be lir le yi ci olan

top lum sal cin si yet tir. Er kek, erk tir, ik -

ti dar dır vu rur, kı rar her şe yin sa hi bi -

dir. Ka dın ise bo yun eğer, su sar ken -

disiy le il gi li so run la rı ken di ken di ne

çöz me bağım sız lığı na sa hip bi le değil -

dir, çün kü ka dın dır.

Şid det bir öğ re ti dir. Da ha ço cuk luk -

tan ta nışı lır onun la me se la ba ba tak lit

edi lir; er kek ço cuğun an ne si ni, kız

kar deşi ni döv me si meş ru gö rü lür. So -

kak ta oy na nan oyun lar, kü für ler, ga ze -

te, te le viz yon lar da ki şid det içe rik li ya -

zı lar, kan lı dö vüş lü film sah ne le riy le

bü yü tü lür ço cuk lar.

Şid de tin de re ce si ya  da ola bi lir liği

top lum la rın ge liş miş liğiy le mo dern -

liğiy le bağ lan tı lı değil dir. En ge liş kin

ül ke le rin, top lum la rın sa vaş lar da ne

ka dar ıs rar cı ol duğu nu gö rü yo ruz. Ka -

dın be de ni sa vaşan ta raf la rın üze rin -

de mü ca de le et tiği sa vaş ala nı ola rak

kul la nı lır. Ve bu du rum dün ya üze rin -

de yaşa yan mil yon lar ca ka dı nın ka de ri

ol ma ya de vam edi yor.

DA YA NIŞ MA GÜ NÜ

Ka dın ha re ke ti nin ge liş me siy le ka dı -

na yö ne lik şid de te karşı mü ca de le

baş la mış tır. Şid de te karşı du ruş ka -

dın la rın bü tün dün ya da or tak şi arı ol -

muş tur. Bu şi ar, 1960’ta Do mi nik

Cum hu ri yet’in de Tru jil lo dik ta tör lüğü -

ne karşı mu ha lif bir ha re ke tin üye si

olan Mi ner va, Ma ri ya Te re sa, Pat ria

Mi re bel kız kar deş le rin 25 Ka sım gü -

nü ce za evin de ki eş le ri ni zi ya ret et tik -

ten son ra ıs sız bir dağ yo lun da po lis -

ler ta ra fın dan öl dü rü lme si karşı sın da

ka dın lar la da ya nış ma dır. 1981 yı lın da

Ko lom biya’ nın baş ken ti Bo go to’ta

top la nan I. La tin Ame ri ka ve Ka ra yip -

ler Ka dın Kong re si 25 Ka sım’ı “Ka dı -

na Yö ne lik Şid de te Karşı Ulus larara sı

Da ya nış ma Gü nü” ola rak ilan eder.

ŞİD DET SİZ BİR DÜN YA

Yıl 1960 ka dı na şid det ve ölüm. Yıl

2005 ka dı na yi ne şid det, yi ne ölüm.

Ka dın er kek ara sın da ki eşit siz lik ve

dün ya üze rin de ki sa vaş la rın so na er -

me si için da ha çok da ya nış ma ya, da -

ha çok ör güt len me ye ih ti yaç var. Yak -

laşan 25 Ka sım da alan la rı dol du ra -

rak hay kır ma lı, şid det siz bir dün ya

için ör güt len meye 

FEMİNİZM 
HAKKINDA

TÜLAY HATİMOĞULLARI

B

Feminizm her toplumsal hareket gibi kendini
kitlelere anlatma eğilimi göstermelidir.
Türkiye’de yalnız büyük şehirlerde değil,
Anadolu’nun tüm topraklarında hayat
bulmalıdır. Feodal ilişkilerin önemli oranda
korunduğu bu topraklarda başarı elde etmek
elbette ki zordur. Ancak bu zor ile baş
edebilme göreviyle karşı karşıyayız.

BELGİN AYRANCI

Ha ya tın her ala nın da şid de tin her bi çi mi ne ma ruz
ka lır ka dın lar. Ev de, so kak ta, iş yer in de… Şid det,
ka dın ve er kek ara sın da ki eşit siz liğin so nu cu dur.
Be lir le yi ci olan top lum sal cin si yet tir. Er kek ik ti -
dar dır, vu rur. Ka dın ise bo yun eğer...

YİNE ŞİDDET

D
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Mart 2005 ta ri hin de

Bre zil ya’dan yo la çı -

kan ka dın lar, dün ya nın

da ha yaşa na bi lir bir ge ze gen

ola bil me si için ge rek li gör dük -

le ri beş ana ta le bi du yur mak

is ti yor lar dı. Bun lar; eşit lik, öz -

gür lük, ada let, da ya nış ma ve

ba rış tı.

Biz ka dın lar as lın da bu yü -

rü yüşün ta lep le ri ni sa de ce be -

lir len miş gü zer gâh lar da di len -

dir mek le kal ma yıp, dün ya nın

pek çok ye rin de dün ya ka dın

yü rü yüşü nün bir par ça sı ol -

ma dan da bu ta lep le rin her bi -

ri için ça ba har cı yo ruz. 

Bu nun en iyi ör nek le rin den

bi ri de Ege’ nin ta ri hi ve tu ris -

tik il çe si Di dim’de ba rış do lu

ka dın şar kı la rı nın ve söz le ri -

nin du yul duğu fes ti val di.

“BARIŞ VE KADIN”

31 Ağus tos-3 Ey lül ara sı Di -

dim’de ki ge le nek sel ba rış fes -

ti va li nin ko nu su “Ba rış ve Ka -

dın”dı. Su ri ye’den Zey neb

Nubbh (ya zar), Ür dün’den Ni -

dal Ma ha ni (Ür dün De mok ra -

tik Ka dın Bir liği), Yu na nis -

tan’dan İo na So tir hu (ga ze te -

ci-ya zar), Ba tı Ku düs’ten Ha ya

Sha lom (ba rış ak ti vis ti), Fi lis -

tin’den Ha na El Ali (El Ao -

udo–Yur da Dö nüş- mü zik top -

lu luğu nun so lis ti), Er me nis -

tan’dan Dza vi nar Lok ma göz -

yan (sa nat çı) yurt dışın dan ka -

tı lan ko nuk lar dı. 

SAVAŞIN VAHŞETİ

31 Ağus tos’ta Ak köy’de ya -

pı lan ka dın bu luş ma sın da Ak -

köy’lü ka dın lar ile komşu ül ke -

ler den ge len ka dın lar bu luş tu -

lar. Ege li ka dın lar ko nuk ka -

dın la rı bü tün mi sa fir per ver lik -

le riy le karşı la dı lar.

Su ri ye, Ür dün ve Fi lis tin’den

ge len ka dın lar, Or ta doğu’da

yaşa nan sa vaşın acı la rın dan

ve ba rışın zo run lu luğun dan

bah set ti ler. Fi lis tin ve Irak’ta

yaşa nan sa vaşın ka yıp la rı nın

ne ka dar ağır ol duğun dan

bah se der ken; Bağ dat’ta mey -

da na ge len iz di ham da çok sa -

yı da in sa nın öl düğü ha be riy le

do nakal dık. 

Bu ha be rin ve ya pı lan ko -

nuş ma la rın ar dın dan ba rışın

zo run lu luğu nu da ha da faz la

his se di yor duk.

ŞİDDET VE AYRIMCILIK

Er me nis tan’dan Dza vi nar,

dün ya yı an cak sa na tın ve ede -

bi ya tın da ha iyi ye doğ ru dö -

nüş tü re bi le ceğin den söz et ti.

Ba tı Ku düs’ten ge len Ha ya,

ül ke sin de bir ka dın kon fe ran -

sın dan çı kıp bu ra ya gel diği ni

ve bu top lan tı da önem li ka ra -

lar dan bi ri nin; dün ya da şid de -

tin ve her tür lü ay rım cı lığın

(ırk, din, kül tür, cin si yet ve

yaş, vs.) or ta dan kalk ma sı için

ge rek li ça ba nın gös te ril me si

ol duğu nu biz le re ak tar dı.

Yu nan ko nuk İo na ise bi ze

ay nı de ni zin diğer ya ka sın dan

ba rış do lu me saj lar ge tir miş ti.

Ko nuş ma lar bit tik ten son ra

ye mek ler ve tat lı lar sunuldu;

halk oyun la rı gös te ri le ri ya pıl -

dık tan son ra Fi lis tinli gru bun

mü ziği eşliğinde ha lay lar çe -

kil di.  Karşı lık lı he di ye ler ve ril -

di.

1 Ey lül’de sa hil de ol duk ça

ka la ba lık ve coş ku lu bir ba rış

yü rü yüşü ger çek leş ti ril di. Ba -

rış el çi le ri nin ül ke le rin den ge -

tir dik le ri top rak lar  ile zey tin fi -

dan la rı di kil di. Ba rış gü ver cin -

le ri uçu ru lup, ba rış için meşa -

le ler ya kıl dı.  Ge ce le ri sa hil de

ka la ba lık kon ser ler ve ril di.

Kum dan hey kel ser gi le ri ve

spor mü sa ba ka la rı dü zen len di.

GÖSTERİLER

2 Ey lül gü nü biz ler de İz -

mir’den Bağım sız Ka dın İni -

si ya fi ola rak ha zır la dığı mız

Dün ya Ka dın Yü rü yüşü’ nün

ta nı tıl dığı dia gös te ri si ni sun -

duk.

Gös te ri son ra sı tüm fes ti val

ka tı lım cı la rı ola rak or tak ha -

zır la dığı mız aşağı da ki ba rış

dek la ras yo nu oku na rak Di -

dim’den çeşit li ulus lar dan ka -

dın lar dün ya ya ba rış çağ rı sın -

da bu lun duk.

ün ya nın efen di le ri bu -
gün ge ze ge ni mi zin
dört bir ya nın da sa -
vaş na ra la rıyla yü rek -

le ri mi ze kor ku sa lı yor lar. Ço -
cuk la rı bi le inan dı ra ma dık la rı
ge rek çe ler le ül ke le ri iş gal
edip, in san la rın ka der le riy le
oy nu yor lar. Son on yıl için de,
özel lik le ki mi mi zin komşu su
ol duğu, ki mi mi zin için de
yaşa dığı böl ge de, kan ve
gözyaşın dan ge çil mi yor.
Öz gür ve da ha iyi bir dün ya
ya la nıy la, ge ze ge ni mi zi kan ve
gözyaşı na boğan la rın ne den
ol duğu sa vaş lar da, son on yıl
için de ya rım mil yon in san ha -
ya tı nı kay bet ti; çok da ha faz -
la sı evi ni, yur du nu ge le ceği ni
yi tir di. Her ye ni gün biz ler için
bi raz da ha is tik rar sız lık, bi raz
da ha gü ven siz lik, bi raz da ha
kor ku ve yok sul luk an la mı na
ge li yor. Bu gün bü tün dün ya da
sa vaş karşı tı ha re ket ler gi de -

rek ar tı yor, mil yon lar ca in san
dün ya nın dört bir ta ra fın da
gös te ri ler dü zen li yor ve dün -
ya nın efen di le ri nin ken di le ri ne
biç tiği ro le iti raz edi yor. 

ASKERİ ÜSLERE HAYIR!
Ka dın la rın ses siz çığ lığı, ba rış
mey dan la rın da bu gün çok da -
ha güç lü çı kı yor. Sa vaş sı ra -
sın da ve son ra sın da sa vaşın
tüm so nuç la rın dan en faz la
et ki le nen ka dın lar bu gün ar tık
sa vaşa bü yük bir ka rar lı lık la
karşı çı kı yor lar.
Biz ler Di dim’de bir ara ya ge -
len Tür ki ye li, İs ra il li, Yu na nis -
tan lı, Er me nis tan lı, Fi lis tin li,
Su ri ye li, Ür dün lü, İn gi liz, Fan -
sız ve Al man ka dın lar, me de -
ni yet le rin beşiği  ol muş dün -
ya nın bu sa hi lin den bü tün in -
san lığa ses le ni yor ve dün ya
sa vaş ka bi ne si nin başı Bush’a
yö nelt tiği iti raz lar la sa vaş
karşıt la rı nın sim ge si ha li ne

ge len Cindy She ehan’ın mü ca -
de le si ni Di dim’den se lam lı yo -
ruz.
Baş ta Irak’ta ve Fi lis tin’de sü -
ren iş ga lin ve sa vaşın so na
er me si ni, halk la rın ken di ka -
der le ri ni ta yin et me si nin
önün de ki bü tün en gel le rin
kal dı rıl ma sı nı, böl ge nin nük le -
er si lah lar dan ve as ke ri üs ler -
den arın dı rıl ma sı nı ta lep edi -
yo ruz.
Ka dın lar üze rin de ki et nik, di -
ni, ırk sal ve ya sal ay rım cı lığa
karşı dün ya ka dın la rı nın or tak
ör güt len me si ni ve ka dın la ra
ev de, iş yer le rin de, so kak ta
uy gu la nan her tür lü şid de tin
önü ne ge çil me si ni is ti yo ruz.
Tür ki ye’de ve dün ya da ba rış
is ti yo ruz. Dün ya da ça tış ma la -
rın hü küm sür düğü her yer de
si lah la rın sus ma sı nı, de mok -
ra tik hak ve öz gür lük le rin çok
kül tür lü ba rış için de yaşa ma -
ya im kân ve re cek şe kil de ge -

niş le til me si ni ta lep edi yo ruz.

SİLAHLAR SUSSUN
Zen gin ve yok sul ül ke le rin,
kay nak la rı nı eşit ola rak yok -
sul luğun ve iş siz liğin or ta dan
kal dı rıl ma sı ve ba rışa im kân
ve re cek koşul la rın ya ra tıl ma sı
için kul la nıl ma sı nı is ti yo ruz.
Ger çek de mok ra si den, ada let -
ten, halk la rın öz gür ira de sin -
den, kar deş lik ten ya na olan
tüm in san la rı ge ze ge ni mi zi
ken di ik ti dar la rı, ken di zen -
gin lik le ri, ken di çı kar la rı için
ka na bo ya mak tan çe kin me yen
ve bu çı kar la rı için in san la rı -
mı zı bir bi ri ne kır dı ran “sa vaş
ba ron la rı na” karşı ses le ri ni
da ha gür çı karma ya, yü rek le -
ri ni yü rek le ri nin ya nı na koy -
ma ya, sa vaşa yo l açan eşit -
siz lik, ada let siz lik ve hak sız -
lık la ra karşı ulus la ra ra sı da -
ya nış ma yı yük selt me ye çağı rı -
yo ruz. Ve dün ya nın sa vaşın

hü küm sür düğü her köşe sin de
si lah la rın sus masını is tiyoruz.

BİZ KADINLAR 
BARIŞ İÇİN BULUŞTUK!
ÖZGE YOLCU / İzmir Bağımsız Kadın İnisiyatifi

8

Ger çek de mok ra si -
den, ada let ten,

halk la rın öz gür ira -
de sin den, kar deş lik -

ten ya na olan tüm
in san la rı ge ze ge ni -

mi zi ken di ik ti dar la -
rı, ken di zen gin lik le -

ri, ken di çı kar la rı
için ka na bo ya mak -
tan çe kin me yen ve
bu çı kar la rı için in -

san la rı mı zı bir bi ri ne
kır dı ran “sa vaş ba -

ron la rı na” karşı ses -
le ri ni da ha gür çı -

karma ya, yü rek le ri ni
yü rek le ri nin ya nı na

koy ma ya, sa vaşa yo l
açan eşit siz lik, ada -

let siz lik ve hak sız -
lık la ra karşı ulus la -
ra ra sı da ya nış ma ya

çağı rı yo ruz.

D
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eni öğ re tim yı lı ye ni

so run la rı da be ra be -

rin de ge tir di. Yap boz

oyu nu na dö nen or ta öğ re tim,

ye ni de ney ler le iğ diş edil me ye

de vam edi yor. 

Gün de min ön sı ra sın da Mil li

Eği tim Ba kan lığı’nın üni ver si te

sı nav sis te mi ni değiş tir me si

var. 99'dan be ri üç kez değiş ti -

rel sı nav sis te mi tek rar iki

aşa ma lı ha le gel di. Pe ki sis tem

ger çek ten değiş ti mi ya da na -

sıl değiş ti? 

Sis te min esa sı yi ne, ay rım cı -

lık ve re ka bet üze ri ne ku ru lu -

dur, an cak bu son değişim le

bu nun ora nı da ha da ar tı rıl -

mış tır di ye bi li riz. Ye ni sis tem le

öğ ren ci ler ara sı ya rış da ha da

kı zış tı rıl mak, şid det len dir mek

is ten mek te dir. “Sı nır lı kon ten -

jan”a gir mek için, sa yı sı mil -

yon la rı aşan genç üni ver si te li

aday la rı bir bi ri ni ezer ce si ne

bir re ka be te zor la nı yor.

Li se ler den ve gi de rek il köğ -

re nim den baş la yan ya rış sü re -

ci, genç le rin ken di ka rar la rı nı

ver me si nin, he def le ri ni ve ye -

te nek le ri ni açığa çı kar ma sı nın

önün de en gel teş kil edi yor.

Eği ti min pa ray la alı nıp sa tı lı -

yor ol ma sı, bu çar pık ge lişi mi

da ha da de rin leş ti ri yor. Bu gi -

dişat öğ ren ci genç le ri köşe ye

sı kış tı rı yor.

SÜR GÜN DE EĞİ TİM

Geç tiği miz gün ler de ay rım cı -

lığa so mut bir ör nek da ha yaşa -

dık: Oku la ka yıt es na sın da kat kı

pa yı nı öde ye me yen 90 öğ ren ci,

yok sul luk la rın dan do la yı öte -

kiler den(!) ay rı “sür gün” adı nı

ve re bi le ceği miz bir sı nı fa alın dı.

Sür gün sı nıf la rı, sür gün okul lar

gi bi uy gu la ma lar doğu ran, öğ re -

nim araç-ge reç le ri nin mas ra fı nı

öğ ren ci ye yük le yen sis tem, yok -

sul la ra eği tim ka pı la rı nın ka -

pan dığı me sa jı nı ve ri yor. 

Emek çi le rin ço cuk la rı mes -

lek li se le ri ne mec bur edi li yor.

Mes lek li se le rin de, öğ ren ci ler,

iş çi leş ti ri li yor, be da va ve zor

koşul lar da, şir ket ler he sa bı na

koşul lar da ça lış tı rı lı yor. Genç -

ler emek sö mü rü sü ne da ha er -

ken yaş ta alış tı rıl mak is te ni yor.

Bu nun üni ver si te de ki şek li de

pek fark lı değil. Yıl lar ca emek

har ca yıp, fe da kâr lık edip ka za -

nı lan okul lar da ira de olup ken -

di ni ifa de ede cek, ta lep le ri ni

dil len dir mek ten kork ma ya cak

bi rey le rin ye tiş me si nin önü ne,

yi ne ti ca ri leş me ve pa ra lı laş -

may la ge çil me ye ça lışı lı yor.

Üni ver si te de, re ka bet çi lik al -

mış başı nı gi di yor. Bu kez, üni -

ver si te li ola rak, me zu ni yet

son ra sı açık ta kal ma mak, “sı -

nır lı iş”ler den bi ri ne gi re bil -

mek için, ka ri ye riz me, çan eğ -

ri si ne sa rı lı yor. Ay rı ca sis te min

ta lep et tiği “şe kil”e sa hip ola -

bil mek için -üni ver si te le ri de

gi de rek is ti la eden- mar ka la rın

ar dın dan koş tur ma ya baş lı yor.

YE Nİ MÜF RE DAT

Şim di, öğ ren ci le ri sin si sin si

bek le yen bu so run la ra bir ye -

ni si da ha ek len di: Ye ni Or ta öğ -

re nim Müf re da tı. Amaç la nan,

yi ne per for mans, ve rim li lik,

re ka bet çi lik. Tüm bun lar, çağ -

daş ge liş me le re gö re ya pı lan

dü zen le me ler ola rak su nu lu -

yor. Ve öğ ren ci nin bi rey sel ge -

lişi mi ne hiz met ede ceği söy le -

ni yor. An cak aba al tın da so pa

sak lı. Pa ra lı eği tim le ve di sip -

lin le, genç bi rey ler, ita at kâr lığa

ve hiç leş me ye zor la nı yor.

Bu değişik lik, özün de eği tim

ala nı nın ti ca re te açıl ma sı nın,

fel se fi te me li nin, or ta öğ re tim

müf re da tı na sin di ril me si ola -

rak oku na bi lir. Gö rü nen o ki,

ka pi ta lizm, en kör pe çağın dan

iti ba ren bi re yin içi ne iş le mek

onu tes lim al mak için ha re ke te

ge çi yor.

ÖSS, müf re dat üze rin de ki bu

değişik lik ler, kü re sel çap ta,

MAI ve GATS gi bi ulus la ra ra sı

an laş ma lar la yü rü tü len ye ni -

den ya pı lan ma sü re ci nin ül ke -

mi ze özel uy gu la ma la rı. Üni -

ver si te ler de de ben ze ri bir

YÖK ya sa sı gün dem de dir. Eği -

tim ku rum la rı nı, en ba sit ör -

neğiy le sü per mar ket ler gi bi,

pi ya sa ak tö rü du ru mu na ge ti -

re cek ye ni dü zen le me nin bu

dö ne me denk gel me si rast lan tı

değil dir.

Ka mu sal olan ne var sa pa ra -

lı laş tı rıp me ta laş tı ran ka pi ta -

lizm, ken di ni ye ni den kur duk ça

çev re sin de ki her tür den değe ri

ele ge çi re cek ve öğü te cek tir.

YE TER AR TIK!

Genç ler ken di le ri ni sıkboğaz

eden uy gu la ma lar al tın da inim

inim in ler ken, tepk siz leş me gi -

de rek ya yı lı yor. 

Re ka bet koş tur ma ca sı nın

her anın da in san lığı nı bi raz

da ha  yi ti ren genç ler “Ha yır”

de me yi, karşı  çık ma yı ak lın dan

bi le ge çir mez ha le getiriliyor.

Eleş tir mek, sor gu la mak gi bi

en in sa ni değer ler bile yi ti ri li -

yor. Böy le si ne bir ita at kâr lık

genç le re hiç ya kış mı yor doğ ru -

su...

Top lu mun ve dün ya nın ge le -

ceği olan genç kuşak lar çık -

maz da. Trav ma tik bir or tam

için de kıv ra nan, ge le ceği ça lı -

nan genç ler, sığ ve ya pış kan

bir kim liğe mah kûm. 

Öy le si ne ki, bu durum ege -

men le ri bi le ra hat sız eder ha le

ge li yor. Ken di el le riy le ira de -

siz leş tir dik le ri, ben lik le ri ni ez -

dik le ri genç le re, bir de utan -

ma dan, “Ni ye böy le si niz?” di -

ye rek çı kışı yor lar. Alın si ze bir

to kat da ha...

Genç le rin, özel lik le de şim di

göz le rin di kil diği or ta öğ re nim-

li se genç liği nin, ira de yi ken di

el le ri ne alıp, ege men le rin bü -

tün da yat ma la ra karşı ayağa

kalk ma zamanıdır.

niver si te ler usul ca açı lı -
ver di... Ta bii bu açı lış la
bir lik te, yö ne ti min, ya z

aylarını boş ge çir me diği ve üni -
ver si te yi ser ma ye is tem le ri ne
uyar la ma nok ta sın da ye ni adım -
la r at tığı nı da gör müş ol duk.

Açı lış ham le si ön ce gü ven lik le
baş la dı. Ka me ra sız okul lar ka -
me ra la rı na ka vuş tu rul muş,
güvn lik ih ti ya cı tak vi ye edil miş
ve so nuç lan dı rıl ma yan so ruş -
tur ma la rın ce za le rı ve ril miş ti.
Gö rü nen o ki, önü müz de ki dö -
nem açığa çı ka bi le cek ge ri lim le -
ri ve tep ki le ri sin dir mek he def -

le ni yor. Sis tem gö ze tim ve bas kı
üze ri ne yığı nak la rı nı ku rar ken,
olağa nüs tü hal du ru mu na ha zır -
lık ya pı yor.

Diğer yan da faşist odak lar
boş dur mu yor, yurt lar da et kin -
lik le rini gi de rek art tı rır ken,
okul lar da ki gi riş ham le le ri ni
tak vi ye edi yor lar. ADKF gi bi
pro vo ka tif oluşum lar, yaz dan bu
ya na im za stand la rı ve ırk çı
açık la ma la rıy la paşa ba ba la rı -
na, ha zır lık sin ya li ve ri yor lar.

YÖK cep he siy se, üni ver si te -
ler de ki ya pı sal dö nüşüm ye ni
po zis yon lar dan yü rü tül me ye ha -

zır lık la rı nın te laşı var. Bir yan -
dan, hü kü met le bel li bir den ge -
de yü rüt tüğü he ge mon ya mü ca -
de le siy le “ge niş” yet ki le ri ni ko -
ru ma yı sür dü rür ken, diğer yan -
da Ka sım ayın da ya pa cağı ulus -
la ra ra sı top lan tı da, kü re sel ser -
ma ye dön gü sü için de Tür ki ye
üni ver si te le ri ne et kin bir po zis -
yon kap mak çabasında.

12 Ey lül dar be ci le rine, hu kuk
dok to ra sı tak dim eden YÖK,
şim di ye ni üni ver si te ler ya sa sıy -
la, “kü re sel eği tim pa za rın da”
ti ca re te atıl mak peşin de.
AKP’yle alıp ve re me diği de esa -

sın da yük sek öğ re nim den ge le -
cek ran tın başın da kim ola cağı
me se le sin de dir.

ÖĞRENCİLER HAZIR MI?

Öğ ren ci ler cep he siy se geç -
tiği miz se ne yap tığı çı kış lar la
bel li dü zey ler de de ne yim ler el -
de et miş ti. An cak, iş te şim di,
önem li olan, geride bıraktığımız
dö ne min bu bi ri ki miy le hareket
etmeyi başarmak ve
mücadeleyi ileriye taşımaktır.
Bu te mel de ta lep le ri mi zi göz -
den ge çir me li ve ek sik le ri mi zi
ça bu cak gi der me li yiz.

Sis te min, Kürt ha re ke ti üze ri -
ne top ye kûn sa vaş te me lin de
yö nel me si, bü tün ezi len le re,
emek çi le re ve dev rim ci le re
karşı da şid det dü ze yi ni ar tır -
dığı bir dö nem baş lı yor. Do la yı -
sıy la, bü tün geç miş bi ri kim le ri -
miz önem ka za nı yor. Yük sel ti len
mi li tan lık çiz gi si, üni ver si te ala -
nın öz gün so run la rın da yaşa nan
de rin leş me gi rişim le ri, kit le le re
yö ne lim ve kay naş ma, içi ne gir -
diği miz dö nem de, to lum sal mu -
ha le fe tin ve öğ ren ci hareketinin
güç len mesini sağ layacak tır. 

YÖK’e karşı taleplerimizi oluşturmaya!

DEĞİŞMEYEN YÖK
Gençlerin, özellikle de şimdi gözlerin dikildiği ortaöğretim gençliğinin , iradeyi kendi eline alıp,
egemenlerin bütün dayatmalara karşı ayağa kalkma zamanıdır.

MEHMET ÇİFTÇİ

Y

Ü

Öğ ren ci ler geç tiği miz se ne yap tığı çı kış lar la bel li de ne yim ler el de et  ti. An cak, iş te şim di, önem li olan,
geç tiği miz dö ne min bi ri ki miy le ha re ket et me yi başar mak ve bu nu ile ri ye taşı ma yı ger çek leş tir mek tir.
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ere de baş lar sol cu luk,

nerede biter? “Sol”

mil li yet çi ola bi lir mi,

olur sa ne olur? 

Kürt ha re ke ti nin ye ni bir

sürece girdiği şu gün ler de, po -

li tik du rum her ke si tu tum al -

ma ya, pozisyonunu be lir le me -

ye zor lu yor. Hü kü met bi le

“Kürt so ru nu” ta nım la ma sı

yap ma ya zor lan dı, ama son ra

ta bii ki kı ya met kop tu. Diğer

yan da, Kürt ler için önem li olan

bu ta nım la ma ye ni bir sü re cin

baş la ma sı na ve si le ol muş tu.

PKK’nin ey lem siz lik ka ra rı

ve sü re li ateş ke se rağ men or -

du nun ope ras yon la rı de vam

et tir me si ve si vil Kürt le re yö -

ne lik sal dı rı lar tı ka nık lığı aç -

mak değil, de rin leş tir me ka ra -

rı ve ril diği ni gös te ri yor. Or du -

nun “Kürt so ru nu yok tur, te rör

so ru nu var dır” de me si,

CHP’nin ay nı gerekçeyle mec li -

si “terör” gün dem li olağa nüs tü

top lan tı ya çağır ma sı bu tu tu -

ma ör nek tir. MHP, BBP ve tü -

rev le ri nin ka zan la rı nın gi de rek

da ha gü rül tü lü kay na ma sı,

top lu linç gi rişim le ri, as ker ce -

na ze le ri bi çi miy le ken di ni so -

kak lar da pra tik te gös ter me si

de bun dan bağım sız değil dir. 

Yaşa nan olay lar da, ça tış ma,

özel lik le Kürt-Türk hal kı nın sa -

vaşı ek se nin de ku rul ma ya ça -

lışı lı yor. Halk pro vo kas yon lar la

bir bi ri ne düş man laş tı rı lıp, Bo -

zü yük ben ze ri linç le rin da ha

faz la yaşan ma sı için ça ba har -

ca nı yor.

İŞBİRLİKÇİLER GÖREVE

Tüm bun lar olur ken es ki ler -

den bir ekip tek rar “sol mil li -

yet çi lik” çiz gi sin de boy gös ter -

me ye baş lı yor. TürkSolu adıy la

çı kış ya pan üni ver si te ler de

Ata türk çü Düşün ce Kulüp le rin -

de yu va la nan bu çev re ken di -

si ni “Komp ra dor değil, ulu sal

sol” slo ga nıy la ta nı tı yor. Ma zi -

si İş çi Par ti si’ne da ya nan ve

“ajan lık” suç la ma sıy la bu par -

ti den atı lan ekip, için den çık -

tığı ge le neğe bağ lı kal mış,

ajan-pro vo ka tör bir çe te as lın -

da.

Üni ver si te de ki de mok rat ve

dev rim ci ler için de ger çek yüz -

le ri açık se çik bi li nen bu ekip,

önü müz de ki dö nem de şo ve nist

dal ga yı ar ka sına ala rak üni ver -

si te ler de çı kış yap mak ara -

yışın da... Tıp kı bun dan dört

se ne ön ce Ke mal Alem da roğ lu

hi ma ye sin de yap tık la rı çı kış gi -

bi... Ki bu çı kış ge ri tep miş,

üni ver si te ler de ka sıt lı bir şe -

kil de ön le ri açı lan her tür lü so -

ruş tur ma dan mu af tu tu lan bu

iş bir lik çi gü ruh, da ha son ra

Alem da roğ lu’yla boğaz laş ma -

ya ka dar gi den bir kav ga ya

gir miş ler, mah ke me lik ol muş -

lar dı. Son ra sın da ib re le ri düş -

me ye baş la mış ve 2003 ma yı -

sın da ön ce İs tan bul Üni ver si -

te si’ni po li sin iş bir liğiy le bas -

ma la rı, kim lik so rup Kürt öğ -

ren ci le re da yak at ma la rı ise

ADKF’li ler için di be vur duk la rı

yer ol muş tu. Ola yın er te si gü -

nü Yıl dız Tek nik Üni ver si te -

si’nde dev rim ci ler le çı kan ça -

tış ma da di be hız lı bir vu ruş

yaşa mış lar dı. 

ADKF’nin bu tar zı, or ta mın

pro vo ka tif ze mi ne açıl dığı şu

gün ler de ken di ni gös te re cek tir.

“Kurt  du man lı ha va yı se ver”

ve ege men ler ha va yı ka rart -

ma ya baş la dı lar. Halk la ra da -

ya tı lan ça tış ma kon sep ti için -

de, ADKF’nin üze ri ne düşen,

Kürt le re karşı sol kis ve si al tın -

da , şo ve nist şid de ti ve pro vo -

kas yon la rı kö rük le mek. Dev let

ol duk ça bi linç li bir şe kil de, sa -

de ce ül kü cü le ri değil, bu gi bi

ekip le ri de top ye kûn ça tış ma

çiz gi si ne da hil et miş du rum da.

TürkSolu adıy la ge ri ci liğe, bö -

lü cü lüğe karşı im za stand la rı

açı lı yor, bay rak sal la ya sal la ya,

in kâr po li ti ka la rı, şo ve nist kü -

für ler dil len di ri li yor.

TÜRK IRKÇILIĞINA ÇAĞRI

Ata la rı nın izin de yü rü yen

“Ata türk çü Düşün ce Ku lüp le ri

Fe de ras yo nu” mü te va zılığa toz

kon dur ma dan, mev cut te orik

bi ri kim ve güç le ri ni za yıf gör se

de söz söy le me den ede mi yor.

ADKF ad lı ajan-pro vo ka tör bir

çe te nin başı nı çe ken Gök çe Fı -

rat, TürkSolu der gi sin de bü tün

şo ve nist liği ni ve özel me ga lo -

man yak lığı nı göz ler önü ne se -

ri yor. “Kürt Var sa So run Var”

baş lık lı ya zıy la Kürt so ru nu nun

çö zü mü ne iliş kin olarak, “PKK

nın bi ti ril me si değil, Türk mil -

le tin de bir Kürt kim liği nin bi ti -

ril me si dir” di yor. 

Türk le rin ye mek le ri ne sa hip

çık ma sı, Kürt ye mek le ri ye me -

me si, Kürt ler den alış ve riş yap -

ma ma sı ön lem leri sı ra la nır ken,

Türk evladı, yiğit er kek, Gök çe

Fı rat, Türk ka dı nın Kürt ka dı -

nıy la doğum ya rışı na gir me si

ve da ha çok “Türk ço cuğu”

doğur ma sı ve “Türk nü fu su nu”

artır ma sı ge rek tiği ni önem le

vur gu lu yor. Ya ni Türk ka dı nı,

“bu sa vaş ta” ha ya tı nı doğur -

ma ya vak fet me liy miş ve bu nu

so nun da doğa cak -gü nah sız,

da ha “mil li yet” me se le siy le bi le

ta nış ma mış- her bebek,  Türk

olan la rı Er ge ne kon’dan çı ka ra -

cak güç ola cak mış. 

Türk lüğün bas tı rıl dığı na, do -

la yı sıy la Kürt lüğün hort la dığı nı

di le ge ti ren bu pro vo ka tör şa -

hıs, her yer de Türk bay rağı,

Ata türk port re le ri ol duğu nu,

her sa bah “Tür k’üm, doğ ru -

yum, ça lış ka nım” söz le riy le

mil li yet çi liğin kö rük len diği ni

unu tu yor. Ya zı yı, ya za rı na mı,

yok sa der gi ye mi mal et mek

ge rek li, sorusu biz le ri düşün dü -

rü yor sa da bu ADKF’nin yü rü -

te ceği çiz gi ye açık bir ka nıt tır.

TürkSolu/ADKF, açık ça

faşizm çığırt kan lığı ya pı yor.

Ay nı za man da, “Bu gün ken di -

si ne Kür t’üm di yen le rin çok

bü yük bö lü mü has be has

Türk’ tür, ama zor la Kürt leş ti -

ril miş ler dir” di ye rek, Zi ya Gö -

kalp’in* sa vun duğu ve MHP ve

tü rev le ri nin de bu nu yön gös -

te ri ci ola rak so nu na ka dar sa -

vun duğu gö rüş tür. “Sol” kis ve -

si al tın da bi le rek Kı zılel ma cı -

lığa ve Tu ran cı lığa ka yı yor lar.

ÖNÜMÜZDEKİ
GÖREVLER

Kürt hal kı nı, ay rı bir halk,

ay rı bir kül tür ola rak gör me -

yen zih ni yet, bel li ki faşist tir.

Bel li bir ta rih sel liği olan, bir

ara da, ay nı top rak ta yaşa yan,

ken di di li, kül tü rü ne sa hip bir

grup in sa nı Türk di ye ayır de -

de bi li yor sak, Kürt hal kı nı da

ayır det mek zo run da yız. Ül ke de

ve bölgede halk la rı bir bi ri ne

düşür me he sap la rı ya pan la rın

ya da böl ge de ve dün ya day sa,

BOP’u ve me de ni yet ler ça tış -

ma sı nı biz le re da ya tan la ra

rağ men tüm gü cü müz ve ka -

rar lı lığı mız la halk la rın kar deş -

liği, ba rış, de mok ra si, eşit lik

ve öz gür lük te me lin de ha re ke -

te geç me li yiz.

*ZiyaGökalp’inaslındaKürt’tür.

Ancakdevşirilmiş,işbirlikçileştiril-

miştir.Gökalpörneğindeaslındaöz-

gürleşemeyeninköleleştiğinivekral-

dançokkralcı,yaltakçıkesildiğinide

apaçıkgörüyoruz.Ayrıca,bölge

halklarıüzerineyürütülençalışma

sadeceGökalp’lesınırlıdeğildir.1938

Dersimkatliamıöncesinde,İsmet

İnönüdebölgeyegiderek,buradaki

halklarınnüfusaraştırmasınıyap-

mıştır.

TÜRK “SOL”CUSUNUN FAŞİZMİ

N
EMRAH ARIKUŞU

“Kurt  du man lı ha va yı se ver”
dedikleri doğrudur. Ülkede ve
bölgede ortamın pro vo ka tif
hamlelere açıl dığı gün ler le
birlikte, ADKF adlı ekip de boy
gös te rmeye başladı. “Sol” adı
altında, bay rak sal la yarak, in kâr
po li ti ka la rını, şo ve nist kü für leri
dil len di ri yorlar. Amaç, bilinçlice
da ya tı lan ça tış ma zemini için de,
Kürt le re karşı sol kis ve siyle , şo -
ve nist şid de ti ve pro vo kas yon la rı
kö rük le mektir.

ÖZGÜRLÜKTOPLUMSAL



32 EKİM 2005EKOLOJİ

KENT LE RİN KU RU LU ŞUN DAN
GÜ NÜ MÜZ ŞE HİR LE Rİ NE-I

KENT LE RİN KU RU LU ŞU
ent le rin ku ru luşu, me -

de ni yet de ni len sı nıf lı

top lu ma ge çişe denk

düşer. As lın da medeniyet, ken -

din den ön ce ki yu ka rı bar bar lık

ko nağı nın için de ce nin ola rak

bu lu nan, ti ca ret-ya zı-pa ra üç -

lü sü nün dev let leş me si dir. Me -

de ni yet, zi ra at eko no mi siyle

bir lik te ta rım te me li ne da -

yanan kent te doğ muş tur. Ya ni

sı nıf lı top lum, de yim ye rin dey -

se ken tin ve led-i zi na sı dır.

Gay ri meş ru dur. Çün kü, top -

lum rı za sı dışın da bir avuç

azın lığın, top lum ma lı nı, top -

rak la rı nı gas p et me si dir. Bu

ay rı ca lığın ko run ma sı için de;

karşı çı kan lar, ken tin sur la rı

yet me yin ce, zin dan lar örü le rek

ve si lah zo ruy la eşit lik le rin den

alı ko nul muş, öz gür lük le rin den

mah rum edil miş ler dir. 

“İn san lık bu du ru ma na sıl

gel miş tir, kı sa ca deği ne lim:

Me de ni yet, yu ka rı bar bar lık

ko nağın da kent te doğ du de -

miş tik. Zi ra atın (ekin ci liğin)

ta rım eko no mi sin deki ve rim li -

liği, or ta bar bar lığın sü rü eko -

no mi si ne bas kın ve üs tün çı -

kın ca, top rağın kul la nım değe -

ri art mış tır. Top rak, bir ke re

eki lip-bi çi lin ce, de vam lı ge çim

kay nağı ol duğu da gö rül müş,

top rağın kul la nı mı nın ya nı sı -

ra, ta sar ru fu de be nim se ne rek

top rak -in san iliş ki si sü rek li leş -

miş tir. Bu hal, iş len me si ve

“ya ban cı lar dan” (bar bar lar -

dan) ko run ma sı için, toprağın

ya kı nın da ol ma yı ge rek tir miş -

tir. Bu ge rek li lik, gö çer sü rü

eko no mi si ye ri ne, otur gan

(yer leşik) dü ze ne, kent li liğe

ge çişin te mel le ri ni at mış tır. 

An cak, bü tün top lu luk lar

me de ni ye te (yer leşik dü ze ne)

ay nı an da geç me miş tir. Sü rü

eko no mi li yaşam  ile ekin ci lik,

yer yü zün de bir lik te bir sü re

da ha de vam et miş tir. Bu du -

rum, kıt lık za man la rın da, ekin -

ci liğe gö re hem ni ce lik hem de

ni te lik ola rak ge ri olan sü rü

eko no mi li or ta bar bar lar ile zi -

ra at eko no mi li yu ka rı bar bar -

la rı, yaşam mü ca de le sin de sa -

vaş lar la karşı karşı ya ge tir -

miş tir. Bu sa vaş lar ay nı za -

man da, yer yü zün de ırk lar sa -

vaşı nın da baş lan gıcı nı oluş -

tur muş, böy le ce ka dın-er kek

çı kar ay rış ma sın dan son ra,

ikin ci bü yük sı nıf sal ay rış ma -

da, gö çe be top lu luk lar  ile yer -

leşik top lu luk lar ara sın da dış -

sal ola rak or ta ya çık mış tır.

“Me de ni” in san, ken ti “bar -

bar” akın la rın dan ko ru mak

için, ken di başı na kent sur la rı -

nı öre rek içi ne ka pan mış tır.

Kent, “ken di” dışın da ka lan

herkesi ve her şe yi ya ban cı,

Grek çe’de “bar bar”, Os man lı -

ca’da “ec ne bi” ve da ima düş -

man say mış tır. (Kı vıl cım lı, Ta-

rihTezi, s.322)

Eşit top rak sa hip le rin ce ku -

ru lan sı nır la rı sur lar la çev ri li

bu otur gan lık, sur için de ka lan

kı sıt lı top rağın değe ri ni ar tı rıp,

ona ar sa (ran ti ye: ha zır yi yi ci -

lik, top rağı alıp sat ma) ni te liği -

ni ka zan dır mış tır. Bu ran ti ye ci -

lik sur için de ki kent li yurt taş -

lar ara sın da çı kar ay rı ca lık la rı

doğur muş, top rak lar el değiş -

ti rip az sa yı da kişi de mer ke zi -

leşin ce, yurt taş lar ara sın da ki

de mok ra si ci lik oyu nu da bo -

zul muş, eşit oy, seç me-se çil -

me hak kı, top rak sız lar dan ve

ka dın lar dan gasp edil miş tir. 

KENTLERİN İLK ÇIKIŞI 

Böy le ce, üçün cü bü yük sı nıf -

sal ay rış ma, kent li yurt taş la rın

“ken di” ara la rın da iç sel  ola -

rak or ta ya çık mış ve kö le cil

top lu ma te mel ol muş tur.

Çoğun luğun aley hi ne si lah la -

nan azın lık, bu ay rı ca lık la ra

karşı çı kan lar için zin dan lar

yap tı rır ken, ken di le ri için se,

zin da nın dışın da fa kat su run

için de ka lan lar her an gör sün,

güç le ri nin erişil mez ol duğu sa -

nıl sın di ye, top lum dan gasp et -

tik le ri top rak lar üze ri ne gös te -

riş li ve pa ha lı sa ray lar yap tır -

mış lar dır. Bu an ti ka be zir gân

sı nıf la rın, top lum ma lı nı kişi

zeh ri ne akı tan ye gâ ne bu nak

“icat la rın dan” bi ri, yaşar ken

bu sa ray sal ta na tı, diğe ri de,

öl dük ten son ra ki me zar sal ta -

na tı dır.

Sa ray sal ta na tıyla, “in san

dav ra nış la rın da di ri lik, düşün -

ce sin de iler tu tar yer bı rak ma -

mak için, za man za man sal ha -

ne ye çe vir dik le ri ve her va kit

yal dız lı zin da na ben zet tik le ri,

birkaç ne sil geç me den için de

zır de li ye dön dük le ri mu az zam

me zar kı lık lı sa ray la ra ken di le -

ri ni göm müş ler dir.” (a.g.e.

s.324) An cak yaşa dık la rı sa -

7000 yıl ön ce baş la yan ka dim me de ni yet ler de, be zir gân-te fe ci sı nıf ken di  ni sa ray sal ta na tıyla di ri di ri öl -
dü rür ken, ka pi ta liz min şe hir le ri de in san lığın ta ma mı nı, yoz laş tı rıp çü rü te rek öl dür mek te dir. Yi ne ka dim
me de ni yet ler de, asa lak sı nıf lar, me zar sal ta na tıyla top lu mun ge le ceği ne de ipo tek ko yar ken, ka pi ta liz -
min şe hir le ri, gök yü zü nü iğ fal eden isim le ri gök de len olan me zar la rıyla günümüze de ipotek koy mak tadır.

MÜSLÜM ERDOĞAN

K

Küçük çocuk, göç ve sağlıksız barınmanın kentlerde yarattığı tabloyu işaret ediyor. Caracas’ta kente yansıyan sınıfsal yarılmayı örtmeye çalışan güzel çiçekler. (F. Ercan)

“Medeni” insan, kenti “barbar” akınlarından korumak için, kendi başına kent surlarını örerek içine
kapanmıştır. Kent, “kendi” dışında kalan herkesi ve her şeyi yabancı saymıştır. 
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ray lar yet mez. “Be zir gân me -

de ni ye tin in san lığa sun duğu

en ori ji nal ve bü yük ar mağan

ha yat ta değil, ölüm de te cel li

eder.” Me zar ölü mün sa ra yı

olur. “Bu dün ya nın gelgeç sal -

ta na tı nı akıl la rın ca öbür dün -

ya ya gö tü rür ler se ‘ebe di leş tir -

miş’ ola cak lar dır. Bu yüz den,

öte ki fa ni in san la rın her tür lü

yaşa ma ve di ren me hırs la rı nı

el le rin den al mış lar, top lum

yaşa yışı nı ma nen ol duğu ka -

dar mad de ten de el de tu tu la -

cak, muh teşem me zar lığa çe -

vir miş ler dir. Ye ter ki, çı kar cı lık

par la sın, için de ölü de yat sa,

dışı deb de be li ve tan ta na lı ol -

sun ve göz ka maş tır sın. Me -

de ni yet efen di le ri, sı nıf üs tün -

lük le ri ni in sa nüs tü güç ler den

kay nak al mış gös te re bil mek

için, ya ni bas kı ve sö mü rüş le -

ri ni gi der me ye bu dün ya da in -

san gü cü nün as la yet me ye ceği

ka nı sı nı “ba sit” in san la rın be -

yin le ri ne ka ya lar dan la hit ler

bi çi min de oturt mak için, me -

zar sal ta na tı na düş müş ler dir.”

(a.g.e. s.324)

Evet, böy le ce me de ni ye tin

“keşif ve icat la rı”, top lum ma -

lı nı sa de ce yaşar ken fu zu li iş -

gal edip, tü ke tim lük sü ne çe -

vi re rek göz ka maş tı rı cı me tot -

lar la is raf ede ede dün ya yı

par ça la mak la kal ma mış, öl -

dük ten son ra da be yin yı ka ya -

rak, in san lığın başı na mu sal -

lat ol ma ya de vam et miş tir.                          

Yer yü zü ne me de ni ye tin yer -

leşik dü zen kent leş meyle bu

şe kil de ya yı lışı, ilk ön ce

Irak’ta, son ra Mı sır’da, Hin -

dis tan’da ve  Çin’de ol muş tur.

İlk kent, Irak’ta şim di de niz -

den 200 km da ha içer de ka ra -

da bu lu nan yer de Eri du adıy la

ku rul muş, bu nu sı ra sıy la

diğer Sü mer kent le ri Ur, Lar -

sa, La gas, Um ma, Adab,

Uruk, Su rup pak iz le miş tir. 

GÜ NÜ MÜ ZÜN ŞE HİR LE Rİ

5-7 bin yıl ön ce baş la yan

ka dim me de ni yet ler de, be zir -

gân-te fe ci sı nıf ken di si ni sa ray

sal ta na tıyla di ri di ri öl dü rür -

ken, ka pi ta liz min şe hir le ri in -

san lığın ta ma mı nı, yoz laş tı rıp

çü rü te rek öl dür mek te dir. Yi ne

ka dim me de ni yet ler de, asa lak

sı nıf lar, me zar sal ta na tıyla

top lu mun ge le ceği ne de ipo -

tek ko yar ken, ka pi ta liz min şe -

hir le ri, gök yü zü nü iğ fal eden

isim le ri gök de len olan me zar -

la rıyla gü nü mü ze de ipo tek

koy mak ta; sa de ce top rağı

değil, gök yü zü nü de fu zu li iş -

gal et mek te dir. (Dok tor cu

ekol den sap kın hat ta adı da

“Doğa ve İn san Pro je le ri” olan

şar la tan ta ri ka tı, ku cağı na

otur mak is te diği “ide al ka pi -

ta liz min” ran tı için, top rak

dar lığı nı ba ha ne ede rek, hem

de “doğay la uyum lu top lu mu -

nun ge le cek Ana ya sa sı’nda”,

gök de len le ri sa vu na rak hal kın

sa ka lı nı yo la cağı nı ifşa et mek -

te dir. Bu fü tur suz luğu nu ise,

di ya lek tik ma ter ya liz mi in kâr

edip, top lum so run la rı nın bü -

tü nü nü cinselliğe indirgeyen,

“ev rim ci psi ko lo ji” ile sı nıf la -

rın var lığı nı zo run lu gö ren ve

kut sal laş tı ran “sos yal bi yo lo ji -

nin” ce ha le tin den al mak ta dır.

Hal kı na ba lık is ti fi ni la yık gö -

ren bu ob ses sif ce ha let, en

ve rim li top rak la rı mız da ikin cil

ve da ha faz la ko nut la ra; yi ne

hal kı mı zın ca nı nı ma lı nı yi yen

içen, yer li ve ya ban cı pa ra ba -

ba la rı nın fu huş, ku mar, iç ki

sal ta na tı için “tu rizm” be la ga -

tı na har ca nan yüz mil yar larca

do lar lık ser ve ti mi zi ka mu laş -

tı ra rak tas fi ye et me yi ise hiç

gün de me ge tir me mek te dir.)

Bu çü rü me ken di ni ze hir le -

yen ak rep tir. Ka pi ta liz min ge -

niş ye ni den üre tim li rant eko -

no mi si üze rin de yük se len şe -

hir le rin so run la rı, kör düğüm

ol muş ve re to rik çi pal ya tif lik le

çö züm le ne mez du rum da dır.

So run la rın lis te si ni ver mek

ge rek siz dir. Ur ba nist le rin

dışın da, bu şe hir ler de yaşa -

yan lar, so run la rın ne ler ol -

duğu nu bil mek te dir. (Ur ba -

nizm: Ya zar la rı, mi mar la rı,

mü hen dis le riy le, bur ju va kül -

tü rü ne öz gü bir du rum ola rak,

bü yük ka pi ta list kent le re, en -

düst ri mer kez le ri ne öv gü düz -

me. Ur ba nist ler, ka pi ta list şe -

hir ha ya tın da ki olum suz luk la -

ra göz yum mak ta, aşı rı sos yal

zıt lık la rı, sö mü rü nün yay gın -

lığı ve de rin liği ni, in san la rın

yaşa dık la rı ağır koşul la rı, va -

roş la rı, get to la rı, ge ce kon du -

la rı, gö çün ruh sal, fi zi ksel ve

eko no mik yı kı mı nı, ya ban cı -

laş ma yı, suç ba tak lık la rı nı,

gö rün tü ve gü rül tü kir li liği ni,

su ve ha va kir li liği ni, za man,

ener ji ve emeğin boşa gi dişi ni,

be den ve ruh has ta lık la rı na

se be bi yet le ri gör mez den gel -

mek te dir ler.)

Sürecek

Kapitalizmin şehirlerinde yaşayanları, Babil Kulesini inşa eden kavmin akıbeti mi bekliyor? Gökyüzüne
ulaşıp, tanrının gözüyle bakmak isteyen insanlar bir tufan sonucu yok olup gitmişlerdi.

EKOLOJİEKİM 2005

Kentlerin kuruluşu,
medeniyet denilen
sınıflı topluma
geçişe denk düşer.
Aslında medeniyet,
kendinden önceki
yukarı barbarlık
konağının içinde
cenin olarak
bulunan, ticaret-
yazı-para üçlüsünün
devletleşmesidir.
Medeniyet, ziraat
ekonomisiyle
birlikte tarım
temeline dayanmış
olan kentte
doğmuştur. Yani
sınıflı toplum, deyim
yerindeyse kentin
veled-i zinasıdır.
Gayri meşrudur.
Çünkü, toplum rızası
dışında bir avuç
azınlığın, toplum
malını, topraklarını
gasp etmesidir. Bu
ayrıcalığın
korunması için de;
karşı çıkanlar,
kentin surları yet-
meyince, zindanlar
örülerek ve silah
zoruyla
eşitliklerinden
alıkonuldukları gibi,
özgürlüklerinden de
mahrum
edilmişlerdir.
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CESARET, UMUTSUZLUĞA
RAĞMEN İLERLEME YETİSİDİR

u gün he pi miz kül tü rel

bir ma ni pü las yon için de

yaşı yo ruz. Tüm kit le

araç la rı bir bi ri ni ta kip eden bir

diz ge için de ha re ket edi yor lar.

Bu diz ge, bi re yin da ha çok tü -

ket me si ne ve tü ke tim is teği nin

ta ma men ken di öz gün se çi mi -

ne da yan dığı gi bi sah te bir al -

gı la ma-ya nıl sa ma sü re ci ne yö -

ne lik iş li yor.  Bi re ye da ya tı lan

ya da ka bul et ti ri len ger çek,

tü ket tiği sü re ce va ro la bil -

diği/va ro la bi le ceği duy gu su...

Bu du rum özel lik le kit le ile tişi -

min en önem li araç la rın dan

gör sel ve ya zı lı med ya da bir bi -

ri nin ta kip çi ve des tek çi si ola -

rak bi re yin karşı sı na çı kı yor.

İn sa noğ lu nun hay van sı lık tan

in san lığa ge çişi nin gör kem li

öy kü sü, bu gün “da ha faz la

me ta ya na sıl sa hip olu rum ve

onu tü ke tip en ye ni si ni ve da -

ha faz la sı nı müm kün olan en

kı sa yol dan na sıl edi ni ri m”in

öy kü sü ne dö nüş müş du rum da.  

Fi zik sel ve ruh sal ola rak tek

tip leşen bi rey le rin sa yı sı hız la

ar tı yor; bu dön gü için de bi re -

yin sos yal var lığı gi de rek zen -

gin leş mek ye ri ne ço rak laşı yor.  

Ruh sal açı dan bi re yi zen gin -

leş ti ren ve ay nı za man da dö -

nüş tü ren kül tü rel ya pı, ka pi ta -

liz min us ta el le rin de dev bir

en düst ri ye dö nüşü yor. Bi re yi

düşü nen-dö nüş tü ren in san

ola rak ge le ceğe taşı ma sı ge re -

ken kül tür, ka pi ta lizm ve onun

bü tün araç la rı ta ra fın dan tas fi -

ye edi li yor.

Sa nat sal ya ra tı lar, sa nat çı -

nın ken di si ta ra fın dan bi rey sel

haz ve mut lu luk için de üre til se

bi le, din le yi ci-iz le yi ci ve oku -

yu cu kit le si ne ulaşır ken ka pi -

ta liz min pa zar la ma ve sa tış

yön tem le ri için de cid di an lam -

da bir eroz yo na, ya ni an lam sal

kay ba uğ ru yor.

Che Gu eva ra’nın kı zıl yıl dız

be re li bas kı lı tişört le ri, o tişör -

tü gi yen bi rey için bir an lam

taşı mı yor ar tık. Sa de ce po pü -

ler ol duğu için ken di an la mı

dışın da bir im ge ye dö nüşüp,

po pü ler kül tü rün nes ne si olu -

ve ri yor, ken di an la mı an lam -

sız lığa dö nüşü yor. 

Sa de ce mad di ola rak edi ne -

bi le cek le ri nin çok luğuyla va -

rol ma ya ça lışan bi rey, ken di ni

var lık ola rak ye ni den üre te cek

kül tü rel değer ler le bu -

luş(a)ma yın ca, ru hu nu kay be -

di yor. 

İn san lık ge le ceğe da ir top -

lum sal bir umu du ol ma yan,

değişim le re inan ma yan, bek -

len ti siz, tek tip leşen, ka der ci

bir top lu luğa dö nüşü yor.

SANATSAL YARATICILIK 

Bu değer siz leş me ve kül tür -

süz leş me çağı nın or ta sın da, et -

ra fın da olan bi ten ler le yüz leş -

me ce sa re ti gös te ren, ken di si ni

çev re le yen nes ne ler le, doğa da

ol sun gün lük yaşa mın için de

ol sun, sı ra dan bir iliş ki kur ma -

yıp baş ka çı kar sa ma la ra at la -

ya bi len, dün yay la di ya lek tik bir

iliş ki ku ran ve so nun da dün ya yı

al gı layışı nı re s me, şi ire, mü -

ziğe, si ne ma ya, ti yat ro ya, hey -

ke le, ro ma na, öy kü ye, fo toğ ra -

fa dö nüş tü ren bi rey ler top lu -

luğu var, ya ni sa nat çı lar…

İçin de yaşa dığı dün ya nın acı -

la rı nı, umut suz luğu nu his se -

den ve bun la ra es te tik değer -

ler le ce vap ver me ce sa re ti ni

gös te ren sa nat çı lar... 

Ya rat ma ce sa re ti nin, umut -

suz luğa rağ men iler le ye bil me

ye te neği ol duğu nun far kı na va -

ran sa nat çı lar…

Hay van in sa nın doğa yı dö -

nüş tür me ça ba la rı nın so nu cu

ola rak or ta ya çı kan sa nat sal

ya ra tı cı lık; gü nü mü ze ka dar

gel diği yol cu luk ta in sa nın in sa -

nı dö nüş tür me edi  mi ne var -

mış,  bu edi min öz ne si olan

sa nat çı bi rey, ken di ni dö nüş -

tür me, in san lık ta ri hi bo yun ca

de rin leşen ken di kor ku la rı nı,

tut ku la rı nı, acı la rı nı dil len dir -

me ve hep sin den önem li si

ken di va ro luşu nu açık la ma ih -

ti ya cı duy muş tur. Or ta ya çı kar -

dığı ya ra tı lar, top lu mun diğer

bi rey le riyle bu luş tuğun da, tüm

in san lığın ken di ni an lam lan dır -

ma ve ye ni den ya rat ma ça ba -

sı na dö nüş müş tür. 

İş te tam da bu nok ta da sa -

nat çı nın ya ra tı cı lığı nın kay nağı,

dün ya ya karşı so rum lu ol ma

ha li or ta ya çık mış tır.  “Yaz ma -

say dım çıl dı ra cak tım” di yen

ya zar, ro ma nı oku yu cuy la bu -

luş tuğu an dan iti ba ren top -

lum sal bir so rum lu luk al mak -

ta, ken di bi rey sel se rü ve ni ar -

tık top lum sal bir yol cu luğa dö -

nüş mek te dir. Sa nat çı du yar lı -

lığı ya rat ma sü re cin de ay nı za -

man da top lum sal bir so rum lu -

luğa dö nüş müş tür.  

KÜLTÜRSÜZLÜĞE KARŞI
DAYANIŞMA 

Bu so rum lu luk sa nat çı ya

ken di sa nat sal or ta mı nı ge niş -

let me ve doğa ve in san lık la

kur duğu di ya lek tik iliş ki de dö -

nüş tür me ön cü lüğü de ver -

mek te dir.  Bu ön cü lüğü bi rey -

sel ola rak ya pıt la rıy la kur duğu

iliş ki de de sür dü re bi lir. Ya da

ken di sa nat sal or ta mı nı ya rat -

mak ve ge niş let mek, va ro lan

kül tür süz leş me teh di di ne karşı

or tak laşa ayak ta dur mak için

ken di sa nat sal ku rum la rı nı

oluş tur ma yı ter cih eder.  

Va ro lan yö ne ti ci ay gı tın gü -

dü mün de ve des teğin de ki ya -

pı lar da bu nu ger çek leş tir me si

çok zor hat ta im kân sız dır.

Doğa yı ve bi re yi fark lı bir du -

yar lı lık la ele alan ye ni bi rey ler -

le bu luş mak, on la rı ce sa ret -

len dir mek ve ken di si de ce sa -

ret len mek ve ay nı za man da bi -

ri kim le ri ni pay laş mak için or -

tak laşa bir ku rum sal laş ma sü -

re ci ne gi rer.  Ama he def le diği

edil gen bir ver me – al ma  iliş -

ki si değil, et kin bir dö nüş tür -

me iliş ki si dir. Ken di kül tü rel

or ta mı nı ge niş let me ve oluş -

tur ma is teği ni, kon ser va tif,

de ney sel liğe izin ver me yen,

ka tı ve tu tu cu bir iliş ki diz ge si -

ni ba rın dı ran ku rum lar içe ri -

sin de ha ya ta ge çir me si müm -

kün değil dir.

Bu an lam da  işi çok zor dur.

Na sıl ol ma ma sı ge rek tiği ni bi -

li yor dur.  An cak na sıl ol ma sı

ge rek tiği, ye ni ve he ye can lı,

bir o ka dar da teh li ke li bir sü -

reç tir. Çün kü ay nı za man da

hem bil ge liği hem de na if liği

ba rın dır mak du ru mun da dır.

Ye ni ola na an cak bu şe kil de

ulaşa bi lir, de ney sel olan dan

uzak laş ma yıp ak si ne ona da ha

çok yak laşır.  

Ve bu gün ya rat ma ce sa re ti

olan her bi re ye ka pı sı açık, us -

ta lar dan al ma yı bi len, ama tör

ru hu be ce rik siz lik ola rak gör -

me yip de ney sel liğe dö nüş tür -

müş, ye ni he ye can la ra açık, bi -

rey sel mut lu luk ve haz zı or tak

bir ya pı için de erit me den yan

ya na ge ti re bi len ce sa ret li bi -

rey ler den oluşan sa nat ku ru -

mu na/ku rum la rı na her za man -

kin den da ha çok ih ti yaç var dır.  

“Ce sa ret, da ha çok umut -

suz luğa rağ men iler le ye bil me

ye ti si dir. Ge rek li olan ce sa ret,

salt inat çı lık da değil dir –mut -

la ka baş ka la rıy la bir lik te ya -

rat mak du ru mun da ka la cağız.

Fa kat eğer ken di öz gün fi kir le -

ri ni zi ifa de et mez se niz, ken di

var lığı nı zı din le mez se niz, ken -

di ni ze iha net et miş ola cak sı -

nız. Bü tü ne kat kı da bu lun ma -

dığı nız için ihanetiniz top -

lumumuza da karşı olacak” *

(*)RolloMay,YaratmaCesareti–

MetisYayınları,1987.

HİKMET SARIOĞLU

“Cesaret, daha çok umutsuzluğa rağmen ilerleyebilme yetisidir. Gerekli olan cesaret, salt inatçılık da
değildir –mutlaka başkalarıyla birlikte yaratmak durumunda kalacağız. Fakat eğer kendi özgün fikir-
lerinizi ifade etmezseniz, kendi varlığınızı dinlemezseniz, kendinize ihanet etmiş olacaksınız. Bütüne
katkıda bulunmadığınız için ihanetiniz toplumumuza da karşı olacak” *

B

ÖZGÜRLÜKTOPLUMSAL



35SANATEKİM 2005

et miş yaşın son la rın -

da bir ko mü nis tin yir -

mi li yaşın son la rın da

bir ka dı na âşık ol ma sı nı

oku ma ya ne der si niz? Yok,

pem be di zi ler den fa lan bah -

set mi yo rum. Ve dat Tür ka -

li’nin muh teşem ka le min den

ce sur ca ya zıl mış bir zor aşk -

tan bah se di yo rum. Kürt ler,

Er me ni ler, maf ya, po lis ve

aşk… Da ha ne ol sun, bu yu -

run oku yun…

KayıpRomanlar’ı oku du -

nuz mu? Ben oku dum. Her -

ke se de oku ma sa nı tav si ye

ede rim. Ro man ı eleş tir me -

den ev vel Ve dat Tür ka li’yle

il gi li bir anı mı pay laş mak is -

te rim. 2002 yı lın da Ham -

burg’da düzenlenen Dr. Hik -

met Kı vıl cım lı sem poz yu -

muna “Kı vıl cım lı ve fe mi -

nizm” baş lığıy la ben de ka tıl -

mış tım. Ve dat Tür ka li de var -

dı ay nı sem poz yum da, hat ta

Mih ri Bel li, Se vim Bel li, La ti -

fe Fe gan ve da ha bir çok ta nı -

dık ta nı ma dık in san sem poz -

yum için ora day dık. Her kes

su nu mu nu ya pı yor du. Sı ra

ba na gel miş ti ve ben fe mi -

nizm, Kı vıl cım lı, Mark si zim

di ye an la tı yor dum ki ko nuş -

ma mın baş la rın da Tür ka li,

aşağı la yan bir ton la “Bun lar -

dan (fe mi nist le ri kastedi yor)

bu ra da da mı var?” di ye ko -

nuş ma ma mü da ha le et ti. Biz

fe mi nist le rin, fe mi nizm ko -

nu su açı lın ca er kek ler den

ya na karşı laş tığı mız bi lin dik

gevşek ta vır lar, aşağı la yan

ko nuş ma lar, şa ka laş ma lar,

laf at ma lar, gü lüş me ler…

Ka dın la ra yö ne lik bu sal dı rı

karşı sın da La ti fe Fe gan ko -

nuş ma sı nı tam ola rak ya pa -

ma dı ve ya rı da kes ti. Ben su -

nu mu mu ta mam la dım ama

baş ta Tür ka li ol mak üze re

ora da ki bir kaç er keği de ka -

ra kap lı def te re yaz dım.

KayıpRomanlar’ı oku ma yı

önceleri hiç is te me dim. Ak -

lım da yu ka rı da an lat tığım

Tür ka li var dı ve onun ki ta bı -

nı önem se me dim. Za ten Pa-
zartesider gi sinin rö por taj ta -

le bi de ge ri çev ril miş ti, ay nı

Tür ka li’nin sek re te ri ta ra fın -

dan.

“BUNLARDAN”
ROMANDA DA VAR

İna dım bir kaç haf ta ön ce

son bul du. Bir ar ka daşım ta -

ra fın dan ki tap lığı ma ka dar

gi ren KayıpRomanlar ar tık

elim dey di ve oku yor dum.

Yaş lı bir ko mü nis tin yir mi

se ki zin de bir genç kı za aş kı -

nı ko nu alı yor du KayıpRo-
manlar. Dok tor Na hit, Tür ka -

li’nin Güven ad lı ro ma nı nın

so nun dan yo la çı ka rak ro -

man yaz ma sev da sı na düşü -

yor. Kah ra ma nı mız

yurtdışın da yaşa mak ta dır,

ör gü tün den ay rıl mış tır, ama

yük lü ce bir pa ra nın so rum -

lu luğu al tın da dır. Pa ra yı

Mark sist bir ör gü te ver mek

is te yen bu ada mın hiç bir ör -

güt le iliş ki si yok tur. Bu iş

için uy gun bir ör güt ara mak,

Güven ro ma nı nın kah ra man -

la rı nı bul mak, ken di ro ma nı -

nı yaz mak için İs tan bul’a ge -

lir.

İs tan bul’da birçok in san la

ta nışır. Ki tap ta ki ka rak ter ler

gü nü müz in sa nın özel liği ni

taşı yan, us ta ca göz lem ler

so nu cu oluş tu rul muş. Me kân

he pi mi zin her gün, üs te lik

Dok tor Nahit gi bi do laş tığı -

mız me kân lar.  

Ki tap ta ör güt lü, mü ca de le

eden kişi ler ne re dey se yok.

Olan lar da so run lu tip ler. Ya

ka pi ta liz min için de de be le -

nen ler var ya da ör güt le rin -

den ay rıl mış, ha yat ga ile siyle

meş gul olan lar. Tüm bun la ra

karşın Dok tor Na hit kişi liğin -

de sos ya liz min vaz ge çil mez -

liği ol duk ça açık. Dok tor Na -

hit ko mü nist tir ve ko mü -

nizm, ha ya tı bo yun ca onur

duy duğu ye gâ ne ide olo ji si dir.

Ama o da ör güt süz dür.

Gel ge le lim bu yaş lı ko mü -

nist, genç Es me’ye vu ru lur.

Hat ta tu tu lur. Ge ce si gün dü -

zü Es me’yi düşün mek le,

onun la bu luş ma nın “da la ve -

re si ni” ayar la mak la ge çer.

Hat ta Vi ag ra lar kul la nır.  Ya -

za cağı ro man, Kürt ler, pa ra

gi bi so run lar bu tut ku nun

et ki siy le bir sü re liği ne er te -

le nir. Fe mi nist düş ma nı ko -

mü nist Dok tor öm rü nün so -

nun da gü zel, genç bir fe mi -

nist ka dı nın âşığı olu ve rir. 

İh ti yar çap kı nı mız Es -

me’yle kav ga lar eder, ona

ha ka ret ler eder, yi ne de fe -

mi nist ka dın dan ken di ni kur -

ta ra maz. İşe ya ra maz, er kek

düş ma nı, dev le ti karşı sı na

ala ma yan fe mi nist ler den öç

al ma sı için bir fır sat tır da

ay nı za man da Es me’yle kav -

ga la rı, ka dı na ha ka ret le ri. Şu

fe mi nist le re der si ni ve re cek,

ah ne gü zel, iç ko nuş ma la -

rıy la uzun ca bö lüm ler böy le -

ce de vam eder. An cak âşık

dok to ru muz bir da ha ya nı lır.

Es me po lis te iş ken ceye

maruz kalır, ama ağ zın dan

da tek ke li me çıkmaz. Dok -

tor ye ni den ken diy le kav ga ya

baş lar ve bir kez da ha o yaş -

ta ha ya ta ye ni lir. Değer yar -

gı la rı nın ko ca ko ca taş la rı

de fa lar ca ye rin de oy na mış tır.

Ni ha yet dok to ru muz Es -

me’yle di diş mek ten vaz ge -

çer, ken di sin de de rin

değişim le re ne den ol muş bu

kı zın ve bir baş ka gen cin ha -

ya tı nın kur tul ma sı için ça ba -

lar. Ön yar gı la rı nı yen me yi

başa ran dok tor bir de po lis -

le re son bir ça lım atar.

TÜR KA Lİ’YE BİR ÖNE Rİ 

Ya zı nın başı na dö ner sek,

bir kaç yıl ev vel “Bun lar dan

bu ra da da mı var?” di ye ver -

yan sın eden Tür ka li’nin son

ki ta bın da da eleş tir diği “bun -

lar dan” ol ma sı te sa düf mü?

Yok sa Tür ka li’nin ha ya tın da

da birta kım taş lar ye rin den

mi oy na dı? Bu ki tap bir öze -

leş ti ri mi? Kı vıl cım lı sem -

poz yu mun da bizleri aşağı la -

yan Tür ka li, “değiştim” mi

de mek is ti yor? Bi le mi yo rum,

ama değiş tiy se bi le hâ lâ fe -

mi nist le re karşı değiş me si

ge re ken nok ta lar çok. Ki tap

bu nun ipuç la rı nı ve ri yor. Bel -

ki tüm bu so ru la rın ce va bı

için Tür ka li’nin hız la ye ni bir

ro ma na baş la ma sı ge re ki yor.

Üs te lik bu kez Es ma yal nız

feminist duruşuy la, ör güt lü

feminist mücadeleye atıl mış

kim liğiy le iş len meli diye

öneriyorum.

Kayıp romanların peşinde
GÜLFER AKKAYA

Birkaç yıl evvel
“Bunlardan

(feministlerden) burada
da mı var?” diye

veryansın eden
Türkali’nin son

kitabında da eleştirdiği
“bunlardan” olması
tesadüf mü? Yoksa

Türkali’nin hayatında da
birtakım taşlar yerinden
mi oynadı? Bu kitap bir
özeleştiri mi? Kıvılcımlı

sempozyumunda
feministleri aşağılayan

Türkali “değiştim” mi
demek istiyor?

Bilemiyorum, ama
değiştiyse bile hâlâ

feministlere karşı
değişmesi gereken
noktalar çok. Kitap

bunun ipuçlarını
veriyor. Belki tüm bu
soruların cevabı için

Türkali’nin hızla yeni bir
romana başlaması

gerekiyor. Üstelik bu
kez Esme yalnız

feminist duruşuyla,
örgütlü 

feminist mücadeleye
atılmış kimliğiyle

işlenmeli diye öneriyo-
rum.

Vedat Türkali, son kitabı Kayıp Romanlar’da günümüz Türkiyesi’ndeki politik durumu da ayrıntılarıyla ele alıyor.

Y
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afa mız da bir İs tan bul

gö rün tü sü çiz me ye

kal kar sak ve bu nu da

bir gra fik sa nat çı sı gibi ya -

par sak, ilk ak lı mı za ge le cek

şey Top ka pı Sa ra yı’nın mer -

ke zin de ol duğu mi na re li kub -

be li ta ri hi ya rımada si lu eti

ola cak tır. Bu gö rün tü nün ka -

fa mız da oluş ma sı nın se be bi,

kub be-mi na re im ge si nin ar -

dın da ya tan Os man lı ta ri hi

düş le mi dir. 

Mi ma ri im ge, kent si lu eti ne

dö nüşe rek dün ya nın her ye -

ri nde ol duğu gi bi bu ra da da

bil gi ve an lam taşı yan bir

işa ret ol muş tur. 

Pe ki bu işa ret ne yin taşı yı -

cı sı dır, ne yi dışın da bı ra kır?

Her kod lan dır ma gi bi ne yi

dışa iter? Taşı ma ya kal kış tığı

an la mı na sıl gü dük leş ti rir? 

Bu so ru la rın ce vap ala nı

çok ge niş ola ca k, mu hak kak.

Fa kat şöy le bir so ruyla bel ki

bir bö lü mü nü tar tış ma ola -

nağı mız ola bi lir: İs tan bul’u

bir ta ri hi kent ola rak sun ma

gi rişim le ri nin sı nır ları ne -

lerdir?

Her ta ri hi kent gi bi İs tan bul

da ken di ne öz gü gör sel lik le -

riyle bü yük ide olo jik işa ret ler

edin miş tir. Ku ru luşu nun ge -

rek çe si olan, im pa ra tor luk

mer ke zi ol ma id di ası, İs tan -

bul’u im pa ra tor luk ti pi dev let

ide olo ji si nin kent öl çeğin de

işa re ti yap mış tır. Bu işa re ti

en özet ha liy le Os man lı ’da

kub be-mi na reyle ka za nan İs -

tan bul’un, Bi zans için işa re ti -

nin ne ol duğu bu gü nün gö -

züy le be lir gin değil dir. 

Bu gün ide olo jik an la mıy la

mi ras çı sı ol ma yan bir uy gar -

lık olan Bi zans, Os man lı’nın

te me li al tın da kal mış gi bi dir.

Bu bi raz da öte ki nin bi linçal -

tı na itil me sü re ci dir. Bi -

zans’ın en bü yük kay nağı İs -

tan bul ol ma sı na rağ men, İs -

tan bul’da Bi zans yok gi bi dir. 

Oy sa yu ka rı da ilk ör nek te

sö zü nü et tiği miz kent si lu eti -

nin tam or ta sın da, ki en bü -

yük kub be, bir Bi zans kub be -

si olan Aya sof ya Ki li se si’nin -

dir. Ya ni kub be, bi linç te el

değiş tir miş tir, tıp kı kent gi bi. 

OS MAN LI VE
CUM HU Rİ YET’ TE
İS TAN BUL

İs tan bul’un su nu mu me se -

le si ne ba kın ca bu nun çağı mız

ik ti da rı nın ve düşün ce pa ra -

met re si nin eliy le bi çim ka -

zan dığı ger çeği or ta da dır.

XIX. yüz yıl da güç lü Ba tı uy -

gar lığı na karşı Doğu’ nun ha -

yal baş ken ti ol muş; ta rih,

ulus üs tün lüğü ya rışı na dö -

nün ce bu de fa “Türk ta ri hinin

bü yük dev le ti Os man lı’nın

dün ya ta ri hi ne im za sı”, Cum -

hu ri yet ’le, Av ru pa’dan ön ce

ıs ka lan mış Rö ne sans’ın al ter -

na tif Flo ran sası ve ka pi ta list

dün ya da, da ha han gi açı lar -

dan pa zar la na bi le ceği düşü -

nü len al tın yu murt la yan ta -

vuk tur İs tan bul. Her dö ne min

su nu mu nun ona icat edil miş

bir an lam kat tığı şüp he siz dir,

o da bu ha liy le her dö ne min

baş ka bir İs tan bulu’nu or ta ya

koy muş tur. 1950’le rin Eyüp

Ca mii’de mi ting yapan sos ya -

list le ri n, “bü yük ve sa kin Sü -

ley ma ni yen le bek le” di ze le ri

yerini, 1990’lar da, Sü ley ma -

ni ye’den ar tık hem ide olo jik

hem de me kân sal ola rak çok

uzak laş mış la rın bir gün yı ka -

cak la rı ken te öf ke li ba kış la rı -

na bı rak mış tı. 

Ni ha ye tin de ken tin bir çok

ta ri hi var dı ve bir çok gö rü nü -

mü. Fa kat bir pa ra doks gi bi

ken di ta ri hi nin ku cağı na, mo -

dern liği ala rak bu top rak la rın

hem en ta ri hi hem en mo -

dern ken ti ol mak yi ne İs tan -

bul’un bah tıy dı. Mo dern kent,

ta ri hi yu ta rak bü yü yor du. 

Ne ga rip tir ki, kent, ta ri hi

do ku yu ko ru ma gi bi bir kav -

ra mın ol madığı Os man lı dö -

ne min de ki XVIII. ve XIX. yüz -

yıl da dışa doğ ru bü yür ken,

XX. yüz yıl da, ko ru ma ya sa lı

hu kuğa sa hip Cum hu ri yet,

tam da Bi zans’a or ta sın dan

da lan Os man lı gi bi kent te

ken di ni ya rımada dan iti ba -

ren kur du. 

Bu açı dan ba kı lın ca, mo -

dern ta rih si ci lik as lın da ge ri -

ye dö nük bir ba kış değil, ile -

ri ye dö nük bir ba kış tır de -

mek yan lış ol ma ya cak tır. Her

ge ri ye doğ ru kök sal ma eği li -

mi, as lın da ge le cek çi liğin ge -

reği gi bi ha ya ta ka rışır.

Bu gü nün İs tan bul ken ti,

bu gün den iti ba ren ile ri ki bir

ta ri hin Tür ki ye si’nin kül tü rel,

ide olo jik ih ti yaç la rı için ge -

rek li dir ve bu du rum dur ki,

Irak’a sal dı rı nın ar dın dan

Tür ki ye’yi zi ya ret eden G.

Bush’un karşı sı na Top ka pı

Sa ra yı’nda sa vaş ban do su

olan meh te ra nı çı ka ran.

YI KIM veYE Nİ DEN İN ŞA

Bu gün İs tan bul yi ne ha ya -

tın için de ve do la yı sıy la yi ne

ka buk değiş ti ri yor. Ka buğun

na sıl ola cağı na bü yük oran -

da ka rar ve ren ta bii ki ik ti -

dar er ki. Ka buk değiş tir me -

den, ta ri hi do ku  da çeşit li

şe kil ler de et ki le ni yor. Ta ri hi

do kuyla il gi li gün cel bir kaç

ge liş me bu değişi min fik ri

altya pı sı nı bi ze gös te re bi lir.

Hay dar paşa Ga rı’nın yı kıl -

ma sı, Ka pa lı çarşı’nın nak li

ve Ka ra Sur la rı nın res to ras -

yo nu bu açı dan iyi ör nek ler -

dir. İlk iki ör nek da ha çok

eko no mik açı dan, üçün cü sü

ise kül tü rel açı dan önem

taşıyor.

Hay dar paşa Ga rı ör neği

bir yı kım dır. Bir çok açı dan

tar tış ma lı bir gi rişim ol duğu

açık tır. İs tan bul’un en pa ha lı

nok ta la rı nın pay laşı mıyla il -

gi lidir. Mo dern ta rih si ci liğin

ta ri hi ge le ceğin hiz me tin de

bir nes ne ola rak gör düğü nün

ti pik bir ör neği ol ma ya şim -

di den aday dır. 

Söz ko nu su ya pı nın yı kı -

mın dan sağ la na cak şey, esas

ola rak boş luk tur. Bu ra da ilk

amaç, ola rak bir ta ri hi eser

yı kı mı na yö ne lin diği söy le ne -

mez. Da ha çok, ih ti yaç duy -

duğu mad di çı kar karşı sın da

bun dan da ha önem li hiç bir

şe yin ol ma ya cağı na yö ne lik

ba kış açı sı dır. 

Hay dar paşa Ga rı, Os man lı

mo dern leş me sinin sim ge si

ola rak ma ki ne li taşı ma nın

ayak la rı Doğu’ da olan sem -

bo lü dür. Fa kat, neoli be ral

Tür ki ye’nin o nok ta da ki gör -

sel ter ci hi, pe kâlâ cam giy -

dir me li bir pla za dır. Bir Os -

man lı kül tü rel im ge si nin pla -

za kül tü rü karşı sın da gü cü -

nün ne ol duğu nu sü reç gös -

te re cek. 

Ka pa lı çarşı’nın nak li ise,

bir ye ni den or ga ni zas yon gi -

rişi mi dir. Bu ra da he def le nen,

he nüz tam net leş me se de,

Ka pa lı çarşı’nın ta rih sel kök -

le rin den al dığı pre ka pi ta list

tüc car ve ser ma ye hac mi ni

dağıt arak, for mel ka pi ta list

fi nans ku rum la rı ti pi ne bük -

mek tir. Yüz yıl la rın için den

ge len tüc car var lığı nın, bu -

gün bor sa yı bi le kıs men be -

lir le yen gü cü nün en bü yük

me kâ nı Ka pa lı çarşı’ dır. 

Ka pa lı çarşı’nın me kân sal

mer ke zi liği ni, tu rizm sek tö -

rün de et nog ra fik mal ze me

pa zar la yan eg zo tik Doğu

çarşı sı ro lü ne terk et ti ri le ceği

gö rün tü sü var dır bu ge liş me -

de. Kapalıçarşı’dan

çıkarılarak ken tin dışı na itil -

miş ve for mel leş ti ril miş al tın

pi ya sa sı de net le ne bi lir ve

risk yö ne ti mi al tın, alı na bi lir

ha le ge ti ril mek is ten mek te -

dir. Ta ri hi bir me kân ola rak

TARİHİ VE TALİHSİZ BİR KENT  
OLARAK İSTANBUL

MAHİR DOĞAN

Tarihi kent turizme ve rant düzenine kurban mı edilecek?

KXIX. yüzyılda güçlü Batı
uygarlığına karşı

Doğu’nun hayal
başkenti olmuş; tarih,

ulus üstünlüğü yarışına
dönünce bu defa “Türk
tarihinin büyük devleti

Osmanlı’nın dünya
tarihine imzası”,

Cumhuriyet’le,
Avrupa’dan önce

ıskalanmış Rönesans’ın
alternatif Floransası ve

kapitalist dünyada,
daha hangi açılardan

pazarlanabileceği
düşünülen altın

yumurtlayan tavuktur
İstanbul. Her dönemin

sunumunun ona icat
edilmiş bir anlam

kattığı şüphesizdir, o da
bu haliyle her dönemin
başka bir İstanbulu’nu

ortaya koymuştur. 
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Ka pa lı çarşı ise kuş ku suz gü -

dük leşe cek tir. 

Eleş ti ri len şey esas ola rak

şu dur ki, ta ri hi do ku su nu, için -

de ki yaşa mıy la ve ik ti sa di iliş ki -

le riyle da hi taşı yan Ka pa lı çarşı

ta rih sel bir ve ri dir. Bu nun, iliş -

ki ler ve ben ze ri açı dan or ta dan

kal dı rıl ma sı, ge ri de tu ris tik ka -

ri ka tü rü nü bı ra ka cak tır. Me kân,

kon sep tin den arın dı rı la rak an -

lam sız lığa düş mek te dir. Bu şu

“Soğuk çeş me So kağı” ör neği ni

ha tır lat mak ta dır. 1980’li yıl la rın

başın da, Top ka pı Sa ra yı’nın

Aya sof ya yö nün den dış du va rı

bo yun ca ya pıl mış ev le rin oluş -

tur duğu Soğuk çeş me So kağı

res to re edil miş tir. Bu gün bu

so kağa gi ren le rin hay ran lık

duy duk la rı bir gör sel lik var dır

ve tu rist le rin en çok zi ya ret et -

ti ril dik le ri “ta ri hi Os man lı so -

kağı” da bu ra sı dır. 

Tır nak için de yaz ma mın se -

be bini me rak eder se niz, ce va -

bı nı ve re yim. Bu so kak ta, ori ji -

nal tek par ça ta ri hi ya pı kı rın tı -

sı yok tur. Res to ras yo nu uy gu la -

yan lar, bu ra nın tu ris tik böl ge

ol duğu nu an la ta rak, va r o lan

es ki ta ri hi ko nak la rı yık tı rıp

yer le ri ne ka fa la rın da ge liş tir -

dik le ri sı ra lı Os man lı ko nak la -

rından oluş muş bir ha ya li Os -

man lı so kağı kon dur muş lar dır.

Bu ra da as lın da ger çek te hiç ol -

ma yan bir ha ya li me kân or ta ya

çık mış tır. Fa kat bu gün ta ri hi bir

Os man lı so kağı gör mek is te -

yen le rin git tik le ri yer bu ra sı dır. 

Os man lı’da hiç kul la nıl ma -

ma sı na rağ men pem be, sa rı,

mor renk li ko nak lar, 1980’li

yıl la rın uy dur ma sı bir Dis ney -

land ola rak tu riz me pa zar la nı -

yor. Ger çek lik ka nı tıy la be ra -

ber si li ni yor ve ya la nı, ka rar

ver me er ki söy le miş olu yor.

SUR LA RA NE OLA CAK? 

Üçün cü ör nek ola rak sur la -

rın res to ras yo nu ise, “Niçin?”

so ru su nu taşı yan bir ye ni den

inşa (res to ras yon) ör neği.

Dün ya da res to ras yo nun

kesin her han gi bir kri te ri yok -

tur. Fa kat, doğal ola rak iş le vi

olan ya pı la rı res to re et mek,

res to ra syo nun ma li yet le ri açı -

sın dan önem taşır. İs tan bul

Ka ra Sur la rı şu an da da de -

vam eden ve son 20 se ne dir

ara lık lar la sü ren res to ras yon

fa ali ye ti al tın da. Bi zans Or ta -

çağı’ nın sa vun ma ya pı la rı olan

bu sur lar, dün ya da ki ör nek le ri -

ne gö re ol duk ça iyi du rum da.

Za ten mev cut yı kım la rı nın

çoğu da, sur la rın sa vaş lar da

al dığı ha sar lar dan kay nak -

lanıeyor. İs tan bul Bü yükşe hir

Be le di ye si’nin res to ras yon ça -

lış ma sı olan sur lar la il gi li yıl lar

ön ce ho ca mız bir anı sı nı an lat -

mış tı; yurtdışın dan ge len bir

sa nat ta rih çi gru bu ha va ala nı

yö nün den ge lir ken gör dük le ri

sur la rın ye ni den inşa sı man za -

ra sı karşı sın da ho ca ya şöy le

ta kı lı yor lar: “N’ol du bi ri le ri İs -

tan bul’a mı sal dı ra cak?” 

As lın da ta ri hi do ku ya yak -

laşım da ki bu gü lünç du ru mun

kay nağın da, ta ri hi nes ne nin ne

işe ya ra ya cağı so ru su ya tı yor.

Ta ri hi nes ne ne işe ya rar? 

Bu so ru nun ce va bı, “Ta rih

ne işe ya rar?” so ru su na da ce -

vap ola cak tır. Ta ri hi eser, geç -

mişe ait ka lıt tır ve geç mişin ne

ol duğu so ru su na ya nıt lar ve rir.

Ge le ceğe dö nük prag ma tik bir

yan taşı ya cağı gi bi, in sa nın

değer ya rat ma me zi ye ti nin

kök le ri ne de yol cu luk yap tı rır. 

Oku mak zor ola bi lir ama,

nes ne le rin di li yo luy la lo kal ve

ge nel in san lık kim liği açığa çı -

kar. İs tan bul sur la rı ora da dur -

duk la rı yer de inşa ol ma dan yı -

kık bir hal de İs tan bul’un ele

ge çi ri liş im ge si ola rak duruy-

orlar. Bu nes ne ler, kül tü rel

gör sel liği miz ve işa ret le ri mi zi

var edi yor lar. Ge lir ken yo la atı -

lan fa sul ye ler gi bi, “Ne re si

yan lış tı?” di ye ge ri ye ba kar ken

bi zi yo lun ilk nok ta sı na yön len -

di re cek ler dir. 

Bü tün bu ve ri ler bi ze Tür ki ye

Cum hu ri ye ti’nin as lın da geç -

mişi nin hem mi ras çı sı hem de

ya ban cı sı ol duğu nu gös te ri yor.

Ta ri he yoğun an lam lar yük le yen

bir coğ raf ya da yız. Bu yoğun an -

lam ve riş te en önem li han di -

kap, as lın da ger çek ten geç miş -

te ne ol duğu nu bil me den bu na

kal kış ma mız. Tür ki ye Cum hu ri -

ye ti, ge niş bir ide olo jik söy lem

ola rak kur duğu kub be mi na re

im ge si nin içe riği ni dol dur ma -

mış tır, dol dur ma sı da bek len -

me me li dir za ten. Geç miş, özel -

lik le Os man lı, ka ri ka tür dü ze -

yin de ka fa mız da olur sa en çok

işe ya ra ya cak hal de ora da du -

rur ama, ta rih bun dan çok da -

ha öte şey ler tu tar için de. En

çok bi li ni yor gö rü nen Sul tan

Meh met’in bi le as lın da hiç te

ger çek an lam da bi lin me diği,

üze ri ne ya pı lan so nu gel mez

spe kü las yon lar dan bel li dir. 

Kent öl çeğin de de böy le dir.

Ken tin ta ri hi, Sul tan Ah met

Ca mii ile bir lik te Ce la li İs yan la -

rı’ nı da sak lar, ya  da şu cüm le

ne ka dar da gü nü müz de ki ler

ben zi yor: “Kons tan ti na po lis

dün ya nın en gü zel ken ti, Kons -

tan tin bü tün kent le ri so ya rak

bu ken ti gü zel leş tir diği için ta -

bii”. 

 GEÇ MİŞ GE LE CE ĞİN
DÜŞ MA NI MI? 

İs tan bul bu gün de değişi yor,

Mo dern bir dav ra nışla ve şim di -

yi herşe yin üs tün de tu tan bir

yak laşım la. Ge le ceği kur gu la -

ma nın ge niş bir oluş ha lin den

geç tiği ni an la ma mak, geç mişi

ge le ceğin düş ma nı gi bi gö rü yor. 

Bu gün İs tan bul pey za jı

boğaz dan üç kuşak im ge si ve -

ri yor: Ya rımada da kub be mi na -

re, bi raz sağa doğ ru be ton ve

da ha sağ da cam ka fes li gök de -

len ler. Bu Or ta çağ, Mo dern ve

Post mo dern dö ne min res mi dir.

İçer de ki değişim, ka buğu ken -

di ne ben zet mek te dir. İs tan bul,

her hal de dep rem le, bir uy gar -

lık ta ri hi yı kı mı nın im ge sine de

aday ola bi lir. 

Baş ta sor duğu muz so ru ya

dö ner sek, İs tan bul’u sun ma nın

sı nır ları, yaşa dığı mız çağın ar -

zu la rı dır. Bu ar zu lar, İs tan bul’u

bir tü ke tim nes ne si ne dö nüş -

tür mek te dir. Fa kat, bu tü ke -

tim, an laşıl dığı bi çi miy le

alışve riş kül tü rü ne in dir ge ne -

mez. Olay, kav ra yıp aş ma ye ri -

ne klişe leş ti rip har ca ma dır. 

İs tan bul’un su nu mu, ide olo -

jik, kül tü rel, eko no mik ve si ya -

sal ola rak mi ras tü ke ti mi dir.

Klişe dü ze yin de sa hip len me,

tü ken me yi ve te zat lık la rı ge tir -

miş tir. İs lam mu ha fa za kâr lığı

gö rü nü mün de tek ke le rin ve ta -

ri hi di ni ya pı la rın ge niş cad de

açı lım la rı için do zer ler le ka zın -

ma sı bu na ti pik ör nek tir. Or ta -

da du ran şey ka pi ta list değer -

siz leş tir me ve tü ke tim dir.

XXI. YÜZYIL ve İSTANBUL 

Bu coğ raf ya, iki bü yük im pa -

ra tor luğun sö mü rü cü sı nıf la rı -

nı yak laşık 2000 yıl, bu kentte

sır tın da taşı dı. Bu na

katlanmanın karşı lığı ola rak

ta ri hin için den bu gün bu kent

kal mış tır. Bu kat lan ma la rın

tüm in san lığa di ye ti ola rak.

Ama ger çek şu ki, 21. yüzyıl

uy gar lığı İs tan bul’un tu ris ti dir.

Yaşa mın her şe yi ne tu rist ol -

duğu gi bi.

İstanbul’u
sunmanın sınırları
yaşadığımız çağın
arzularıdır. Bu
arzular İstanbul’u
bir tüketim
nesnesine
dönüştürmektedir.
Fakat bu tüketim
anlaşıldığı
biçimiyle alışveriş
kültürüne 
indirgenemez.
Olay, kavrayıp
aşma yerine
klişeleştirip 
harcamadır.
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ar sil ya öy le bir ya lan -

lar ve ken di ne öz gü

abar tı nın ken ti dir ki,

şeh rin ken di si bu nun için özel

bir ke li me ya rat mış tır: “At mas -

yon”.  Mar sil ya’nın bir de bü tün

önem siz anı la rı, ha ya tı ol -

duğun dan da ha bü yük bir şey

gi bi gös ter mek için, bir mi te

çe vir me alış kan lığı var. Ve en

bü yük rü ya ma ki ne si de fut bol

kulü bü, ya ni Olym pi que de Mar -

se il le.

Ya ban cı bir din gi bi ge li yor

ku lağa, Sta de Ve lod ro me da,

kent te ki ra kip top lu luk la rı bir -

leş ti ren tek di nin ma be di.

Ef sa ne ler ya lan lar dan oluşur

ve ben tüm ay rın tı la rı bil mi yo -

rum. 1 Ekim 1969’da bir adam

ken tin bir so kağın da can sız

hal de ya tar ken bu lun du. Ye rel

LeProvençalga ze te si, ce se din

ga ze te bi na sı nın ya nın da mu -

ha bir le rinden biri ta ra fın dan

bu lun duğu nu id dia et ti. Şu şan -

sa ba kın ki bu mu ha bir de

Olypm pi que de Mar se il le’in ha -

ber le ri ni ya pan kişi. Te sa düf

doğ ru ol mak için çok iyi. At -

mas yon!!! 

MER Dİ VEN LER

Kent te ta nış tığım bir şa ir ba -

na bu kişi nin, yü zü St. Char les

tren is tas yo nun da bu lu nan dö -

kün tü tren am bar la rı na ulaşan

mer di ven ler den akan pis su ya

ba tık bir hal de öl düğü nü söy le -

di. Bu, ba na çok da ha ak la ya -

kın gel di. St.Char les’da ki mer -

di ven le rin bu hi kâ ye de özel bir

ye ri var. Bu mer di ven ler Ei -

sens te in’ın PotemkinZırhlısı
filmiyle mehşur olan Odes -

sa’da ki ler le kı yas la nır. O kla sik

sah ne de, bir be bek ara ba sı

mer di ven ler den aşağı yu var la -

nır. Be beğin yü zün de, ölüm le

karşı karşı ya kal ma nın dehşe ti

var dır. Gun nar An der son’un da

Olym pi que Mar se il le’de oy nar -

ken be bek gi bi bir yü zü var dı.

Adı ta raf tar la rın ağ zın da hep

kork tuk la rı ku zey li iş gal ci le re

karşı bir ef sun lu söz gi biy di. 

St.Char les’da ki mer di ven le -

rin bu ka dar dik ol ma sı nın se -

be bi nin de bu ol duğu nu sa nı yo -

rum. Fran sa’ya uza nan bir

mer di ven den çok ku zey li iş gal -

ci le re karşı bir du var gi bi ler.

Gun nar An ders son, ken te gi -

rişi ne izin ve ri len en der Vi king

akın cı la rın dan bi riy di. Soğuk tan

ve kalp yet mez liğin den, ken di

kus muğun da boğu la rak öl dü.

Kim se bil mi yor ve her kes bi li -

yor. Mer di ven le rin başın da bir

pa çav ra yığı nı. Ken ti ter ket me -

ye, mem le ke ti Got he burg’a

dön me ye mi ça lışı yor du? Mar -

sil ya’da cez be dil diği niz de ora yı

bir da ha hiç bı ra ka ma dığı nı zın

far kın da değil miy di?

İlk gel diğin de St Char les is -

tas yo nu nu gö re me miş ti bi le. Le
Provençal’dan iki mu ha bir özel

bir rö por taj ala bil mek için

Avig non’da onu ka çır mış lar dı.

Uğur suz bir baş lan gıç mı, bir

baş ka ef sa ne mi? 

AĞUS TOSBÖ CE Ğİ

Öl dü, ama de di ko du su yıl lar -

ca sür dü. Bir al ko lik ti, bü tün

pa ra sı nı Pa ris’te ki mo da ge ce

kulüp le rin de har ca mış tı. Ama,

öl mek için Mar sil ya’ya ge ri

dön müş tü. Ken di si ni kah ra man

ya pan ken te, müm kün olan en

se fil şe kil de öl me si ne izin ver -

me den ön ce bağ rı na ba san in -

san la ra. 

Es ki fo toğ raf lar ya kışık lı, as -

lın da İtal yan da ola bi le cek kah -

ve ren gi saç lı bir genç ada mı

gös te ri yor. Şim di, ölü mün den

30 yıl son ra, fut bol ta ri hi ki tap -

la rın da bir sa tır. 

“Gun nar An ders son: Mar sil -

ya’da tüm za man la rın en bü yük

gol cü sü. An ders son’a 2’ye 10

var de nir di, çün kü ba cak la rı

koş tuğun da tam da bu açı yı ve -

rir di.” Gun nar fut bol bü yük bir

şey ol mak üze rey ken öl dü. Ge -

or ge Best ünü nün do ruk la rın -

day ken mer di ven le rin üze ri ne

düş tü. 20 yıl son ra doğ muş ol -

say dı, Di ego Ma ra do na ya da

Sta de Ve lod ro me’u fet het mek

için iki bey hu de de ne me yap -

tık tan son ra ken di ni is pat la mak

için ter si yö ne, ku zey de niz le ri -

ne açı lan Eric Can to na gi bi bir

rock sta rı ola bi lir di. 

LaProvençal ölü mün den son -

ra ki gün şöy le yaz mış tı: “Gun -

nar An ders son mut lu luk ve al -

dır maz lık do lu ta lih siz ağus tos -

bö ceği, tü ken miş lik ve se fa let

için de, her  şe yi ni ver diği in san -

lar dan hiç bir şey is te me den

has ta lık tan öl dü.”

An ders son’un hi kâ ye si bir

mit ti. Çün kü, gök yü zü ne çı kan

ve ka nat la rı nı ya kan bir kulü -

bün, Olym pi que Mar se il le’in ef -

sa ne si nin tü mü nün top la mıy dı.

Kulüp de, 2600 yıl lık ken tin bir

ay na sıy dı. M.Ö 330’da, ast ro -

nom Pythe as ku zey de niz le rin -

de yap tığı se ya hat ten son ra ül -

ke si ne dön düğün de, Yu nan ar -

ka daş la rı na de ni zin gün için de

çe ki lip, ge ri gel diği yer ler gör -

düğü nü söy le miş, ar ka daş la rı

da onun bu söy le dik le riy le “At -

mas yon” di ye dal ga geç miş ti.

Gü neşin hiç bat ma dığı yer ler

gör düğü nü söy le diğin de onu

saç ma la mak la suç la mış lar dı. 

Pythe as, Gun nar’ın ata la rın -

dan mıy dı? Kim  bi lir? Ne den

ol ma sın? Ona Mar sil ya’nın ışık -

la rın dan ka ya la rın dan ve fa lez -

le rin den bah set miş miy di? Fut -

Futbol ve martılara dair...

Şu meş hur Ri bery
ola yın dan ço ook ön -

ce, Olim pi que de
Mar sil ya, fut bol se -

ver le rin gün de min de
ge rek li ye ri meş gul

edi yor du za ten.
Fran ço is Tho ma ze -
au’nun bu ya zı sı na 
tri bün der gi.com’da

rast layın ca, mah rum
kal mayın is tedik.

Martılar bü yük kuş lar dır ve hiçbir şey den kork maz lar. Mar sil ya’nın sert ço cuk la rı da böy ledir. De niz kı yı sın da ki kent le rin gü ver ci ni değil, kar tal la rı dır on lar.

MARSİLYA’DAKİ MARTILAR

M
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ep ye ni bir fut bol se zo nu baş la dı.

Ge çen se zon um duğu nu bu la ma yan -

lar, bu yıl ye ni den tri bün de ki yer le ri -

ni al dı lar. Bel ki  de bu spo run bu ka dar çok

se vil me si nin al tın da, her se zo na di ri umut -

lar la gi ril me si yat mak ta dır, kim  bi lir? 

Ney se, fut bol yi ne uzun ca bir sü re il gi li

in san la rın gün de mi nin önem li bir kıs mı nı

oluş tu ra cak. Bu nu bil mek için kâ hin ol ma ya

ge rek yok. Bu say fa yı da za ten il gi li in san la -

rın gün de mi ni ya ka la mak için yap mı yor

mu yuz? (Bir iti raf: Fe na da ol mu yor.)

Spor de yin ce tek başı na fut bo lu an la mı -

yo ruz. Me se la, fut bol suz ge çen yaz ayın da

To ur de Fran ce da hil pek çok spor ola yıy la

il gi len dik. Uma rız önü müz de ki yaz Toplum-
salÖzgürlükyaz ta ti li ne gir mez  de, si ze

diğer spor dal la rın dan da bah se de riz...

Ge çen se zo nun iki fi na li nin (ku pa ve lig)

uzun yıl lar dır ilk de fa Fe ner bah çe ve Ga la -

ta sa ray ara sın da oy nan ma sı, bu iki ta kı mı

tu tan bü yük çoğun luk açı sın dan se vin di ri -

ciy di. (Fi nal le rin pay laşıl ma sı ise san ki giz li

bir ada let dağı tı mı gi biy di.) Bu yıl yaşa nan

Trab zons por, Ga la ta sa ray dep rem le ri ile

Av ru pa cep he sin de güç azal ma sı, iç cep he -

de ki sa vaşı ne ya zık  ki ay nı öl çü de kı zış tır -

ma dı. Er ken is ti fa lar ve ka yıp pu an lar, bir

FB-GS fi na li ni da ha ge tir ecek ga li ba... Bek -

le ye lim ve gö re lim.

SAĞ DAN YE ME YE ALIŞ MIŞ KEN
SOL DAN DAR BE LEN MEK

Gö nül is ter ki, tri bün le ri miz de sol grup la -

rın tut tuğu, öz gür ce ken di ni ifa de eden böl -

ge ler ol sun ve bu ra lar dan, en düst ri yel fut -

bo lun yok et me ye ça lış tığı ha va, yeşil sa ha -

la ra dağıl sın. Bu, bir grup se yir ci den öte,

fut bo lun ge ne li için önem li bir ça ba dır.

Da ha ön ce de bu köşe de ben zer ya zı lar

çık mış tı. Yok as lın da bir bi rin den far kı de -

miş tik tri bün le rin. Han gi tri bün de ne ka dar

çok sol cu ol duğun dan öte, gös ter diği ta vır

be lir li yor du grup la rın özel lik le ri ni. 

Ya ni sağa so la anarşist A’la rıy la ya zı lar

yaz mak, in ter net te fo rum la ra Che, Mar cos,

De niz re sim le riy le ka tıl mak değil di bir gru -

bu so la yak laş tı ran. Ge nel linç his te ri si ne

Di yar ba kırs por ’dan gol yi yin ce dur di ye bil -

mek ti, faşi zan bir şe kil de in san la rın tri bü ne

gir me hak kı el le rin den alın dığın da, bu nu

del mek için ça lış ma yap mak ve ya pa na

des tek ol mak tı. 

Ama bu na dur de mek is te yen pek çok iyi

ni yet li in san ol ma sı na rağ men tri bün le rin

koy duğu bu aşı rı sağ cı tep ki le re, grup la rı

göz yaş la rı ara sın da ça nak tut tu. Anarşist

A’lar ulu sal A’lar dan da ha ağır dır. Ve on la rı

taşı mak için bel li bir bi lin ce sa hip ol mak

ge re kir. Sol cu luğu muz ulu sal sı nır lar la çev -

ri liy se bu A’lar faz la ge lir.

Tri bün den yük se len bu ta vır, sağ grup la -

rın ör güt lü ol duğu diğer ta kım la rın tri bün le -

rin den yük sel se ga rip karşı lan maz, ora da

bu lu nan ör güt len me miş sol cu ta raf tar la rı

ezer ge çer di. Ama, söz  ko nu su ta vır, sol cu -

luğuy la dam ga lan dı rıl mış bir gru bun tri bü -

nün de olun ca, in san ha liy le şaşı rı yor.

OR TA DA SÜ RÜ SE PET 
HAL KIN GA ZE TE Sİ VAR KEN

Her ga ze te çı ka ran, hal kın ga ze te si te ra -

ne si ni tut tu ru yor ve ar ka sın dan aya rı ve ri -

yor. Or ta da on lar ca ga ze te si var ken hal kı -

mın ha liy le ka fa sı ka rış ma dan du ra mı yor.

Me se la ben, hal kın bir bi leşe ni ola rak alı yo -

rum bu ga ze te le rin spor say fa la rı nı, baş lı -

yo rum karşı laş tır ma ya. (İti raf lar de vam

ediyor: Evet ga ze te le ri spor say fa sın dan

oku ma ya baş lı yo rum.) Me se la Beşik taş- Fe -

ner bah çe ma çı. Al la aah ye nen ha liy le mut lu,

ye ne nin ya zar la rı  da “Ha ti ce ye ba ka lım gö -

bek ata lım” ta dın da. Pe ki ye ni len? Hiç  de

öy le “ra ki bi miz çık tı sa ha ya yen di bi zi” ha -

va sın da değil. “Aman efen dim ha kem fa ulu

gör me miş, bu ha kem ler le bu lig bit mez miş,

pe nal tı mız ve ril sey miş en az beş olur muş”

fa lan fi lan. Yen miş se niz ke yif le, ye nil miş se -

niz öf key le oku yor su nuz bu ya zı la rı. 

Pe ki hiç mi far kı yok bu hal kın ga ze te le ri -

nin bir bi rin den? Ma ale sef yok. En hal kın

ga ze te si gö zü ken, her  gün çı kan ve mut la ka

ge le cek bir  gü nü işa ret eden ga ze te nin spor

ya zı la rı, gün lük çı kan fut bol ga ze te le ri nin

ya zı la rın dan ne bir göm lek aşağı, ne bir

göm lek yu ka rı. Fark lı bir maç ana li zi, fut bol

yo ru mu, en düst ri yel fut bo la her cep he den

bir sal dı rı bek ler ken, for ma aş kı için ter dö -

ken ga ze te ci ne fer le rin mü ca de le siy le karşı -

laşın ca, in san halk adı na an cak üzün tü du -

ya bi li yor. Ama emi nim bir  gün, mut la ka bir

 gün, ta kım ami go luğu na so yun ma dan maç

ya zı sı ya zan bi ri le ri nin ol duğu bir halk ga -

ze te si olacak.

bol dan bah set miş ler miy di? Kim -

bi lir? Ne den ol ma sın? Dost ça

soh bet le ri nin anı sı ai le için de mi

kal mış tı? 

Ya da Gun nar’ın gen le ri ne mi

iş len miş ti de, trans fer le rin bu -

gün kü ka dar sık ve uzak yer ler

ara sın da ya pıl ma dığı bir dö nem -

de, Mar sil ya’da oy na mak için ga -

rip bir is tek duy muş tu. 

DÜM DÜZ GO LE DOĞ RU

Ve Can to na, mem le ke tin den

bık tığın da ku ze ye Le eds’e ve da -

ha son ra Manc has ter’a ül ke si ne

şöh ret le dön mek için git tiğin de,

Pythe as değil di de ney di? Mar sil -

ya’nın XX. yüzyılda ye tiş tir diği en

bü yük fi lo zof Can to n, “Mar tı lar

trol le ri ta kip et tiğin de, sar dal ye

atıl ma sı nı bek ler” de miş ti. 

Pythe as gi bi hiç ge mi ye bin me -

diği hal de bu nu na sıl söy le miş ti?

Alay cı spor ya zar la rı bu nu duy -

duk la rın da sı rıt mış tı. Mar sil ya

mar tı la rı nın şa fak vak ti aç be -

bek ler gi bi bağır dık la rı nı duy sa -

lar dı, Can to na’nın ne den bah set -

tiği ni an lar lar dı.

Bü yük kuş lar dır ve hiçbir şey -

den kork maz lar. “Biz hiç bir şey -

den kork ma yız.” Mar sil ya’nın

sert ço cuk la rı böy le der. Ef sa ne -

ye gö re mar tı lar, ba zen kü çük kö -

pek le ri yer. De niz kı yı sın da ki

kent le rin gü ver ci ni değil, kar tal -

la rı dır on lar.

St.Char les is tas yo nu nun ya nın -

da bir sü rü mar tı var dır.

İstasyonun be ton sü tun la rı nın,

de mir ça tı sı nın ve kı rık pen ce re -

le ri nin et ra fın da do la nır lar. Ya -

ban cı la ra hoş  gel din der, Pa ris li -

leri ko var lar. Ama en önem li si,

ken te ha ber le ri ya yar lar. Çığ lık la -

rı ha ber bül ten le ri gi bi dir. Bü tün

ha ber le ri ilk on lar du yu rur lar.

Pyte has ve Can to na’yla bir lik te

ku zeye se ya hat et miş ler dir.

Gun nar’ın ölü sü nün de bir

mar tı ta ra fın dan bu lun duğu na

ina nı yo rum. Kuş et ra fın da do lan -

dı ve kim ol duğu nun far kı na var -

dı. Mar tı lar da Mar sil ya ta raf ta rı -

dır ta bii ki. Ta kı mın be yaz for ma -

sı nı gi yer ler, ölü mü ne ta raf tar lar

gi bi. Oly pi que Mar sel lie’in bir

motto’su var dır. Droitaubut-
(düm düz go le doğ ru). Bir motto
da ha al da tı cı ola maz dı. Olym pi -

que Mar sel lie hiçbir yer de düm -

düz git me miş tir. Bur da biz iş le ri

böy le yap ma yız.

Olym pi que Mar se il le şi ke yap tı,

ha kem le ri sa tın al dı, gö rül müş en

iyi fut bo lu da, en kö tü sü nü de oy -

na dı. Bir za man lar Av ru pa’nın ve

de dün ya nın en bü yük kulü büy dü

ve da ha son ra unu tul muş luğun

kı yı sı na dek düş tü ler,

1965’te For bach’a karşı oy na -

dık la rı ma çı mar tı lar da hil 434

ta raf tar iz le di. Ama ben bu ma çı

iz le me yen kim se yi ta nı mı yo rum.

434 bin 434 kişi o gün ora da ol -

duk la rı nı id dia et ti. At mas yon!!

As lın da bel ki de ger çek ten de

ma ça git ti ler. Ef sa ne ler bu nun

için dir, si zi hiç git me ye ceği niz

yer le re gö tür mek için. Ya rım mil -

yon kişi maç ta ol duğu na ina nı yor.

Baş ka se çe nek le ri yok. Bir kez

ya lan söy le di niz de ar tık ge ri dö -

nüş yok tur. Bu, mi te ha ka ret olur.

Olym pi que Mar sel lie’in iniş le ri

çı kış la rı ol du, hiçbir za man düm -

düz go le git me di. Ba na gö re

Olym pi que Mar sel lie bi zi red de -

den gelgit tir. Ak de niz bir ya lan cı -

dır. Si zi is tik ra ra inan dı rır, sta tü -

ko nun ola bi lir liği ne. Her şe yin ol -

duğu gi bi ka la bi le ceği ne ve dün -

ya nın değiş me ye ceği ne inan dı rır.

Olym pi que Mar sel lie, ise Mar sil -

ya’ya bir gün zen gin, bir gün de

fa kir olu na bi le ceği ne, Gun nar gi bi

yaşa na bi le ceği ne ve ölü ne bi le -

ceği ne inan dı rır. Klişe ola bi lir.

Ama değil. Ger çek bu dur. 

Sta de Ve lod ro me 60.023 kişi nin

bu lun duğu bir ge mi dir. Olym pi que

Mar se il les’in ya rat tığı dal ga la ra

ve gelgi te çar par. Mar sil ya’ da po-
intu’nun, hem kü çük bir ba lık çı

tek ne si hem de gol vu ruşu an la -

mı na gel me si ga rip değil mi? 

DUY GU LAR KA BAR DI ĞIN DA

Mar sil ya’nın 1991’de AC Mi lan’a

karşı oy na dığı ef sa ne vi Av ru pa Ku -

pa sı ma çı nı iz le miş tim. Chris

Wadd le’ın go lüy le 2-1 ka zan mış tık.

Ga li bi yet go lü nü ku ze yin uzak top -

rak la rın dan ge len bir baş ka göç -

men at mış tı. Da ha son ra at tığı

gol le il gi li hiçbir şey ha tır la ma dığı -

nı söy le miş ti. Bel ki de Gun nar’ın

ha ya le ti nin gol de pa yı var dır. 

Maç ge ce si ba sın tri bü nün de

İtal yan bir ka dın ga ze te ciy le yan

ya na otur muş tum. İtal yan lar her

atak yap tığın da eli mi tu tu yor,sı kı -

yor ve sağa çe ki yor du. Mar sil ya

atak yap tığın da da eli mi tu tu yor,

sı kı yor ve diğer yö ne çe ki yor du.

Ne yap tığı nın bi lin cin de değil di.

Sa de ce do ku na cak bir şey le re,

duy gu la rı ka bar dığın da tu tu na cak

bir et par ça sı na ih ti ya cı var dı.

Maç bit tiğin de ba na bak ma dı bi -

le. Hiçbir  şey söy le me den git ti.

Al dır ma dım, Mar sil ya ka zan mış -

tı, gelgit te su la rın yük sel diği an -

dı. Ona ve ril me yen bir or gazm dı.

Onu an lı yor dum. Mar sil ya kay -

bet tiğin de ben de bir hen dek te

ya tar gi bi his se de rim, ve ölür gi -

bi.

ANARŞİNİN A’LARI ULUSALIN
A’LARINDAN AĞIRDIR 
Sağa so la anarşist A’la rıy la ya zı lar yaz mak, in ter net te
fo rum la ra Che, Mar cos, De niz re sim le riy le ka tıl mak
değildi bir gru bu so la yak laş tı ran. Ge nel linç his te ri si ne
Di yar ba kırs por ’dan gol yi yin ce dur di ye bil mek ti.

Y
HALUK KOŞAR
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zi len Kür dis tan hal -

kı, kur tu luşu ezen

ana va tan la ra karşı

bir sa vaş aça rak başa ra bi lir.

Her han gi bir sa vaş ta düş -

man cep he yi açık ça gör mek

ne ka dar zo run lu luk sa müt -

te fik güç ler bul mak  da o de -

re ce ge rek li dir. Kür dis tan’ın

düş ma nı ge nel ola rak dün ya

em per ya liz mi, özel ola rak

Tür ki ye ka pi ta list sı nı fı dır.

Şu hal de müt te fik le rin de

özel ola rak Tür ki ye için de ki

ezi len ve so yu lan sı nıf lar

ara sın da anar ken, ge nel ola -

rak, tüm dün ya ezi len ulus -

la rıy la, ör neğin Su ri ye, Irak

vb. gi bi sö mür ge le rin iş çi ve

köy lü sı nıf la rıy la em per ya -

liz me karşı or tak cep he kur -

ma ya zo run lu dur. Bu ba kım -

dan da ge ne Kürt lük da va sı,

em per ya liz me düş man ol -

ma ya mad di gö re vi ge reği

zo run lu dur.

KÜRTLÜK KOMÜNİST
SLOGANLARI TUTAR MI?

Bu so ru ya ya nıt ver mek

için Kürt lük söz cüğü nün an -

la mı nı bir da ha göz önü ne

ala lım: 1. Ege men Kürt lük:

Türk bur ju va zi siy le zar zor

bir leş miş Kürt ağa la rı, bey -

le ri ve bur ju va la rı, 2. Ezi len

Kürt lük: Kürt köy lü lüğü,

Kürt miriy voları, Kürt

ameliyeleri ve iş çileri... Biz

komüniz mi tutacak Kürt ler -

den söz eder ken ezilen Kürt -

lüğü kas tediyoruz ve on lar

komüniz me dört el le sarıl -

maya hazır dır lar.

Türkiye’de Ulusal Sorun

DR. HİKMET KIVILCIMLI’NIN
GÜNÜMÜZE BIRAKTIĞI MİRAS

lasik Tarih, metafizik yöntem
yüzünden yalnız en mükemmel
örnek yanını ele almıştır; doğum ve

ölüm anlarını yeterince önemsememiştir.
Diyalektikyöntemli klasik tarihsel maddecilik
hangi çağda olursa olsun, insan
toplumunun, genel olarak ve son
duruşmada, “üretici güçler”le hareket
ettiğini göstermiştir. Ama, özellikle her
çağda hele bir çağdan ötekine geçiş konağı
içinde, o yere ve zamana göre somut olarak
hangi “üretici güçler”in, artık ayrı ayrı nasıl
rol oynadıklarını araştırma ve bulma
yetkisini, “felsefe” yerine yalnızca ve ancak
olaylara dayanan Bilim’e ısmarlamıştır.

Üretici güçleri başlıca dört bölüme
ayırabiliriz:

1. Teknik: Toplumun doğayla savaşımında
kullandığı cansız araçlar ve kullanım
biçimleri, aygıtlar, avadanlıklar ve
yöntemler.

2. Coğrafya: Toplumu doğrudan doğruya
dışarıdan, daha doğrusu mekân içinden
çevreleyen maddi ortam. İklim, doğa, vb.

3. Tarih: Toplumu doğrudan doğruya
içerden, daha doğrusu zaman içinde
çevreleyen manevi ortam, gelenek, görenek
kalıntıları, vb.

4. İnsan: Toplumun gerek dış-maddi
ortamını, gerek iç-manevi ortamını teknik-
araçla işleyen Kolektif Aksiyon (Topluca
Eylem), zor ve şiddet anlamlı “güç”, vb.

BARBARLAR - MEDENİYET

Tarihte geri bir toplum olan barbarlık,

nasıl oldu da ileri bir toplum olan

medeniyeti, hem de o kadar sık sık, sarkaç

düzeniyle altedebildi? “Tarihsel Maddecilik”

adına konuşanların bile “kitapta yazmadığı”

için “tabu konu” saymaktan kurtulamadığı

bu sorunun tartışması uzun sürer. Barbarlığı

medeniyete üstün kılan gücü, tarihöncesi

toplumla tarihsel toplum arasındaki sosyal

yapı çelişkisinden ileri gelir. İki düzenin

birbir ve sonsuz ayırtları uzun sürer.

Kısacası medeniyet kişi çıkarcılığını

(İndividualizm) özgürlük gibi güzel bir sözle

giydirip kuşatmış bir düzendir. Barbarlık,

geri ve ilksel de olsa, toplum çıkarlarını

(kolektivizmi) savunmaya bile kalkışmaksızın

yaşayan bir düzendir. Nedense üzerinde hiç

durulmak istenmeyen bu gerçek, bütün tarih

kilitlerini açacak biricik anahtardır.

Barbarlık, yırtıcılığıyla ve insanüstü talihiyle

değil, elinde bilmeyerek tuttuğu o ilkel

sosyalizm adlı altın anahtarlardır ki, tarihin

birbir görkemli medeniyet kapılarını

açmıştır. O barbar açışlarını (fetihlerini)

bugün en basit ilkokul kitaplarında bile

izlemek güç değildir.

TarihDevrimSosyalizms.17-18,283-284

SosyalistKütüphanesiYayınları,19961.baskı1965

İş te o ta rih sel eko no mik ve so -

yal ne den ler le özel ser ma ye miz

ya da ka pi ta liz mi miz, “cin ol ma -

dan in san çarp ma ya” kal kış mış

bir mostr ol du: Mo dern ola ma -

dan -da ha doğ ru su XIX. yüz yıl

Ba tı dün ya sı nın kal kın ma sı nı hiç -

bir za man ya ra ta ma dan- ult ra -

mo dern ol du (ya ni te kel ci fi nans-

ka pi tal em ri ne gir di). Böy le ce ta -

rih sel gö rev yok luğu ve ulus

önün de hak lı çık ma yok luğu ka pi -

ta liz mi mi zi “yü zük taşı gi bi” gö ze

ba tar et miş; ken di sos yal sı nı fı nı

bi le in kâr edip ezen ult ra mo dern

te kel ci fi nans-ka pi ta list le rin sa yı -

ca ve ka li te ce düşük lük le ri,

aşağı lık komp lek si ni an dı ran en

ters tep ki le re yö nelt miş ol du: 

a) Bir yan dan ken di ulu su na

karşı in san hak kı ta nı maz bir

kes kin yır tı cılık kazan dı; 

b) Öte yan dan, ulus önün deki

zaafını telafi et mek için, ulus -

lararası yaban cı finans-kapitale

kul köle ol mak zorun da kal dı.

Türkiye’deKapitalizminGelişimi,s.6-7

BibliotekYayınları,Eylül,1989
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