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VENEZUELLA

DEHAP’LA GÖRÜŞTÜK

Fuat Ercan’ın Venezüella gezisinin

Dehap İstanbul İl Yönetim Kurulu

litikaları üzerine izlenim ve yo-

Aydın Girişimine, Hükümetten

üyesi Yüksel İğdeli’yle Newroz’dan

ardından, Chavez’in tartışılan po-

rumlarını almak için teybimizi

Sermayeye, Ordu’dan ABD’ye

“Venezüella’da sınıf çatışmaları

ri konuştuk.

Chavez’in başlattığı reformlar,

ana kadar ve bizim en çok kar-

Kürt meselesindeki son gelişmele-

uzattık.

“Hep kardeşlikten bahsettik şu

her yerde kendini hissettiriyor.

ileriye doğru sıçrama olanağı

deşleşmeye ihtiyaç duyduğumuz

çok daha güçlenmiş bir devlet

demokrat, sosyalist arkadaşları-

süreçteyiz. Türkiye’nin devrimci,

verebilir ya da başarısız olursa

mız bir kardeşlikten bahsedecek,

formunu açığa çıkarabilir. O yüz-

sözlerinin gereğini yerine getire-

den Chavez deneyimine, çok

ceklerse bunu şimdi yapmalılar.

mitleştirmeden yaklaşmak,

Yarın gerçekten hiçbirimizin buna

Chavez’i iktidara getiren koşulları

ihtiyacı kalmayacak, çünkü öyle

iyi analiz etmek gerekir.”

bir durum belki kalmayacak…”

Irak’ta iç savaş
tehlikesi büyüyor

Son ayların en önemli gelişmesi, iş-

gale karşı direniş eylemlerinin, işgalcilerin geniş çaplı operasyonlarına,

kitleler üzerindeki baskılarına rağmen
yoğunlaşması; öte yandan işgalcilere
saldırı eylemlerinin, Şii halka yönel-

mesiydi. Direnişçi gruplar arasında El
Kaide’nin Irak kolunun lideri Ebu Mu-

sab el Zerkavi, Şii ağırlıklı hüküme-

tin, işbirlikçilik yaptığı için Şiilere

topyekûn savaş açtıklarını açıkladı.

KUZEY IRAK’TAN KÜRDİSTANA

Kürt emekçileri ve egemenleri

arasındaki zımni ittifak, bölgedeki

devletler ve işgalci emper yalist

güçler tarafından zorlanıyor. Ortak hedef PKK, aradan kaldırıla-

cak ve emper yalist Büyük Orta-

doğu Projesi daha rahat yürütüle-

cektir. ABD ve İsrail, bölgedeki

İran ve Suriye engeline müdahale

edebilmek için, bir Kürt-Türk ittifakına sarılmış görünüyorlar.

Nepal-Hindistan-Sri Lanka

AB SÜRECİ
NEYİ GİZLİYOR?

Avrupalı emekçiler neoliberal anayasayı reddetti. Sermaye direniyor.

K

üresel güçler Türkiye operasyonuna
hız verdi. 3 Ekim tarihi, Kemal Der viş’in başlattığı dönüşümün köşe taşlarından biri. Medyanın gürültüyle alıklaştırdıkları sevinirken, Anadolu karanlığa itiliyor.
AB üyeliğini destekleyen ABD, gerçek hedeflerini hiç saklamıyor. Birincisi, Türkiye,
BOP projesine asker kanıyla destek vermeye çekiliyor. Sınırlar da değişmeliymiş.
İkincisi, Türkiye’yi kullanarak AB’yi tıkayıp
rakip olmasını engellemek istiyor.
Avrupa’da Türkiye’nin üyeliğini destekle-

yenler de, nedenlerini saklamıyorlar. Güvenlik! Evet, gene asker kanı isteniyor. ABD
ile rekabetinde Türkiye kullanılacak.
Öte yandan, kamu zenginlikleri, AB balonuyla kör olmuşların önünde arsızca yağmalanıyor. Yağmaya en son ordunun şirketi
OYAK’da katıldı ve Ereğli’yi kaptı.
Ekonomisi kontrole alınmış ve medyası
soyguna ortak edilerek hizmete alınmış
Türkiye’nin, her türlü oyuna kolayca düşeceği hesaplanıyor.
AB havucu gösterilerek uçuruma itiliyoruz.

içinde başarısızlıkla sonuçlandı.

Bu kez mesele sadece iç mesele olmaktan çıkmış ve uluslararası düz-

lemdeki bir operasyonun kapsamı

içinde gündeme girmiş durumda.

ÖĞRENCİLER CEPHESİNDEN

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.

Medeniyetler buluştu mu?
görü ve kardeşlik yayan Nusayri inan-

özellikle başkentte geniş bir kitle hafeshederek çözme yöntemi, süreç

lişlere ve pozisyon alışlara zorluyor.

çatışmaya izin vermeyen, saygı, hoş-

(Maoist)’in ilan ettiği 3 aylık ateşkes

pal Kralı’nın sorunları parlamentoyu

“Kürtler”, siyaset sahnesini yeni dizi-

Dünyada var oldukları hiçbir yerde

Nepal'de Nepal Komünist Partisi

reketinin oluşmasına neden oldu. Ne-

Kürtlerden kaçış

FAŞİST AĞAR

12 Eylül’ün sosyalist avcısı,
yılların Kürt düşmanı Mehmet Ağar yenilenme peşinde.

7. SAYFA

GÜLFER AKKAYA

İLERLEME CESARETİ

Yaratma cesareti, umutsuzluklara rağmen ilerleyebilme yeteneğidir.

34. SAYFA

HİKMET SARIOĞLU

KADIN BULUŞMASI

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

29. SAYFA

ÖZGE YOLCU

cına sahip insanlar niye ısrarla gör-

mezden geliniyor? Hatay’da kardeşlik
iklimin oluşmasında büyük payı olan
inanış neden temsil edilmiyor?
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PAŞALARIN SALTANATI, KIRMIZI
Kırmızı çizgiler paşaların egemenlik alanını mı koruyor? Ve ikinci bir

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.

ALP AYDIN

1- İNATÇI KÜRTLER VE TC
20’li ve 30’lu yıllardaki is-

yanların ezilmesinden sonra,

en sonuncunun patladığı Ağrı

beton dökülen Kürtler, betonu çatlatıyordu.

“Ezdik, bitirdik” “öldürdük,

ten, pasif savunmaya geçen

Kürt gerillaları, 2005 Hazira-

nından sonra, yeniden silaha

Dağı’na, Kürtlerin mezar taşı

çökerttik” balonları daha

başvurdular. Evet, Kürt halkı,

egemenleri, o mezarın sonra-

da, zamanla birer birer patla-

üstelik, bu sefer eskisinden

lardı, üstelik silahlıydılar da!

TC’ye dayatıyor.

içindeki yatırımlarının tehli-

ları bile, Anadolu’daki top-

ABD, Öcalan’ı yakalayıp TC’ye

çarpmışçasına sarstı.

rını kopardık, bittiler” balonu

gerillalar ve TC ordusu ara-

yerleştirilmişti. Cumhuriyet

sonraları bolca uçurulduysa

sındaki 20-30 yıllık suskunluk

dılar. Kürtler ortada duruyor-

yok oluyorlar” diye düşünmüş

En sonunda, TC sınırları

döneminde “Asimile ediyoruz,

olmalılar.

1984 Eruh-Şemdinli ey-

lemleriyle başlayan süreç,

egemenlerin yeni bir isyan

dalgasıyla zorlanmasına ka-

dar uzandı. Özellikle 1990-

keye girebileceğini gören

teslim etti. Peşi sıra, “Başla-

uçuruldu. Ve onca yaşanan-

1991 Serhildan süreci, Kürt

dan sonra unutturma, oyala-

tükosunun çözücü öğesi hali-

arka arkaya sıraladılar.

sorununu, Cumhuriyet’in sta-

ne dönüştürüverdi. Üstüne

ma, çürütme gibi süreçleri

2004 Nisan ayında ateşkes-

yine gündemin ortasında ve

çok daha yıkıcı dinamikleri

O dinamiklerin ilk kıvılcım-

lumsal dengeleri elektrik

dığı zeminin kalıcı temellerin-

den biri, Kürt kimliğinin inkâ-

rı ve Kemalist ideolojinin

oluşturduğu bir tür Türk kim-

statükonun söylem zincirine

yeni bir inci daha takmıştı.

Ancak, hayli postmodern bu

bakışa aldırış etmeyen Kürt

gerçekliği, kendini Erdoğan’a

sında yaşanan iç savaş, şimdi

ki Demirel’in “Kürt realitesi”

acaba Kürtler ve Türkler ara-

sında mı yaşanacak?” sorusu

kanatan bir çengel gibi bilinç-

lere takılıverdi.

da dayattı. O da, 15 yıl önce-

tespitinden bir adım ileri ata-

rak “Kürt sorunu” konumuna
yerleşmek zorunda kaldı.

Evet, bir şeyler mi oluyor?

gelerde merkezin kenarında

yağı yanları kışkırtılır ve top-

lık kurumunun günümüzdeki

me, o konumlara dayanarak

ve toplumsal gerçekliğin içine

egemeni olan içindeki paşalar

mun en basit, sıradan ve ba-

alarak toplumsal alanda de-

GERİCİ KALIPLAR

nist ve gerici bir bilinci hâkim

dan beslenen gerici bilinç ka-

Evet, Kürt halkının inkârın-

baskı ve sömürü mekanizma-

TC’nin egemeni ve padişah-

temsilcisi ordu ve onun da

statükosu da, şovenizmle kit-

ledikleri toplumsal bilincin

yüzeyselliğinden yararlana-

rak, maddi ve manevi ka-

nihayetinde o maddi kazançların zir veleşmiş hali olarak

OYAK çapulculuğu, ortada

koparılan şovenist yaygarayla

ve şehirlerdeki ülkücü mafya-

arsızca kullanılır.

bilincin toplumsal gerçekliğe

kazanılan maddi kazançlar ve

bütün olanaklar, kurnazca ve

örter. O kalkanlar toplumsal

rü düzeninin üstünü örten

bir politik statükoya yerleş-

üstü örtülen gerçeklerdir.

Egemen konumun sağladığı

toplumsal gerçekliğin üstünü

numa dayanarak küresel den-

zançları ceplerine atarlar.

lıpları, güçlü kalkanlar olarak

nizmi körükleyerek, toplum-

sal bilinçte, soygun ve sömü-

da olmaz” diyerek, sömürgeci

larını görmesini engeller.

Irkçılık ve şovenizm kanal-

nüfuz etmesi engellenir.

kılar. Türk ırkçılığını ve şove-

düşünmezseniz, Kürt sorunu

larından yüklenilerek toplu-

asimile etmesidir.

mokrasi düşmanı, ırkçı, şove-

dillendirmişti. “Hakkında

daki egemen konum ve o ko-

lumsal bilincin derinleşmesi

Statüko, bu temelden güç

daki palavraların benzerini

nüfuz etmesini ve toplumdaki

ağır katmanlar oluşturur.

liğinin Anadolu’daki diğer

halkları kendi içinde eriterek

Aslında, Erdoğan’da yukarı-

“1984-1999 arasında Kürt

2- STATÜKO VE ŞOVENİZM
TC’nin üstünde konumlan-

NE OLUYOR?
NEREYE GİDİYORUZ?

İşte, Anadolu coğrafyasın-

Merkezinde paşaların olduğu
ya dek uzanan bir organize

çete, bu bataklıkta debelenir.

3- PAŞALAR VE KIRMIZI ÇİZGİLER
Malum “kırmızı çizgi” siyaseti,

olguları, o meşruiyetin başlıca belir-

paşaların egemenlik alanını koruma

leyicisidir.

değinin ve çevresinde işbirlikçi

İÇERİDE EFE, DIŞARIDA UŞAK

dar alanı, “kırmızı çizgi”lerle koru-

hükmü sadece “içeri”ye yani Anadolu

amaçlıdır. Ortasında iktidar çekir-

açık/gizli çetelerin bulunduğu bir ikti-

maya alınır. O kırmızı çizgilerden

mevcut iktidara toplumsal meşruiyet

üretilir. Şovenizm ve bu temelde

Kürtlerin inkârı ve Kıbrıs’taki işgal

Aslına bakılırsa, kırmızı çizgilerin

emekçilerine geçer. “Dışarı”sı, yani

emper yalist patronlar için her şey

pazarlık konusudur.

Yok vazgeçilmez konumlar var

imiş, vay içine girenin başına gelene

imiş, falan filan... Bu efelikler sadece

dığı bir maldır. Washington’dan emir

gelir, Afganistan’dan Somali’ye hiz-

yoksullara yapılır. ABD başa çuval

mete koşulur. Mehmetçiğin kanı pa-

tüm zenginlikleri beş paraya yağma-

İncirlik’ten kaynaklanır ve orasının

geçirince, kös oturulur. Memleketin

zarlanır. Bölgedeki alçakça katliamlar

lanır, korumak bir yana “bana da bir

bekçiliği yapılır. Ve yüzsüzce, jandar-

OYAK’ın son özelleştirmelerdeki hır-

saldırtılır.

“Vatan”, parayı verenin düdüğü çal-

çizgi siyasetinin günümüzdeki anlamı

şey düşer mi” sefilliği yaşanır.

çın tüccar tarzı, oldukça öğreticidir.

ma protestoya gelen devrimcilere

Kürtler söz konusu olunca, kırmızı
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ÇİZGİLER, ABD ve KÜRTLER

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

4- ABD VE KÜRTLER
ABD’nin bölgesel planı

ABD’nin bölgedeki operas-

kartı. Irak düğümünü çözer-

olasılığı yüksektir. ABD ise,

gördü. Sıranın Türkiye’de ol-

nine oynuyor. Ama, hızla po-

BOP olarak isimlendirildi ve

yonunun merkezi İsrail. Irak

nistan, Irak işgalleri ve Rus-

rail-Kürt federe devleti ek-

duğu anlaşılıyor.

derinlik kazandırıldı. TC’den

tır: ya bu ittifakın içine gi-

fiilen de uygulanıyor. Afga-

işgali sonrasında kurulan İs-

ya’yı güneyinden saran

seniyle, o merkeze stratejik

ilerleme de kaydedildi.

istenen de, İsrail’in arkasın-

renkli devrimlerle kısmen

ken o karttan epey fayda

Türkiye’ye dayatılan açık-

şimdilik İsrail-Kürt-TC eksezisyon değiştirebileceği de

açıktır.

recek ve o ittifaka göre ken-

HAMLE BEKLENİYOR

ya da bölüneceksin!

PKK operasyonu mu, yoksa

karşılayacaktır.

sorunu açısından bakarsak,

şimdilik göremiyoruz. Ancak

nına ihtiyaç vardır ve bunun

ABD ve KÜRT KARTI

TC’yi daha kolay hazmede-

ABD’nin, elini güçlendirecek

güveniliyor.

büyük kozu, eline aldığı Kürt

ABD’nin, TC ordusu ve

Kürtlerle ilişkisi ise, büyük
oyunun kısa ve orta vadeli

ihtiyaçlarınca belirleniyor.

Dökülecek bedava insan kaiçin de Türklere ve Kürtlere

da sıraya girmektir. İsrail-

Kürt-TC ittifakı, ABD ope-

rasyonunun güç ihtiyacını

ABD’nin TC’ye karşı en

dini yeniden oluşturacaksın

Şu malum AB’nin “hazım”

AB’nin de, bölünmüş bir

ceği açıktır. AB’nin ağırlığını

bölünmeden yana koyma

Oyunun açılış hamlesi, bir

başka sürprizler mi olacak,
Irak direnişinden bunalan

hamlelere acilen ihtiyacı ol-

duğu anlaşılıyor.

5- DÜĞÜM NOKTASI: PKK
PKK, bugünkü duruşuyla
ABD operasyonunun önünde engel durumunda. Ancak, TC’yi zayıflatma ve bu
yoldan yanına çekme hedefine yürüyen ABD, şimdilik
PKK’ye göz yummayı tercih
ediyor. Aslına bakılırsa, bu
tutuma mahkûm da.
Irak direnişi karşısında
zaten zorlanırken, aynı zamanda gerilla mücadelesinde deneyimli PKK ile uğraşmaya gücünün yetmeyeceği
açık.
Bölgedeki ABD işgalinin
katı gerçeğini gören ve atını

bu zeminde sürmesi gerektiğini bilen PKK ise, çok
yönlü hamlelerle hassas
dengeler kurarak savaş alanında ayakta kalmaya çalışıyor.
İran ve Suriye ile çatışmalı gerilim yükseltilirken,
Irak’ta yasallık zorlanıyor
ve Türkiye’de her iki konumda birlikte tutunuluyor.
Bu pozisyon, ABD gücüne
mümkün olduğunca geç
çarpmanın hedeflendiğini
ve hatta, ABD işgalinden
yararlanarak Kürt coğrafyasında daha geniş alanlara

derinden yerleşmenin
amaçlandığını gösteriyor. Ve
bu amaçlara belli düzeylerde ulaşılıyor da.
Bütün parçalardaki Kürt
halkı; bir yandan işbirlikçi
burjuva feodal önderler tarafından emper yalist tuzaklara doğru tehlikeli serüvenlere itilirken, PKK’nin
şahsında somutlaşan emekçi yoksul Kürtlerin bağımsızlıkçı ve demokratik siyasal iradesi tarafından da,
sömürgeci sistemden devrimci kurtuluşa doğru çekiliyor.

Öte yandan PKK, işgale

karşı bölge halklarının demokratik ve birleşik ira-

desinin öncü politik güçlerinden biri olmaya da
yazgılı.

Şimdi bilinçli ve soğuk-

kanlı tutumlarla geciktirilen

ABD’nin TC ordusu
ve Kürtlerle ilişkisi,
büyük oyunun kısa
ve orta vadeli
ihtiyaçlarınca belirleniyor. Dökülecek
bedava insan kanına
ihtiyaç vardır ve
bunun için de
Türklere ve Kürtlere
güveniliyor. ABD’nin
bölgedeki operasyonunun merkezi İsrail.
Irak işgali sonrasında
kurulan İsrail-Kürt
federe devleti ekseniyle, o merkeze
stratejik derinlik kazandırıldı. TC’den
istenen de, İsrail’in
arkasında sıraya
girmektir. İsrail-KürtTC ittifakı, ABD
operasyonunun güç
ihtiyacını
karşılayacaktır.

ABD-PKK çatışmasının, ta-

raflardan birinin kendince

uygun gördüğü bir zamanda

yaşanması büyük olasılık.

Ancak, her iki taraf da, birbirleriyle savaşmak için
şimdilik isteksiz.

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

Ve bu durumun bizzat kendisi, kırmızı

çizginin iflas ettiğinin belgesidir.

YENİ ARAYIŞLAR
İflastan kaçış ve egemenliğin yeni

koşullarda sürebilmesi için, Kürt’ün

Evet, bir yandan hakkını isteyen

çizgi siyasetinde restorasyon girişimi

emekçi-yoksul Kürtlerin her gösterisi

gözleniyor. Kürt’ün yoksulu ve

lığı yüksek.

iradesi ezilmeye çalışılıyor. Türk ve

gömülürken; Talabani ve Barzani’yle

ABD-ORDU İLİŞKİSİ

kurşunla bastırılıyor ve onun siyasi

PKK/DEHAP ezilir, Öcalan mezara

Kürt halklarını birbirine düşürüp,

yakınlaşma ve bölgede ABD emper -

travmalar bilinçlice devreye sokulu-

bir Türk-Kürt ortak alanı yaratma ça-

boğaz boğaza getirecek toplumsal

yalizminin çıkarlarına uyum sağlayan

yoksulunu ezerek, Kürt’ün ağasıyla ve

yor.

bası gözlemleniyor.

önü açılır.

ön yoklamaları yapılıyor ve kırmızı

Talabani/Barzani ortak harekâtının, o

emper yalistlerin uşağıyla işbirliğinin

işbirlikçi alanın ilk adımı olma olası-

Öte yandan, bir yeni sürecin daha

PKK’ye yönelik yapılacak bir TC-

Bu süreç içinde, ABD-ordu işbirliği

güçlendirilecek, mevcut iktidarın dış

desteği derinleştirilecektir. Böylece

Rusya-Çin ekseniyle flört eden

paşalar, eski ve esas oğlanın da gön-

lünü hoş tutacaklar.
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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.

TOPLUMSAL ÖZGÜRLÜK

P

aşalara ve Medyaya

ketin bağımsızlığını, cebinize

rör yuvası” Kandil

mış dilinize almaya utanmıyor

inanacak olursak, “te-

Dağı’na bir operasyon yapılsa,

sorun kökünden çözülecek.

“Terör elebaşları inlerinde te-

girecek beş kuruş için uşaklaşmusunuz?

Ve devam edelim: Siz bu sı-

nır ötesi operasyonları, daha

mizlenecek” ve başsız kalan

önceleri bol bol yaptınız ve

dan inip teslim olacaklar ya da

oralara yerleştirdiniz. Ne so-

“dağdakiler” de, hemen dağ-

kıstırılıp yok edilecekler.

Kesinlikle inanıyoruz ki, bu

masallara kendileri de inanmı-

yor. Halkı terörize etmek ve

“Kürt sorunu”nu “dış güçler”in

hatta binlerce Mehmetçiği de

nuç aldınız? Koca bir hiç.

Olan, oralarda ölen Türk ve

Kürt gençlerine ve onların ai-

lelerine oldu. Bugün de yapsa-

nız, aynı sonucu alacağınız

oyununa indirgemek istiyorlar.

belli değil mi?

yon” ya da “komplo” ile karşı

ORDU BOP’A MI
ÇEKİLİYOR?

Ülkenin alçakça bir “provokas-

karşıya kaldığı bilincini yarat-

bilmek amacıyla bu palavralar

piyasaya sürülüyor. “Dış güç-

ler vatanı bölmeye çalışıyor,

işbirlikçiler de Kürtler” deni-

yor ve ilavesiyle “vatan elden

gidiyor, vurun Kürtlere!” de

arkadan geliyor. Linç ve katli-

am bilinci, etnik boğazlaşma

böyle hazırlanıyor.

En başta bu beylere soralım:

Bre utanmazlar! Kendiniz zaten, O “yabancı” ya da “dış

güçler”in kucağında oturmuyor
musunuz? ABD ile, AB ile her

an işbirliği içinde olan kim?

Açıktır ki, bir sınır ötesi

operasyon hiçbir askeri başarı

sağlamayacaktır. Ancak, yüz-

lerce Türk ve Kürt genci bir-

birleriyle vuruşarak ölecektir.

O vuruşma sırasında, Anado-

lu’daki Türkler ve Kürtler bir-

hatça ve sistematik olarak yü-

Gerçekte, daha büyük bir oyu-

da çöplenen herkesin, ABD ve

AB ile bir şebeke gibi doğru-

dan iç içe geçtiği açık değil

mi? Bre şerefsizler, bu memle-

çıkarları zemininde bir Türk ve

metçikten alınacaktır. O arada

bu kanı pazarlayan işbirlikçi

hainlerin cepleri de ihanetleri-

nin ücretiyle doldurulacaktır.

Ve sadece bu kadar da değil.

nun küçük bir hamlesi de ya-

pılmış olacak. TC ordusu bir

kez daha sınırlarının dışına çı-

kınca, nereye kadar yayılacağı

belli olmayan bir bataklığa da

çekilmiş olacak. Kuzey

Kürt egemenleri. Egemenlerin

Kürt işbirliği, mimarının ABD

olduğu bir süreçte ve elbette

ABD’nin çıkarları doğrultusun-

da ve İsrail’in komutasında

Öte yandan, sınır ötesi ope-

tezgâhlanmaya çalışıldığı açık.

duğu ve Kürtler arasında PKK

ve işbirlikçi egemenlerinin ön-

arasında uzlaşmazlık olduğu

il, Türkiye ve Kürt federe dev-

Yoksul Kürtlerin temsilcisi

le İran operasyonları için ge-

rasyonun hedefinin PKK ol-

ile Barzani-Talabani çizgisi
da, herkesin bilgisi içinde.

PKK ile zengin Kürtlerin tem-

silcisi Barzani-Talabani çizgisi,

arasındaki rekabette, TC ordu-

su, açıkça Barzani-Talabani’yi

desteklemiş olacak. PKK güçlü

TC ordusuyla savaşırken güç

kaybederse, arkalarına ABD’yi

almış Barzani ve Talabani’nin

sıyla kendine gelişme fırsatı ve-

bütün karanlık işler, daha ra-

çıkan yoksul-emekçi Kürtler

BOP’un talep ettiği kan Meh-

dolduracaklardır. Başta uyuş-

turucu ticareti olmak üzere

Ezilmiş bir PKK, yani aradan

ile işbirliği içindeki Türk ve

kalkan ABD uçaklarının Sad-

vaşın kirli tüccarları ceplerini

önce Özal söylememiş miydi?

kayınca, daha da ötelere doğ-

ru iteleneceği de anlaşılıyor.

duman ortamında, kirli sa-

linçler yayılacak ve oluşan toz

liklerini aşağılık bir ihanetle

musunuz? O medya bataklığın-

açıkça belli. Ve oralara doğru

epey memnun olacağı açık.

rütülecektir.

onlara siz peşkeş çekmiyor

doğru bir zorlama olacağı

birlerine düşmanlaştırılacak,

Kurmaylarınız oralarda staj

görmüyor mu? Kamu zengin-

Irak’tan İran’a ve Suriye’ye

EKİM 2005

Daha önce de, İncirlik’ten

dam’ın ordularını bombalamarilen Barzani-Talabani çizgisi,

bizzat TC’nin de desteğiyle bu-

gün işgal edilmiş Irak’ta federe
devlet olmaya doğru yol alıyor.
İşte, ABD’nin kışkırtmasıyla

PKK’yle barış yerine savaş yo-

lunu seçen ve Kuzey Irak’a

doğru yönelmek için fırsat

arayan TC ordusu, o durumda

bir kez daha Barzani ve Tala-

bani’ye omuz vermiş olacaktır.
ABD’nin planını ise, yıllar

Arkasında ABD’nin olduğu

derliğiyle yan yana gelen İsra-

letlerinin de, Suriye ve özellikrekli askeri güce sahip olacağı

hesaplanıyor olmalı. ABD, as-

kerini süreç içinde geri çeke-

cek ve savaşın ateşini tüm

bölgeye yayarken, mümkün

olan en az hasarı alacaktır.

ACİL SORUN:
KÜRT HALKIYLA BARIŞ
Kürt sorununda düğümlenen

egemenler, bizzat o düğüme

dayanarak iktidarlarını yeni-

den üretmeye çalışıyorlar. 80

yıllık inkâr politikası iflas etse

de, etnik kör dövüşü kışkırtıla-

rak ve sınır ötesi maceralarla

devam ettirilmeye çalışılıyor.
Etnik boğazlaşma da sınır

ötesi maceralar da, çözüm üretemez. Anlaşılıyor ki, ya çık-

mazda ısrar edilerek TC, Amerikan çıkarları doğrultusunda

tasfiye olacak ya da Kürt hal-

kıyla eşit haklar temelinde yeni
bir sözleşme yapılacak.

EKİM 2005
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CHP: TAM YOL SAĞ

80 yıllık parti Baykal liderliğinde iflasa doğru koşuyor

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.

T

TARIK CAN

ürkiye’de iç savaş
tehlikesinin her geçen
gün büyüdüğü, gerilla
ve asker ölümlerinin arttığı
ortamda devletin partisi
CHP’nin izlediği politika, kullandığı söylemler bizleri
şaşırtmıyor. 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.

mamıştır. Devletçi pozisyon
içinde her zaman önde olan,
devletin kurumlarının başında
bulunan sınıfsal zümrelerin
çıkarlarıdır. Uygulanan politikaların çıkış noktasını bu
oluşturduğu için, halkın talebi
nedir, uygulamalar ne gibi
olumsuz sonuçlar doğurur, gibi kaygılar pek olmamıştır.
Sonuç olarak CHP hiçbir zaman sol çizgide bir parti olmamıştır. Son yaşanan gelişmeler karşısındaki tavrı, bunu
bir kez daha ve net bir şekilde
ortaya koymuştur.

ÖNCE STATÜKO!

Kürt sorunu olarak somutlaşan ama aslında Türkiye’de
yaşayan çeşitli etnik kökene
sahip halkların varoluş problemi olarak görmemiz gereken olgu, CHP’nin ilk zamanlardan beri inşa etmeye çalıştığı üniter devlet yapısının yarattığı bir sorundur. Bunun
bu şekilde ısrarla kavranmak
istenmemesinin devlet güçleri açısından anlaşılır bir yanı
olabilir; fakat halklar açısından anlaşılır bir yönünün olmaması gibi her zaman sorun yaratan bir olgu olarak
kalmaya devam edecektir.
Çizgisinin sol olduğunu iddia
eden herhangi bir örgütlenme, tabanın sıkıntılarına kulak verip çözme amacını gütmekle sorumludur. Eğer bunu
yapmıyorsa ilişki tersine döner ve devlet mekanizmasının
varlığı sorgulanmaya başlar.
Devlet dediğimiz kurumsallaşma, yönetime talip olduğu
halkın talepleri üzerinden şekillendirilip denetlenebilen bir
mekanizma olmalıdır. Aksi
takdirde belirli bir yönetici sınıfın çıkarlarına hizmet edi-

11 Eylül sonrası süreçte
kuşatmaya alınan Türkiye ve
temsilcisi egemen sınıfsal
güçler içerisinde başlayan gerilim her geçen gün kendini
daha fazla hissettiriyor. Devletin oluşum sürecinde, yüklendiği misyon itibariyle her
zaman halkın taleplerine, ihtiyaçlarına uzak duran CHP
geleneği; 82 yıllık tarihinde
izlediği siyasal hat, savunduğu politikalarla, doğu toplumlarında hala güçlü olan
devlet-halk ayrılığının somut
göstergesi olmuştur.
60’larda iktidardan düşüşün
yarattığı durumun gereği ve
dönemin siyasal hareketliliğinin sonucu olarak sol kavramını (ortanın solu) gündemine
alan CHP, Türkiye’ye özgü
sosyal demokrasinin temsilcisi olma yolunda çizgi belirlemiştir. Tabandan gelen taleplere her zaman kulağını tıkamış olan CHP siyaseti, varsa
yoksa devlet yapısının muhafazası için çaba sarf etmiştir.
Bu özelliğiyle Avrupa sosyal
demokratları kadar bile ola-

SOL’UN ANLAMI

yordur.
Sözde muhalefet partisi olan
CHP’nin karşı çıktığı yasa tasarılarının niteliği ve karşı çıkış gerekçeleri de yukarıda
belirttiğimiz şekliyle CHP’nin
kimliğini bir kez daha ortaya
koyan örnekler olmuştur.
Özelleştirmelere yönelik takındığı tavır, kamu yasa tasarılarıyla ilgili tartışmalar hatırlanmalıdır. Nitelik itibariyle
kelimenin tam anlamıyla vatana ihanet yasası olarak değerlendirebileceğimiz bu yasaların, halkın daha fazla yoksullaşması, köleleşmesi anlamına gelecek liberalleşme niteliğine ilişkin tek bir itiraz noktası olmamıştır. Yapılan itirazlar ise ulusal sermaye çıkarları açısından düşünülmüştür.
Burada geliştirilen refleks, her
zaman için üniter devlet yapısının korunması olmuştur.
Sermayenin çıkarları korunmuştur. İşte CHP bu yüzden
de sol bir parti değildir.

İNKÂR SİYASETİ
DEVAM EDİYOR

Ordunun gözbebeği, laikliğin
yılmaz savunucusu! Baykal’ın, Türkiye halklarına ilişkin kullandığı şovenist söylem, 4 Eylül ve sonrasında
Gemlik’e yürüyüşle başlayan
gerilimle yine kendini gösterdi. Bir halkın en meşru, demokratik hakkının engellenmesiyle başlayan gerilimli süreçte faşist güçlerin açıklamalarıyla tırmandırılan şovenist, milliyetçi dalga bildik
görüntülerin yaşanmasına neden olmuştu. Kürtlere yönelik
linç girişimlerinin “duyarlılık,
hassasiyet” olarak gösterilmeye çalışılması söylemlerine CHP de katılmış, yaşanan-

CHP’nin refleksleri üniter devlet yapısını korunmaktan yanadır.

lara başbakanın Kürt sorunuyla ilgili açıklamalarının
neden olduğunu söyleyerek,
tam anlamıyla ordunun siyasi
muşavirliğini yaptığını bir kez
daha tescillemişti. Tahmin
edilebileceği gibi, sorunun dile getirilmesine dahi tahammül yoktur. Bunun anlamı
“biz savaş istiyoruz, daha
fazla insan ölsün istiyoruz”dur. Yıllardır, Abdullah Öcalan’la başlayan ve diğer Kürt
siyasi öznelerce de ısrarla
sürdürülen barış tesisi sürecine, her geçen gün daha fazla artan askeri ve kontrgerilla
operasyonlarıyla cevap verilmektedir. Biz bu süreci
1990’larda da yaşamıştık. O
dönem iktidarda yine bugünkü CHP kadrosu vardı. Kirli
savaş siyasetinin ortağı olarak dönemin iktidar ortağıydı.
İnkâr siyasetinden vazgeçilmesi zorunludur. “Terör”, “te-

rörist örgüt” gibi söylemlerle
sorun daha da derinleşmektedir. Bu politikayı devam ettiren siyasi güçlerin farkında
olan ve bu oyunu bozan yerden yaklaşım gösterilmelidir.
Türkiye’de yaşayan halklar bu
gerçeğin farkına varmak zorundadır. Bu alanda CHP’nin
de misyonu iyi kavranmalıdır.
Meşruluk aracı olarak sadece
bu politikaya yaslanması
“sağcılaşma” eğiliminin varacağı nihai sondur.
Yıllardır sol parti diye CHP’ye
oy veren emekçi kesimler hayatlarında herhangi bir
değişikliğin olmadığının farkına varmaya başladılar. Son
seçimlere göre CHP artık
hak ettiği gibi cumhuriyet rejimiyle zenginleşenlerin partisi olarak onların yaşadığı bölgelerden oy almıştır. Nitelik
daha net ortaya çıkıyor. Tam
yol sağ…
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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 güçleriyle 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 yeniden
örgütlenerek,
daha güçlü hale
getirilebilir. Kürtler
de, sürecin içine
çekilerek, devletin
temeli
genişletilecektir.

M

ALP AYDIN

HP geleneği, ilk bö-

görüşü olarak açıkladı. Ce-

na gelecektir. Zaten TC’nin

si için Kürtlerle anlaşmak

sonrasında yaşa-

adaylarından olan Ümit Öz-

maz. Hatta örtülü biçimde

lişmeler sınırları daraltılma-

nin benzerini savundu ve

TC’NİN TIKANMASI

rafyasının kopmasıyla so-

tersine, Türklüğün, vatan-

duğu bu kimlikte tıkandı.

nımlanamayacağını, onun

lar ezildi ve asimile edildi

lünmesini 12 Eylül

mıştı. Türkeş’in karanlık gölgesinden, devletle özel iliş-

kilerinden ve kişisel saltanatından rahatsız olan Yazıcı-

oğlu ekibi, BBP’yi kurmuştu.

BBP İslam vurgulu bir Türk

ırkçılığı yaparak faşist hareket içinde meşruluk arayışına girmiş ve zayıf da olsa
bir yer edinmişti.

Şimdilerde yeni bir bölün-

menin belirtileri oluşuyor.
Ayrımın temelinin BOP’a

hızlı uyum sağlayanlar ve

henüz uyumsuz olanlar arasındaki ilk tartışmalarda
atıldığını görüyoruz.

Hatırlanırsa, merhum Sa-

bancı bir zamanlar Türki-

ye’nin mozaiğinden bahsetmişti. Kültürel ve halklar

zenginliğini üstü örtülü vur-

gulamıştı. Sermayenin, Kürt
sorununu, Kürtleri sistem

içine alarak çözüp, yatırımlarını bir iç savaşla riske

girmesinden kaçınmak isteğini dillendirmişti.

Yine hatırlanırsa, merhum

Türkeş de “Ne mozaiği ulan

vap, parti içinde muhalefetin
dağ’dan geldi. Özdağ, geç-

mişte Türkeş’in söyledikleriBahçeli’nin savunduğunun
daşlığın hukuki bağıyla taAnadolu’nun sahibi olan bir
ırk olduğunu iddia etti.

Tarihin tekerrür etme ihti-

maline karşı Bahçeli’yi can

hayatını kaybetti. Sabancı

da bir daha Kürt meselesi

konusunda konuşmadı. Tersine, polis teşkilatına olan

bağışlarını yüklü miktarlara

veya soykırıma uğratıldı ve

rak kullanıyor. İsrail-Kürt

ekseni, ABD’nin bölgedeki

bir biçimde Türkiye’nin iç

temel dayanağı. Ancak nüfus

programı da aynen böyledir

ta bir gücün bölge çapında

sorunu çözüldü, ki Özdağ’ın

azlığı söz konusu ve bu çap-

ayrımı ve faşist hareketteki

ki bir vatandaşlık bağına in-

ya liderliğindeki AB de,

yöndeki zorlamasıdır.

sıl oluyor da Türklüğü hukudirgiyor, kafasını duvara mı

şiddetli biçimde uygulanmagesel ve küresel gelişmeler

rinleştiriyor; ABD ve AlmanTC’yi bu kimlikle kabul et-

çarptı? Dili mi sürçtü?

miyor. Ve tam da bu nokta-

rin, kendi ideolojisi açısın-

ye çalışıyorlar. ABD’nin Bü-

Bahçeli düzeyinde bir lide-

dan böyle önemli bir konuda
dilinin sürçmesi söz konusu

dan vurarak devleti çözmeyük Ortadoğu Projesi ise

açıkça Türk-Kürt ittifakını

Türkiye’nin de eklenmesi geİşte, TC’ye dayatılan yol

tartışma da, ABD’nin bu

BOP’un hayata geçebilme-

si için, TC kendini Kürtleri

de kapsayarak yeniden kur-

gulamalı ve bu yeni temelde,
İsrail-Kürt eksenine katılmalıdır. Aksi halde, Kürt coğ-

talep ediyor.

rafyası TC’den koparılacak-

fazla. Ama nereye?

çeli liderliğindeki fraksiyonu,

daralarak dönüştürülecektir.

DEVLET FETİŞİZMİ

sağlıyor ve Kürtleri de içine

YOLLAR AYRILIYOR MU?

ma ile devletin reorganizas-

Bahçeli’nin, ABD’ye uyum

olamaz. Kafasını bir yere

çarpmış olma ihtimali daha

Faşist hareket açısından

tarihsel bir kopuş anlamına

İşte, faşist hareketin Bah-

oluşan yeni duruma uyum

alabilecek bir yeni paradigyonunu düşünüyor olabilir.

Emekçilerin kölesi olacağı

değişikliğine yol açacak bir

devlet, eğer Türk ırkçılığının

zorlamasıyla gündeme geti-

caksa, sınırları genişleterek

yol ayrımı, hangi sürecin

riliyor. Eski paradigma, Türk

sınırlarıyla ayakta kalmaya-

fraksiyonunun ise, ABD’ye

rağmen ve TC’nin bazı güçmada tutunmaya çalıştığı

Bakalım Yazıcıoğlu ne ya-

pacak? Ve, Bahçeli

letin temeli genişletilecektir.

mı? Malum, faşizmin bel-

sürecin içine çekilerek, dev-

ket açısından, bu kabul, devolarak örgütlenmesi ve baş-

yıllar önce söylememiş miy-

kalarının dışlanması anlamı-

lar yaptığı anlaşılıyor. Özdağ

le getirilebilir. Kürtler de,

ÖZAL DEMİŞTİ...

letin de Türk ırkının devleti

yenileme yönünde yoklama-

görülüyor.

örgütlenerek, daha güçlü ha-

dan olanları kapsayacaktır.

sağlayarak faşist hareketi

yerek, bu temelde yeniden

vatandaşlığa geçiliyor?

Türklük ırk temelinde kur-

Devlet fetişizmi içindeki

leriyle birlikte, eski paradig-

vatandaşlık bağına indirge-

nerede tıkandı da, hukuki

tır. TC, ya genişleyerek ya da

ve bunun için de Türklüğü

ırkçılığı nereye çarptı veya

Devlet merkezli faşist hare-

dediklerinin benzerini kendi

nunda Kürtleri koçbaşı ola-

ABD, bölgedeki operasyo-

faşist partisinin başkanı, na-

BAHÇELİ’YE NE OLDU?
çeli, geçmişte Sabancı’nın

Haydi diyelim ki, diğer halk-

de TC’nin tıkanıklığını de-

oluyor? Türk ırkçılığının

gulanırsa, sadece Türk ırkın-

İşte, bu Türkeş’in partisi

nümüzde de aynen böyledir.

rekiyor.

çıkardı.

MHP’nin Genel Başkanı Bah-

Ancak TC, temelini kur-

bini ayrıştıralım. Evet, neler

gelecek ve paradigma

kardeşi bir suikast sonucu

nuçlanacaktı. Ki, gidiş, gü-

sından yanadır. Ancak, böl-

lım ve bu ayrışmanın sebe-

Uyarının devamında “Çizmemıştı. Sonraları Sabancı’nın

sı ve Kürt nüfusunun ve coğ-

sonuç alması zor. Eksene

stratejik bir kırılma ya da

yi aşma!” vurgusu da yapıl-

aynı vurguyu taşır.

gerekiyordu. Aksi halde, ge-

ve 80 yıllık pratiğin daha da

güvenliği konusunda uyara-

betonuz, beton!” diyerek Sabancı’yı kibarca uyarmıştı.

temelleri de bu kabulü dışla-

Aslına bakarsanız, Özal

di? Sınırlarının genişletilme-

dönüşümde ısrarlı olacak

kemiği yoktur ve her kılığa
girebilir.

FAŞİSTTEN
DEMOKRAT
OLUR MU?
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12 Eylül’de sosyalist avcısı, on yıllardır Kürt düşmanlığı yapan Mehmet Ağar ve başında olduğu DYP, kendini yeniliyormuş. İmaj tazeliyormuş. Oysa Ağar da bilir ki, bugün sahip
olduğu tüm olanaklar ve üzerine oturduğu koltuklar ona geçmişinden yadigâr.

P

olisliğe Emniyet Genel
Müdürlüğü ve Cumhurbaşkanlığı korumalarında görev alarak başlayan
Mehmet Ağar, İznik, Selçuk,
Torul ve Derince Kaymakamlığı’ndan sonra, İstanbul Siyasi
Şube Müdür Muavinliği'ne atanır. Yıldızı da asıl burada parlamaya başlar.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü
Personel ve Asayiş Şube Müdürlüğü'nde 5 yıl çalışır, sonra
Şükrü Balcı, Ahmet Ateşli,
Ünal Erkan ve kendisiyle ilgili
MİT raporu nedeniyle 1988 yılında, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne atanır. Siyasetin
başaktörlerinin olduğu Ankara’da Ağar’ın da gözü açılır. Bu
dönemde siyasilerle yakın ilişki kurmaya başlar.
80’ler sonrasının en parlak,
en yetkili ve etkili isimlerden
olan Semra Özal Hanımefendi’nin peşinden ayrılmaz. Ankara Emniyet Müdürü iken
Semra Özal’ın hiçbir programını kaçırmaması, havaalanlarında bu kadın için hep hazır
olda beklemesi, Mehmet Ağar’a yeni bir isim takılmasına
da neden olur: “Papatya Bürokrat.”
1993 yılının Temmuz ayında
Tansu Çiller'in DYP Genel Başkanı ve Başbakan olmasından
sonra Emniyet Genel Müdürlüğü'ne getirilir. Ağar’ın adı,
başında olduğu polis örgütü
nedeniyle, işkence iddialarına

ve yargısız infazlara karışır.

ARTAN FAİLİ MEÇHULLER

Ağar’ın Emniyet Genel Müdürlüğü döneminde faili meçhul cinayetler hızla artar. Bu
cinayetlerin artmasının bir nedeni de hiç kuşkusuz Başbakan Çiller’in Ağar’a verdiği
sonsuz destektir. Çatlı ve benzeri katiller bu dönemde vatan için şehit mertebesine
yükseltilmişlerdir Başbakan
Çiller tarafından. Emniyet Genel Müdürlüğü görevinden ayrıldıktan sonra DYP’den milletvekili seçilen Ağar, Tansu
Çiller’in A Takımı’na da girmiş
olur. Bu takımdakilerin ilk görevleri PKK’nin kökünü kurutmaktır.
Ağar, Özel Harekât Timi’nin
güçlendirilmesi ve PKK’nin büyük şehirlerdeki finans kaynaklarının kurutulması gibi önlemleri içeren “terörü 1 yılda
yok edecek” bir plan hazırlayıp
Milli Güvenlik Kurulu’na sunar.
“PKK'ye karşı ülkücü ordusu
kurulduğu” iddialarını ise yalanlar. Ancak bu konuşmasından 40 gün sonra, “Özel ordu
çok yakında hazır” açıklamasını yapar.

ÇATLI İLE İLİŞKİSİ

“Ağar'ın Susurluk olayından

hemen sonra Polis Müdürü
Hüseyin Kocadağ'ı savunarak,
Abdullah Çatlı'yı teslim olmaya
götürdüğü yolundaki açıklaması herkesi şaşırttı. Bu sözleri-

GÜLFER AKKAYA

nin hemen ardından Tansu Çiller tarafından istifaya zorlandı
ve istifa etti.
1996 Eylül ayında Aydınlık
dergisi tarafından açıklanan
ikinci MİT raporunda bizzat
Ağar tarafından verilen yeşil
pasaportlar ve silah taşıma
belgeleriyle özel bir örgüt
kurulduğu, bu örgütün adam

kaçırma, uyuşturucu kaçakçılığı gibi işlere bulaştığı iddia
edildi.
Susurluk kazasından sonra
yapılan incelemelerde Çatlı'nın
üzerinde çıkan silah taşıma
belgesindeki imzanın Ağar'a
ait olduğu Jandarma Kriminal
Laboratuvarı tarafından tespit
edildi.”

KAYIP SİLAHLAR

Zamanın Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar’ın talimatıyla Korkut Eken’e bazı özel
silahlar verilir. Ağar ise ifadesinde “Bahse konu olan olayda
ani bir istihbarattan doğan fırsat operasyonunu değerlendirmek üzere sözü geçen silah ve
teçhizat bilgim dahilinde zamanın Emniyet Genel Müdürlüğü Danışmanı Korkut Eken'e
teslim edilmiştir” diyor.
Bu silahlar İsrail’den alın-

mıştır. 10 adet Jericho tabanca, 10 adet Micro Uzi tabanca,
10 adet Mini Uzi tabanca ve
bunlara ait susturucuları Korkut Eken'e 24 Haziran 1994
tarihinde tutanakla teslim edi-

lir. Bu silahların bazılarıyla Lamia Kampı basılacak, eğitimdeki tüm teröristler öldürülecektir.
Eylem için gidecek kişiler de
belirlenir, değişik günlerde
komşu ülkeye sokulması planlanır, eylemden önce buluşacakları yer saptanır. Suikast
silahlarının bazıları da iki Batı
ülkesine ulaştırılır. PKK'nin Avrupa sorumlusu Kani Yılmaz
ve DHKP-C Lideri Dursun Karataş hedef isimler arasındadır.
Ama Susurluk kazası olur.
Milletvekili Sedat Bucak'ın
otomobilinde bulunan silah-

lardan biri, Emniyet Genel
Müdürlüğü Özel Harekât Dairesi Başkanlığı'na aittir. Bu
olaydan sonra yurtdışındaki
operasyonlar gerçekleşmez,
silahlar istenir. Korkut Eken'in
zimmetindeki silahlardan 5
Jericho, 3 Micro Uzi, 2 Mini
Uzi tabanca ile bunlara ait
susturucular eksiktir. Teslim
edilen kişiyle bağlantı kurulamaz.

SİYASETLE AKLANIYOR

Yukarıda yazılı bilgilere ulaşmak çok kolay. İnternette girip, Mehmet Ağar adını yaz-

manız yeterli. Ancak benim yerim bu kadarla sınırlı. Bu “küçük” hatırlatmaları neden mi
yapıyorum?
Mehmet Ağar şimdi DYP Genel Başkanı. Kendisini başba-

kanlığa hazırlıyor. 12 Eylül’de
sosyalistleri işkenceden geçirmiş, İstanbul’daki işkence şubesinin kurulması ve faaliyetlerinde emeği geçmiş (!), yargısız infazlara adı karışmış,
Çiller’in boş bıraktığı koltuğa
göz dikmiş ve almış Ağar;
şimdi de yurdun her yanını karış karış geziyor, temiz siyaset
için beyazlar giyip, eylemler
yapıyor, Kürtçe şarkılara eşlik
ediyor, 8 Mart’ta kadınlara saldıran polisi kınıyor, DYP’de
değişim konferansları düzenliyor, kadınlara yönelik stratejiler oluşturmak için bu konferanslara feminist kadınları katıyor ve değişim sinyalleri vermeye çalışıyor.
Ağar Kürt ve Ermeni düşmanlığından caymış olabilir
mi? Her türlü düşünceye saygı
duyan bir demokrat mı? Ülkücü, faşist bir zeminde siyaset
yapmaktan vazgeçmiş bir orta
sağcı mı? Kadınlara düşmanlığını aşmış, onlara yol veren
bir kadın sever mi(!) “Yoksullukla mücadele edeceğim” diyen bu cengâver, işçilerin sendika, sigorta ve politik hakları
için ne gibi planlar yapmış,
bunları kamuoyuna sunmuş?
Zenginden alıp yoksulu doyu-

racak adil gelir dağılımı planları mı var? Ya da ekmeğini
Türk milliyetçiliğinden
kazanan faşistten demokrat
olur mu? Elbette olmaz.
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KÜRTLERDEN KAÇIŞ

Türkiye solu bilincini ulus-devletin çıkarları ekseninde mi kuruyor?

Kemalist
paradigmanın en
önemli kriz dinamiklerinden 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 operasyonun etkilerine maruz
biçimde gündeme
girmiş durumda.

K

T. YILMAZ

ürtlere ve demokratik

Kürt hareketine yöne-

lik alınan tutum, siya-

set sahnesinin tüm yelpazesi-

ni etkiliyor. En soldan en

sağa tüm siyasetler, kendi te-

orisine, gücüne, kısa ve uzun

vadeli hedeflerine göre süre-

cin ana aktörleriyle ilişkileri-

ni, mesafelerini belirliyorlar.

Yaşanan sürecin bir tarafın-

da şüphesiz 30 yıllık mücadele birikimi, başarıları başarısızlıkları, doğruları yanlışla-

rıyla halklaşmış, askeri ve si-

yasi politika açısından bölge-

de önemli bir güç haline gele-

bilmiş PKK var.

Diğer taraf ta ise, işler biraz

karışık görünse de, meselele-

ri sınıfsal ve tarihsel açıdan

inceleyebilen dikkatli bir gö-

zün rahatlıkla göreceği ser-

maye ve ordu-sermaye var-

dır. İşin bu tarafında biraz

ayrıntıya girip belirtmemiz

gereken ise, uluslararası ser-

mayenin kendi politikalarıyla

bütünleştirmek için destekle-

hegemonya, pazar ve sınıf

savaşının yeni evresinde, Or-

tadoğu ve Kafkaslar’ın ana

çatışma merkezlerinden biri

olduğunu her yazımızda be-

lirtiyoruz. Bu yeni evrenin

Irak’ın işgaliyle başlayan sü-

reci ise, kendi içinde başka

bir etabı başlatmıştır. Ulus-

lararası sermayenin bir kana-

dı (ABD ve İngiltere cephesi)

bölgesel ve küresel planlarını

hayata geçirmek için artık sa-

dece ekonomik kıskaçlar, si-

yasal yaptırımlar, gizli örgüt-

ler ve işbirlikçi yerel güçler

aracılığıyla sürece müdahale

etmiyor. Yaklaşık on beş yıldır

hazırlığını yaptığı, Yugoslav-

ya, Afganistan ve Irak’la bir-

likte fiiliyata geçirmeye baş-

ladığı yeni etapta, bizzat ken-

di askeri gücüyle akmakta

olan sürece müdahale ede-

rek, planlarına uygun bir şe-

killenmenin oluşmasını sağlı-

yor.

Yukarıda bahsettiğimiz çer-

çevede uluslararası bir mese-

diği yerli finans kapitalin, or-

leye dönüşmüş olan “Kürdis-

monya çatışmasının, süreci

da bir biçimde çözüme ulaş-

du-sermayeyle yaşadığı hege-

önemli ölçüde etkilediğidir.

EMPERYALİZMDE
YENİ EVRE

Uluslararası sermayenin 11

Eylül saldırılarıyla açık ettiği,

ancak asıl olarak reel sosya-

lizmin sona erişiyle başlattığı

tan meselesi”, Irak parçasın-

mış görünse de; diğer parça-

larında (Türkiye, İran, Suriye)

henüz bir çözüm yoluna gire-

memiş olmasından kaynak-

lanarak, hâlâ uluslararası

sermayenin bu ülkelere mü-

dahalesinin bir manivelası

durumundadır.

SAĞDA LİBERALİZM VE
STATÜKO ÇATIŞMASI
Uluslararası sermaye, kü-

resel ve bölgesel düzeyde ye-

ni şekillenmeler oluşturmaya

çalışırken, çoğu İkinci Dünya

Savaşı ve Soğuk Savaş döneminin koşullarına göre dü-

zenlenmiş olan yerel ege-

menlik ve yönetim ilişkileri

de, esnemek, çatlamak ya da
kırılmak/değişmek zorunda
bırakılıyor.

Türkiye’deki egemenler

arası ilişkilere bu çerçeveden
baktığımızda, kimi meselele-

re yaklaşım farklılıklarını da

daha rahat anlayabiliriz.

Öncelikle şunu belirtmek

gerekir ki, egemenlerin hangi
kesimi açısından değerlendi-

rirsek değerlendirelim, ön-

gördükleri çözüm, nihayetinde halkların, işçilerin ve

emekçilerin sorunlarını ger-

çek anlamda çözmek kabilin-

den olmayacaktır.

Türkiye’de başını ordunun

çektiği ve onun egemenliğin-

deki Kemalist paradigmaya

bağlı olarak kendi ekonomik,

politik, bürokratik ilişkileri-

ni/avantajlarını yitirmek iste-

meyen sermaye kesimleri

(başta OYAK grubu) ile ulus-

lararası sermayeyle ordu do-

layımı ve gölgesi yaşamadan

bütünleşmek isteyen ve mut-

lak egemenliği eline geçir-

mek isteyen finans kapital

arasında epeyce bir zamandır açık, gizli bir çatışma

yaşanmaktadır.

Bu iki kesimin Kürt sorunu-

na, demokratik Kürt hareketine yaklaşımları ve geliştirdik-

leri (aynı zamanda geliştire-

medikleri) çözüm konseptleri

farklılıklar taşımaktadır.

Ordunun başını çektiği ke-

sim, Kürtlere yönelik inkâra

ve imhaya dayalı bir yaklaşı-

mı sürdürmeyi savunup bunu

uygularken, uluslararası ser-

maye destekli finans kapital

ve onun siyasal temsilcileri,

önderliği (sadece Apo’yu

kastetmiyoruz) yok edilmiş

ve böylece sermayenin belir-

lenimine ve hizmetine girmiş

Kürtleri ve Kürt hareketini

bölgeye yayılma ve bölgede
önemli bir güç olma nokta-

sında imkân olarak görmek-

tedir. Tıpkı ABD ve İngiltere

sermayelerinin yaptıkları gibi

kendilerine işbirlikçi Kürt ön-

derlikleri yaratmak istemek-

teler.

Düzen içi diğer siyasal güç-

ler, farklı tonlamalarına ve

öne çıkışlarına rağmen bu iki

projeden birinin uygulayıcısı

ya da destekçisi konumda-

dırlar. Ateşe yaklaştığı oran-

da kazancı ya da kaybı büyüyecektir.

SOLDA TEORİK
YETERSİZLİK

1920’lerde III. Enternasyo-

nal’in belgelerine giren ve

30’larda Hikmet Kıvılcımlı’nın

teorik-politik dehasıyla derin-

leştirilerek yeniden tespit ve

tahlil edilen “Kürdistan’ın sö-

mürge olma durumu”, uzun

yıllar Türkiye sosyalist hare-

ketinin teori sayfalarında yer

bulamamıştır (hoş, hâlâ bu

gerçekliği kabullenemeyen

hatırı sayılır siyasi hareket

var Türkiye’de).

Teorik düzlemde Kema-

lizmle ciddi bir biçimde he-

Bİr politik taktik olarak linç gizli
devlet güçleri tarafından Trabzonda
uygulanmaya başlandı.

saplaşamayan, Marksizmin

dünya çapındaki teorik pratik
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birikimlerini, bu ülkenin orijinalitelerini kavrama ve ona

göre örgütlenmede rehber

edinmek yerine kopya edilecek şablon olarak algılayan

solun önemli bir kısmı, Kürt

meselesine bakışta özünde

devlet bakışını pek de aşama-

yan tutumlar geliştirmiştir.

Ancak 80’lerden sonra, o

da artık devlete bile varlığını

kabul ettiren gerillanın aktif
bir biçimde ortaya çıkışıyla,

meseleye bakışlarında kimi
değişiklere gitmek zorunda
kalmışlardır.

Şimdi durum yeniden

değişmektedir. Kürt hareketi,

askeri ve politik açıdan böl-

gede önemli sıkışıklıklar

yaşamakta, başkanı esir, içe-

riden ve dışarıdan önemli

müdahalelerle karşı karşıya

bulunmaktadır; en önemlisi

ise, hatırı sayılır oranda ko-

münist hareketten etkilenmiş

olsa da, ana omurgasını bu

kimliğin tam olarak belirleye-

memesinin sonucu olarak da

önemli ölçüde teorik-politik

yanlışlara düşmekte.

Kürt hareketi, daha önce

nasıl gücüyle ve politikalarıyla
sosyalist hareketin Kürtlere

yönelik tutumunu belirlemiş-

se, şimdi de yaşadığı sıkıntılar
ve görece güç/avantaj kaybıy-

la yeniden sosyalist hareketin

Kürtlere yönelik tutumunu belirlemesine neden olmaktadır.

Burada dikkat çekilecek nokta

ise, meselenin teorik çözümlemesinden çok, pratikteki ak-

törlerin durumu üzerinde tavır
alınıyor oluşudur.

Yani teori bir kez daha sı-

nanacaktır.

ULUSALCILIK ve
SOL MİLLİYETÇİLİK

Ulusalcıların meseleye nasıl

baktığı açık. Ekonomik ve po-

litik tüm meseleleri ulus kris-

talinden geçirerek yorumlu-

Linççilere Kürt halkının tepkisi, her gerilla cenazesinin Serhildan’a dönüşmesi biçiminde oldu.

Bu kesim ne idüğü belirsiz

bir “antiemper yalizm” söyle-

miyle Genelkurmay’ın politi-

kalarının arkasında asker ol-

maya yemin etmiş durumda.
Mevcut durumun bizzat so-

rumluları olan gözünün önündeki finans kapitalle, orduyla

hesaplaşmak yerine, ezilenle-

ri ve emekçileri genel bir “an-

tiemper yalizm” söylemine

kurban ediyorlar.

Asıl problem ise, bu kesi-

min etkisini hızla yaygınlaştı-

rıyor oluşudur. Bu yaygınlaş-

ma illa gidip Kızılelma koalisyonuna katılmak biçiminde
olmuyor elbette. Ancak bu

yaklaşımın mantığı, birçok

politik hareketin duruşunu di-

rekt ya da dolaylı olarak etki-

yorlar ve ona göre tutum alı-

si altına almaya başlıyor.

Irak’ın işgaline, özelleştirme-

onun mücadelesine baktığın-

meselesine ve tabii ki Kürt

tayin etmeye çalıştığını değil,

“yurtseverlik” formülüyle ya-

lerek “Türkiye’yi bölmeye,

yorlar. Emper yalizme, AB’ye,

lere, YÖK’e, TMY’ye, Ermeni

meselesine de ulusallık,

Bu mantık, Kürt halkına ve

da, bir ulusun kendi kaderini

emper yalistlerin oyununa ge-

nıt üretmeye çalışıyorlar. Bu

karıştırmaya” çalıştığını gö-

SİP/TKP’ye kadar geniş bir

Bu mantık, demokratik

çizgi Kızılelmacılardan

kesimi tamamen etkisi altına

almış durumda.

rüyor.

Kürt hareketine baktığında,

sadece Türklere ve Türkiye’de

yaşayanlara değil, tüm bölge-

mağından daha az.

eşit ve adil bir düzeni yarat-

ların bayrağı olan salt “anti-

de yaşayanlara gerekli olan

ma mücadelesinin ittifakı (ek-

siğiyle, fazlasıyla) olarak

değil, Türkiye’yi istikrarsızlığa

sürüklemek isteyen “dış mih-

rakların” işbirlikçisi bir güç
olarak görüyor.

Bu mantık, ne kadar liberal

ya da radikal görüşlerle süs-

lenirse süslensin, Kemalizm-

den ve devletten kopuşamamadır.

SOL ve EKONOMİZM

Sosyalist hareketlerin bü-

yük kısmının Türkiye’nin devrim orijinalitesini kavraya-

mamalarının bedelini, yıllar-

dır bu ülkenin ezilenleri ve

sömürülenleri ağır bir biçim-

de yaşıyorlar. Türkiye’de ka-

pitalizmin gelişme özellikleri-

nin sonucu olarak ortaya çı-

kan tablodaki demokrasi me-

selelerini, aslında ancak sı-

nıfsal bir bakışla ve kendi öz-

günlüklerinde sahiplenerek

çözülebileceğini kavrayıp

programlaştıran siyasi hare-

ketlerin sayısı bir elin par-

Hal böyle olunca, ulusalcı-

emper yalizm” nasıl dolaylı

olarak emper yalizmin çıkarı-

na yarıyorsa, “sınıf mücade-

lesini” sadece işçilerin (daha

çok) ekonomik (daha az) de-

mokratik talepleri olarak kav-

rayan güçlerin elindeki “sınıf”

bayrağı da finans kapitalin

egemenliğini pekiştirmenin

dışında bir işe yarayamıyor.

Bu mantık, Kürt halkının ve

meşru öncüsünün varlığını ve

taleplerini engin “sınıf söylev-

leriyle” boğuntuya getiriyor.
Bu mantık, sınıfın kurtu-

luşunun ancak sınıfın içindeki

yaygın milliyetçiliği yen-

mekle/değiştirmekle mümkün

olduğuna gözlerini kapatarak

ve kendini Kürtlerden uzak

tutarak sınıfı kazanabileceğini

sanıyor.

Bu mantık, Kürt halkının

ulusal demokratik mücadelesini sınıf mücadelesinin bir

parçası olarak değil, bölücüsü olarak görüyor.

Teoriler çarpışıyor, politik

taktik manevralar yapılıyor ve

bir kez daha saflar netleşiyor.
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Ulusalcıların meseleye nasıl baktığı açık.
Ekonomik ve politik
tüm meseleleri ulus
kristalinden geçirerek yorumluyorlar ve
ona göre tutum alıyorlar. Emperyalizme,
AB’ye, Irak’ın işgaline, özelleştirmelere,
YÖK’e, TMY’ye, Ermeni meselesine ve tabii
ki Kürt meselesine de
ulusallık, “yurtseverlik” formülüyle yanıt
üretmeye çalışıyorlar.
Bu çizgi Kızılelmacılardan SİP/TKP’ye kadar geniş bir kesimi
tamamen etkisi altına
almış durumda.
Bu kesim ne idüğü
belirsiz bir “antiemperyalizm” söylemiyle
Genelkurmay’ın politikalarının arkasında
asker olmaya yemin
etmiş durumda. Mevcut durumun bizzat
sorumluları olan gözünün önündeki
finans kapitalle, orduyla hesaplaşmak
yerine, ezilenleri ve
emekçileri genel bir
“antiemperyalizm”
söylemine kurban
ediyorlar.
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“KÜRT SORUNUNDA
TARAFSIZLIK YETMEZ”
DEHAP İstanbul İl YK üyesi Yüksel İğdeli’yle görüştük...

“Hep kardeşlikten
bahsettik şu ana
kadar ve bizim en çok
kardeşleşmeye
ihtiyaç duyduğumuz
süreçteyiz.
Türkiye’nin devrimci,
demokrat, sosyalist
arkadaşlarımız bir
kardeşlikten bahsedecek, sözlerinin
gereğini yerine getireceklerse bunu
şimdi yapmalılar.
Yarın gerçekten
hiçbirimizin buna
ihtiyacı kalmayacak,
çünkü öyle bir durum
belki kalmayacak…”

Röportaj: TUNCAY YILMAZ

T.Ö: Kürt meselesi son yıllardaki gelişmelerle uluslararası
bir konuma ulaşmış durumda. Ağustos ayında bir grup
aydının Başbakan Erdoğan’la
görüşmesi sonrasındaki süreci
nasıl değerlendiriyorsunuz?

Yüksel İğdeli: Şimdi olayı
Aydın Girişimi’nden değil de
2005 başından başlatmak daha doğru. 2005’in başlarından itibaren devletin güdümlü kesimleri Kürt hareketinin
ve Türkiye’de Kürt sorununun
çözümünden yana olmayan
kesimlerin ciddi bir tıkanmayla karşı karşıya kaldıklarını çok iyi gördüler. Yani eylemsizlik süreciyle beraber,
ya çözümün ya da şiddettin
ortaya çıkacağı her iki taraf
açısından da görüldü.
Özellikle Kürt demokratik
hareketi, 2005’ten itibaren
kendi kitlesel gücünü ortaya
koymaya başladı. Bunun böyle gelişeceğini devlet yetkilileri de biliyorlardı. Newroz
bunun başlangıcıydı. Devlet
açısından startıydı. Bunu engellemek, bunu provokasyonlarla terörize etmek, kriminalize etmek için elinden geleni
yapmaya çalıştı. Bu açıdan

başbakanın da söylemi çok
önemlidir.

AYDIN GİRİŞİMİ
Yani o tarihten itibaren
Kürt hareketinin kendi meşru
haklı taleplerini kitlesel eylemselliklerle ortaya koymasının önünü kesmek için devletin güdümlü kesimleri düğmeye bastılar.
Bu süreçten sonra, siyasi
yapıları, demokratik kitle örgütlerini, aydınları, yazarları

kapsayacak oldukça kapsamlı
bir konsept devreye girdi. Bunun yarattığı sıkıntılar, özellikle Kürt halkının meşru ta-

leplerini siyasi çevreler açısından gündemleştirme ihtiyacını oldukça yakıcı bir şekilde ortaya çıkardı. Özellikle
bizleri bu konuda çok zorladılar. Newroz’da, İstanbul’da
iki yüz binin üzerinde yine
Türkiye genelinde bir milyonun üzerinde insanın ayağa
kalkışı önemli bir etki de yarattı.
Yani bu şöyle bir şeyi ortaya çıkardı: Kürt sorununun
öyle ya da böyle gündeme geleceği kesinleşince başta aydınlar olmak üzere Mart
ayıından sonra çeşitli girişimler oldu.

ABD’NİN KONSEPTİ
Amerika, Güney’de birtakım çalışmalar yaptı. Şiddete
başvurmadan sorunu çözmek
adı altında da önce Kürt halkının önderliği Sayın Öcalan
üzerindeki baskıyı daha da
derinleştirmek, PKK’den ya
da Kongra-Gel’den kopuşları
sağlamak hedefini güttüler.
Bu yöntemi başta Amerika
olmak üzere AB ve Türkiye
ortaklaşa bir konsept halinde sürdürüyorlar.
Bununla birlikte, buradan
da sorunuza gelmek istiyorum; herkes açısından ihtiyaç
olacak bir durumda ortaya
çıkt: 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 bunların ta-

leplerini dile getirirler ve onların elde edilmesi için mücadele ederler.
Bugün Türkiye’de aydınlar
biraz daha ortada. Her şeye
rağmen başlatılan Yurttaş Gi-

rişimi -kendilerine öyle de diyorlar- bile bize umut verdi.
Kendilerinin girişimini destekledik bu açıdan. Yani Sartre’ın tutumunu sürdürebilecek bir aydın girişimini tabii
ki isterdik, ama Arapların deyimiyle ehveni şer bir durum
ortaya çıkınca buna bile razı
olduk.
Peki bu süreçte sermaye ve
onun temsilcileri ile ordu arasında bir yaklaşım farkı var
mı?
Ortaya çıkan durum gösterdi ki, sorunun önünü tıkayan devletin içinde küçük bir
kesim, ırkçı, şoven bir kesim
değil. Devletin içerisinde demokratikleşmeyi engellemek,
Kürt sorununun demokratik

çözümünü engellemek; Türkiye’deki emekçi kesimlerin,
yoksul, ezilen kesimlerin,
sosyalistlerin haklı taleplerini
ya da geliştirdikleri mücadelenin önünü kesmek için devletin bir kesiminin ciddi bir
dayatması olduğu ortaya çıktı.
Türkiye’de tek bir siyasal
yapıdan bahsetmek mümkün
değil. Yani devlet de kendi
içinde homojen değil. Farklı
güçler var, AB yanlıları, Amerika yanlıları hatta Ortadoğu’daki güçler yanlıları,

çok çeşitli güçlerden bahsetmek mümkün. Şu aşamada
özellikle öyle bir kesim var ki,
Aydın Girişimi’nin de başlattığı, hatta ABD’nin istediği
yönlü birtakım gelişmeler, yani bizim kabullendiğimiz, bizim istediğimiz gelişmeler olsa bile, asgari taleplerde bir

gelişmenin önünü açabilecek
gelişmeleri engelleyen bir kesim var, otoriter bir kesim
var. Genelkurmay’a endeksli
çalışan bir kesim.

SERMAYE HOMOJEN Mİ?
Aslında sermayenin de bugün yekpare olduğunu düşünmüyorum. Sermaye de kendi
içinde parçalı duruş sergiliyor. Şöyle bir duruşu var sermayenin: Üretimden gelen
gücünü kullanıyor. Kürdistan’da da, bölgede de bu konuda yatırımlar yapmak, oradaki pazarı daha fazla lehine
kullanmak, üretimde bulunmak, ucuz işgücünü, sermayesiyle beraber kendisine
rant sağlayabilecek bir alanda daha elverişli koşullarda
var olmak istiyor.
Bunun için bölgede barış
ortamını isteyen ciddi bir
sermaye grubu var. Ama savaştan rant elde eden, başta
OYAK olmak üzere -ordunun
sermayesi- ve buna bağımlı
çeşitli sermaye kesimleri de
savaştan elde ettikleri ekonomik gelir ve ranttan dolayı
oradaki ateşkes sürecini ya
da barış sürecini istemiyorlar. Yani devlet kendi içinde
nasıl parçalıysa, sermaye de
öyle. Dolayısıyla devlet içinde
de demokratikleşme ve demokratikleşmeyi istememe
gibi ikili bir çatışma var gibi
görünüyor.
Sermaye içinde barış isteyen kesim nasıl bir barıştan
yana?
Az önce temel konumuz olmadığı için kapatarak geçtim.
Sermayenin çözümde ısrarı
ya da kendine göre yaratmak
istediği çözüm, tabii ki halkların lehine, insanlık lehine,
demokrasi lehine bir gelişme-

den ziyade, kendi sınıfsal çıkarlarını sağlama alacak bir
bakışladır. Dolayısıyla halkların meşru taleplerini dikkate
alan demokratikleşme değil.
Daha çok halkların belki uzun
vadede demokratikleşmeleri-
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fazla sorun değil. AB’ye neden evet dediğimizle de biraz
bağlantılı.

Tam bu noktada bir soru
soralım, demokratik Kürt hareketi AB’ye neden evet diyor,
beklentileri nelerdir?
AB bir sermaye ortaklığıdır.
Bizce çok farklı değerlendirilecek bir oluşum değil. AB’de
de kısa vadede birtakım kazanımlar elde edilir. Uzun vadede Türkiye’nin düşeceği durum çok iyi biliniyor. Ama
uzun vadede eğer Türkiye’deki emekçiler, Kürt halkı, sosyalistler hatta liberal demokratlar Türkiye’nin demokratikleşmesini istiyorlarsa kısa
vadede kendi iç dinamikleriyle bir demokratikleşme, demokrasi mücadelesinin
oluşabilmesinin koşulları henüz yok.

AB DESTEK OLUR MU?

Operasyonların durdurulması talebi askeri operasyonların artırılmasıyla mı cevaplanacak?

“Biz sermayenin
çeşitli kesimleriyle,
talepleri olursa görüşürüz. Ama sermayenin gerçek duruşunu ve arzularını bilen
bir hareketiz. Türkiye’de yaratmak istediği durumları da biliyoruz ama kısa vadede kazanımlar elde
edilecekse, birtakım
paydalarda bir araya
gelinebilir. AB’ye neden evet dediğimizle
de biraz bağlantılı.”

nin önünü kesebilecek bir taleptir, zihniyetlerinde yatan
biraz bu.
Bugün ortaya çıkan duruma
bir bakın. Kürt halkının ve
Sayın Öcalan üzerinde bir görüşme ortamı yok, oluşamıyor bir türlü. Hükümet çevreleri de bu konuda bir şey geliştiremiyor. Şimdi bu sadece
devletin bir tavrı mıdır? Biz
sanmıyoruz. Oligarşik bir yapıdır zaten.
Oligarşik yapı içinde en
güçlü olan sermaye kendi tutumunu tavrını çok net ortaya
koyuyor, sermayenin o kesimi
ile devletin o kesiminin ortaklaşa hareket ettiğini söylemek
mümkün. Çözümden yana hareket eden sermaye güçleri
ise sizin de bahsettiğiniz gibi
gerçekten emekten, emekçiden yana, Kürt halkının demokratik taleplerinden ziya-

de, kendi sınıfsal çıkarlarını,
belli bir pazar alanını düşünürseniz, o pazardan daha
fazla gelir, rant elde edebilmek için birtakım çözümler
istiyorlar. Bunlar çok bilinen
şeyler, yeniden ayrıntıya girmeye de gerek yok. Bizim de
bu anlamıyla yakınlığımız,
yaklaşımımız çok belli.

SERMAYE VE AB
Biz sermayenin çeşitli kesimleriyle, eğer görüşme talepleri olursa görüşürüz. O
anlamıyla biz hiçbir çevreye
hayır demeyiz, ama biz sermayenin gerçek duruşunu ve
arzularını, istemlerini bilen
bir hareketiz. Türkiye’de yaratmak istediği durumları da
biliyoruz, ama kısa vadede
kazanımlar elde edilecekse
bunlar için birtakım paydalarda bir araya gelinebilir. Çok

Bir mücadele birikimi var.
Tarihten gelen bir deneyim
mirası var. Ancak bugün kısa
vadede bunların bir noktaya
evirilebilme olasılığı çok zayıf. Dolayısıyla uluslararası
güçlerin hatta sermaye güçleri de dahil, uluslararası güçlerin Türkiye üzerinde yaratacakları baskı, Türkiye’de kısmi birtakım demokratikleşmeyri geliştirebilir. Bu başta
Kürt halkı olmak üzere
ezilenlerin,kendi taleplerini
biraz daha yüksek sesle dile
getirebilmesinin koşullarını
yaratabilir. Emekçilerin talepleri belki biraz daha dış kamuoyu tarafından, Türkiye
kamuoyu tarafından duyulabilecek bir durum ortaya çıkarabilir.
Tüm bu koşullara dayanarak Türkiye’nin AB’ye girmesini savunuyoruz. Yoksa
AB’ye girmek, AB ile ortaklaşa bir çalışmaya giriyor olmak Türkiye’ye çok büyük
şeyler mi kazandıracak? Kazandıracaklarından ziyade
büyük şeyler kaybettirecektir.
Kürt hareketi aslında başlangıcından bu yana Kürt
halkının meşru demokratik
talepleriyle, Türkiye’nin diğer
ezilen ve sömürülenlerinin taleplerinin aynı kaynakta buluştuğunu sürekli vurgulaya-
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geldi. AB gelişmeleri açısından bakıldığında, Kürt halkının birtakım avantajları varmış gibi görünüyor olsa da
Türkiye’deki diğer ezilenler, işçiler ve emekçiler için durum
hiç de böyle değil. Gümrük
Birliği, özelleştirmeler, Terörle
Mücadele Yasası’ndan tutun
TCK’ye kadar yapısal uyum
politikalarına baktığımızda
tam bir saldırı var…
Süreç hem işçi emekçi kesimine hem de Kürt halkına
çok ağır bedeller ödettirecek
bir süreç. Ancak biz olayı kısa vadede kazanmak ve uzun
vadede kazanımlar olarak görüyoruz. Politik mücadelemizi
iki ayrı eksene oturtmak zorundayız. Belki Türkiye’deki
sosyalist hareketle ufak bir
farkımız buradan kaynaklanıyor olabilir.
Kısa vadede Türkiye’deki
ezilenlerin, yoksulların, Kürt
halkının olumlu ya da olumsuz ortaya çıkabilecek durumlarda neler kazanabileceğini ve neler kaybedebileceğini değerlendirmeye tuttuk. Eğer bu durumda bizim
dışımızda çok daha güçlü bir
şekilde ve bizim istemediğimiz, kabullenemediğimiz, bü-

yük bedeller, zararlar verebilecek bir yöne doğru bir gidiş
söz konusuysa, bu gidiş kısa
vadede neleri kendi lehimize
çevirebiliriz gibi bir soru sorduk kendimize.

SOSYALİST HAREKET
Türkiye’deki sosyalist hareketin bu konuda, keskin ve
sert bir tutumu var. Olmazsa
olmazları çok fazla. Biz bu
konuda daha esnek bir politik
yaklaşım sergiliyoruz. Kopenhag kriterleri kısa vadede kısmi de olsa bir demokratikleşme sağlayabilir ve bu durumda ezilenler ile Kürt halkı taleplerini çok daha yüksek bir
sesle ortaya koyabilirler. Geçmiş dönemde bunları gördük.
AB yasaları, geçici yasalar da
olsa meclisten geçince ufak,
kırıntı da olsa ki, aslında böy-

ledir, demokratikleşme önceliği olan yasalar ortaya çıktı.
Bu nefes almalara yol açtı.
Bazı arkadaşlarımız cezaevlerinden tahliye oldular. Bu
diğer bir boyutta pahalı şey-

lere de mal oluyor ama biz o
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“Herkes açısından konuda daha şiddetli bir mücadele sürdüreceksek ve iki
ihtiyaç olacak bir adım öteye taşıyabilecek
durumda ortaya çıktı koşullarımızı yaratmak istiAydın Girişimi. Bize yorsak gerekirse bir adım gesorarsanız, aydın riye çekilebiliriz.
üçüncü ses olmamalı. TOPYEKÛN SAVAŞ
Örneğin benim aklıma
Biz AB’ye böyle bir bakış
aydın denince Sartre açısıyla evet diyoruz. Yoksa
gelir. Sartre üçüncü sizin de belirttiğiniz tüm olses olmadı. guların bu halklara nelere
mal olduğunu, sırtına ne gibi
Ezilenlerden, olumsuzluklar yüklediğini
yoksullardan, bizler de görüyoruz. Acısını
sömürülenlerden yana da çok net biliyoruz. Tek fark
bir ses olmuştur. şu: Biz ne kadar karşı durursak duralım sonuçta bizim isAydınların da asıl temlerimiz dışında bir gelişmisyonu böyledir. me ortaya çıkıyor. “Biz bu süYani ezilenlerin reçten ne gibi kazanımlar elde edebiliriz?” diye düşünüsaflarında onların yoruz. Dolayısıyla Kürt haretaleplerini dile ketinin talepleri, ezilen emekgetirirler ve onların çilerin talepleriyle ortaklaşaelde edilmesi için rak alanlarda, sokaklarda
haykırılması ve giderek daha
mücadele ederler.” büyük kitlelerce sahiplenilmesi bahsettiğimiz çevreleri
ciddi anlamda ürkütüyor.

Genelkurmay’ın “topyekûn
savaş” çağrısnı nasıl değerlendiriyorsunuz?

Abdullah Öçalan’ın siyasi irade kabul
edilmesi talebi, Gemlik yürüyüşüne linç
saldırısıyla
cevaplandı.
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Şöyle bir konsept var gibime geliyor. Yukarıda bahsettiğim taleplerin en fazla dillendirilmesini sağlayan kişi
Sayın Öcalan’dır. Önce Öcalan tümüyle izole edildi. Şu
anda görüşme olanakları
sağlanmıyor. Düşünceleri ka-

muoyuna yansıtılmıyor.
Giderek bunun örgütlü yapısı izole edilmek isteniyor.
Başta Türkiye’deki legal zeminde siyaset yapmaya çalışan DEHAP gibi, Demokratik Toplum Hareketi gibi yasal
zeminde siyaset yapan siyasi
örgütlülükleri izole etmek,
kitlelerden kopartmak ve kitlelerin önüne yapay örgütler
çıkarma yönünde ciddi bir
çaba var. Bu nedenle çok
farklı çevreler kalkıp toplantılar yaptılar, hatta federasyon
istediler, bağımsızlık istediler.
Çeşitli kesimler kalktılar
Mehmet Uzun gibi Kürt aydınlarını sanki demokratik
Kürt hareketine karşıymış gibi bir imaj yarattılar. Böylesine ciddi bir konseptle karşı
karşıyayız.
Öyle bir duruma geliyoruz
ki, Kürt halkı taleplerinden
birini bile haykırmaya kalktığında çok ciddi tepkilerle
karşılaşabiliyor. İşte Bozüyük
saldırısı bunun başında gelir.
Biz 78’liler Vakfı Girişimi’
nin düzenlediği 11 Eylül mitinginde bir katılım sergilemek istedik. Ancak bazı kesimler öyle reaksiyonlar gösterdiler ki, biz bile ürktük. Bize dayatılan şuydu: “Tecritlerden, operasyonlardan,
ateşkesten bahsetmeyeceksiniz, silahlı güçlerin siyasal
zemine yasal statüde katılabilmelerinin olanaklarının yaratılması taleplerinden bahsetmeyeceksiniz ama kitle-

nizle beraber gelebileceksiniz. Radikal pankartlar açmayacaksınız, bu talepleriniz
alanda olmayacak” gibi şartlarla karşı karşıya kaldık. Bu
78’lilerin talebi bile değil. Bu
o platforma katılan siyasal
güçlerin mi talebiydi? Değildi.
Bu devletin demokratik muhalefet ortamına angaje etmeye çalıştığı ve bazı demokratik kitle örgütlerinin ve
sendikaların da içlerine sindirerek veya korku ve kaygıyla
sahiplendikleri bir tutum oldu. Örneğin biz bu taleplerimizden bile kısmı olarak vazgeçip “Tamam, sizin dediğiniz olsun” noktasına geldiğimiz koşullarda bile o kaygılardan dolayı mitingden çekilme kararı aldılar.

FAŞİST SALDIRILAR
Devlet öyle bir ortam yarattı ki, Kürtler bir yerden bir
yere geçip taleplerini haykıracaklarsa ırkçı faşistler, yanlış bilgilendirmeler ve dezenformasyonla kitleleri sokağa
döküp, hatta yığdıkları kaldırım taşlarıyla halkın üstüne
saldırı planları yaptılar. Bozüyük’te olduğu gibi. İzmit’te,
Kocaeli’de, Gebze’de yaşandığı gibi işçilere saldırılar
başladı. Birçok yerde insanlarımız tehdit edildi, kaçırıldı,
polis tarafından da tehdit
edildi. Van’da insanların evlerine saldırıldı ve infazlar gerçekleştirildi.
Bu durumu sadece ırkçı,

şoven bir kesimin, mesela
MHP gibi ya da daha küçük

bir kesimin işi olarak algılamak çok yanlış bir tutum
olur. Bu devletin içinde bulunan çok güçlü bir kesimin yürütmüş olduğu bir politik
yaklaşımdır. İktidarda olan
hükümetin de, Erdoğan’ın
temsil ettiği kesimin de belki
yenilgisiyle sonuçlanabilecek
ciddi bir kaos ortamıyla karşı
karşıyayız.
Eğer aklı selim birtakım insanlar, bu süreci görüp de
ciddi bir duruş sağlarlarsa
belki hükümet kendini toparlar. Aksi takdirde bu kaygı,
bu korku hükümeti de etkilemiş vaziyette, hükümet de
ses çıkartamaz bir hale gelmiş durumda.
Türkiye sosyalist hareketinin bir kesiminin bir süredir
birtakım girişimleri var. Aydınlar Girişimi’nin sonuçsuz
kalması, bunun dışında bir
siyasi iradenin ortaya çıkması gereğini daha yakıcı bir biçimde hissettirdi. Kürt halkının ulusal demokratik taleplerini savunmasının önündeki
tüm engellerin kaldırılmasını
savunan bir girişim oluşturduk: “Şovenizme ve Linç Girişimlerine Karşı Halkların
Kardeşliği İnisiyatifi”. Bu girişime bakışınız nedir?
Sizin de içinde olduğunuz
bu inisiyatif bizim açımızdan
çok başka bir anlam taşıyor.
Bu Aydınlar Girişimi ile kıyaslanacak bir yaklaşım değil.
Önce başka bir şey belirteyim. Bu ırkçı şoven saldırılar
Kürt halkında farklı tepkiler
ortaya çıkarıyor. Geçenlerde
gerçekleştirilen Ermeni konferansı Adalet Bakanlığı’ nın
başta olduğu bir kesim tarafından yasaklanarak engellenmeye çalışıldı ancak kamuoyunda çok ciddi tepkiler
alınca Bilgi Üniversitesi’ nde
gerçekleştirildi.

ERMENİLERİN DURUMU
Şimdi şöyle bir durum var.
Kürt halkı ve Ermeni halkı
birbirine benzer. Şöyle bir ayrışma noktaları var: Ermeniler katliamdan geçtiler, tehcir
politikasıyla karşı karşıya
kaldılar. Bugün geldikleri
noktada sadece uğramış ol-
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süreçte bu inisiyatif ortaya çıkıyor. Eğer bu sürece doğru
yanıt olabilirse bu inisiyatif
tarihsel bir görevle ortaya
çıkmış olacak.
Aydınlardan bahsederken
söyledim. Aydınlar, demokratlar, insan hakları savunucuları, tüm bunlar üçüncü ses
olamazlar. Bunlar ezilenlerden, meşru demokratik insani
talepleri olanlardan yana tavır almak zorundadırlar. Ve
sosyalistler bunun mücadelecisidirler.

SOLUN DESTEĞİ

Batman’da sokakları dolduran ve cenazelerine sahip çıkan Kürtler kritik aşamada solun desteğini istiyor.

“AB bir sermaye ortaklığıdır. Bizce çok
farklı değerlendirilecek bir oluşum değil.
AB’de de kısa vadede
birtakım kazanımlar
elde edilir. Uzun
vadede Türkiye’nin
düşeceği durum çok
iyi biliniyor. Ama
uzun vadede eğer
Türkiye’deki emekçiler, Kürt halkı, sosyalistler hatta liberal
demokratlar Türkiye’nin demokratikleşmesini istiyorlarsa kısa vadede kendi iç
dinamikleriyle bir
demokratikleşme,
demokrasi
mücadelesinin
oluşabilmesinin
koşulları henüz yok.”

dukları mezalimi dünya kamuoyuna anlatabilmek için
çeşitli platformlarda kendilerini izah etmeye çalışıyorlar.
Kürt halkının durumu şu
anda öyle değil. Kürt halkına
karşı linç girişimleri, ırkçı, şoven dalga var ama şöyle bir
durum da var. Kürt halkı Ermeni halkı gibi örgütsüz değil.
Kürt halkı Ermeni halkı gibi
mücadele edemez konumda
değil. Sadece ve sadece uğradığı mezalimi anlatma çabasında da değil. Bunun demokratik mücadelesini sürdürüyor. Dolayısıyla örgütlü yapıları, gücü var. Hatta örneğin
bizler Türkiye’de yasal hatta
mücadele yürüten bir hareketiz. Doğru bulduğumuz için
buradayız. Belki bazı insanlarımız Kürt arkadaşlarımız silahlı mücadele de yürütüyorlar. Dağlara çıktılar, ellerinde
silahları var, mücadele yürütüyorlar. Doğru ya da yanlış,
bir değerlendirme yapamam.
Ama bunlar Kürt halkı adına
mücadele ediyorlar. Dolayısıyla Kürt halkı hem örgütlüdür
hem de onun adına mücadele
eden silahlı bir güç var.

İÇ SAVAŞA DOĞRU MU?
Buradan şuna ulaşmak istiyorum. Ermeni halkının şu
anki durumundan farklı olarak, eğer ırkçı, şoven saldırılar bu haliyle devam ederse
Kürt halkı çok farklı şeyler

geliştirebilir. Bana ürkütücü
geliyor örneğin Trabzon’da,
Ayvalık’ta farklı yerlerde gerçekleşen linç girişimlerde yanıt olarak Diyarbakır, Mardin,
Siirt, Bitlis, Sivas, Malatya’da
Türklere yönelik linç girişimi
ortaya çıkabilir. Dediğim gibi,
öyle ya da böyle kendi silahlı,
örgütsel yapıları var. Bunu
dikkate almak lazım.

KARDEŞLİK İSTİYORUZ
İç savaşa doğru gidiyor muyuz? Yok. Bence gitmez. Kürt
halkı çok kontrollü bir mücadele yürütüyor. Demokratik
talepleri var ve buna uygun
mücadele yöntemleri sürdürüyor. Bir iç savaşa gitmez. Ama
devlet iç savaş korkusuyla, iç
savaş çıkabilir, bunlar bizi iç
savaşa zorluyor yaklaşımıyla
Türkiye’yi bir paranoyaya sokmak istiyorlar. Bir yere kadar
daha zorlayacaklar. Zaten şu
anda maksimum düzeydeyiz.
Bunun daha ötesi olmaz. Devlet de bunun içine daha çok
giremez. Ne kadar zorlarsa
zorlasınlar Kürt halkı çok
soğukkanlı, demokratik taleplerini Türkiye’deki arkadaşlarıyla, kardeşleriyle beraber
haykırıyor. Böyle bir iç savaşa
doğru bir gidiş olsa bile iç
savaşla sonuçlanacak bir durum bizce yok.
Şimdi sizin inisiyatifinize
gelmek istiyorum. Bizce şu
anda çok ihtiyaç duyulan bir

Bir de sizler, bizim size biçtiğimiz anlamıyla söylüyorum,
Türkiye’deki bu linç girişimine karşı, bu şoven histeriye
karşı en büyük duruşu sergileyebilecek bir kesimi temsil
ediyorsunuz. Bunun içinde
Kürt demokratik hareketinin
bulunup bulunmaması hiç
önemli değil. Bizce bulunmaması daha yerinde olur. Çünkü eğer bir kardeşlik süreci
yaşanıyorsa, Türk ve Kürt
halkının kardeşliğini sloganlaştırıyorsak bunun pratik duruşunu şu anda sizler sergileyeceksiniz. Biz böyle bir anlam biçiyoruz.
Hep kardeşlikten bahsettik
şu ana kadar ve bizim en çok
kardeşleşmeye ihtiyaç duyduğumuz süreçteyiz. Türkiye’nin devrimci, demokrat,
sosyalist arkadaşlarımız bir
kardeşlikten bahsedecek,
sözlerinin gereğini yerine getireceklerse bunu şimdi yapmalılar. Yarın gerçekten hiçbirimizin buna ihtiyacı kalmayacak, çünkü öyle bir durum
belki kalmayacak. Bu linç girişimlerine, belki iç savaş,
ben buna çok ihtimal vermiyorum, biz kendi açımızdan
buraya gidilmemesi için elimizden geleni yapıyoruz, ama
oraya doğru gidişin önünü
sizler keseceksiniz.
Sizler bu halkı aydınlatacaksınız. Türkiye kamuoyuna
durumu, gerçeklikleri sizler
söyleyeceksiniz. Sizler kitleleri bilinçlendiren eylemleri,
eğitimleri yaparak kitlelere
taşıyacağınız duruş, düşünce
akımını Kürt halkıyla, emekçi
ezilen kesimlerle kardeşlik
ortamını sağlayacaksınız.
Bizler kendi açımızdan ezi-
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len yoksul kesimlerin, emekçilerin talepleriyle ortak hareket ediyoruz. Demokratik yapılanma, demokratik taleplerin bir gereği olarak Türkiye’deki yoksul, ezilen kesimlerden kendimizi çok farklı
görmüyoruz. Böyle bir şeyi
zaten düşünemeyiz bile.
Türkiye’nin ezilenleri azınlık
inançlardır, yoksul emekçi
halklardır, Kürtlerdir. Bunlardan ayrı kendimizi düşünürsek o zaman sadece ulusal
talepleri olan milliyetçi bir
akım durumuna da gelebiliriz.
Böyle bir şeyimiz yok ama
bunun en önemli ayaklarından biri biz isek, diğeri de
sizsiniz.
Bizlerin ayrı ayrı zaman zaman da ortak gerçekleştireceğimiz eylemsellikler, kardeşleşmenin en bariz örneklerini oluşturacak. Bu anlamıyla biz aydınlara biçtiğimiz
misyonu inisiyatife biçmiyoruz. Onların üçüncü ses olmasına ehveni şer bir durum
olarak, yani kötünün iyisi olarak baktık. Ama size öyle
değil. Sizler olması gereken
tutumun sahiplerisiniz.
Dolayısıyla tarihsel misyonunuz gereği Türkiye emekçilerinin temsilcileri olarak kalkıp Kürt halkının meşru demokratik taleplerini sizler de
kendi cephenizden haykırarak
hem emekçilerin hem Kürt
halkının taleplerinin gerçekleşmesi yönünde mücadele
sürdürmeniz gerekiyor. Buna
biz canı gönülden destek sunacağımız gibi beklenti içindeyiz de.

TÜRK HALKINDAN
DESTEK İSTİYORUZ
150 aydın girişimcinin pozisyonu ile sizin durduğunuz
nokta çok ayrı. Tıpkı biz kalkıp da “Kürt halkının şöyle
talepleri var, gelin bunları
dinleyin, yapın” diyemeyeceğimiz gibi sizlerin de öyle
bir duruşunuz olmaz diye
düşünüyorum. Böylesine büyük bir anlam biçiyoruz. Bizim için de geri durmamız en
anlamlı duruş. Çünkü sizler
sosyalistler, demokrasi savunucuları olarak Türk halkına
gerekli mesajları dile getirmeniz en doğru karardır.
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Tüpraş’ın özelleştirilmesinde de sol içindeki
“ulusal” sermaye tartışmalarına
tanık olduk. Utangaçça
“Madem özelleştiriyorsunuz, bizim
ulusal sermayeye satın”
önermelerini okuduk

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.
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TÜPRAŞ ÖZELLEŞTİRİLDİ
T

NURAY ERGÜNEŞ

ürkiye’de ve benzer
Üçüncü Dünya ülkelerinde uygulanan neoliberal politikaların en önemli
unsurlarından biri, devletin
ekonomiye müdahalesinin sınırlandırılmasıydı. Bu düzenlemeler temel gerekçesini,
“devletin ekonomik krizlerin
kaynağı ve yine ekonomik kalkınmanın önünde en büyük
engellerden biri olduğu” argümanında buluyordu. Dolayısıyla devlet küçültülmeli, piyasa
kendi kurallarına bırakılmalıydı. 1980 sonrası iktidara gelen siyasi partilerin ekonomi
programları haline gelen bu
düzenlemeler, emekçilerin yıllar süren mücadelesiyle elde
ettikleri kazanımları birer
ikişer ortadan kaldırılarak uygulamaya konuldu.
Öte yandan, neoliberalizmin
savunucularının ekonomik
kalkınma için önerdikleri bu
politikalar, kendi iddialarının
tersine sonuçlar yaratacak, bu
ülkeler sık sık tekrarlanan finansal krizlerle sarsılacaktı.
Türkiye ekonomisi de 19942000-2001 krizlerini yaşadı;
her kriz sermaye kesimi açısından yeni olanaklar yaratırken, halklar daha da yoksullaştı, ülkede esnaf eylemleriyle patlayan orta sınıfın hızla
yoksullaştığı, yoksul insanların ise açlık sınırında yaşamaya mahkûm edildiği bir süreç
yaşandı.

Neoliberalizmin mimarlarından Stiglitz, birinci kuşak yapısal reformlar olarak adlandırılan ve kuralsızlaşma süreçleri ile birlikte uygulanan
neoliberal politikalara en sert
eleştirileri yöneltirken, tam da
temsil ettiği sınıfın çıkarlarına
uygun olarak, sorunun bu politikalarda değil, uygulama
yöntemlerinde olduğunu ileri
sürüyordu. Yani sorun özelleştirmelerde değil, uygulamadaydı. Dolayısıyla özelleştirmelere devam edilmeli, kamu
malları özele devredilirken
önce piyasa kurallarına uygun
hale getirilerek özelleştirilmeliydi. Yani bu kurumlar önce
kendi sorunlarından arındırılmalı, özele devrinde yük olacak zararları kamunun sırtına
yüklenmeliydi. Nitekim
TMSF’ye devredilen bankalarda da bu yöntem izlendi. Bu
yaklaşım, kamu mallarının
özelleştirilmesinde temel gerekçe olarak ileri sürülen “Zarar eden kurumları özelleştiriyoruz” söyleminin değişmesine de neden olacaktı. Unakıtan yaptığı basın açıklamasında o per vasız sözlerinden biriyle durumu özetledi; “Sadece zarar edenleri değil, kâr
edenleri de satarım.”

TÜPRAŞ, KOÇ-SHELL
ORTAKLIĞININ
Unakıtan’ın dediği oldu. Kâr
eden kuruluşlardan biri olan

ve aynı zamanda Türkiye’nin
en büyük sanayi, Avrupa’nın
ise 7. büyük rafineri şirketi
olan Tüpraş’ın yüzde 51 hissesi Koç-Shell ortaklığına satıldı.
Shell-Koç Ortak Girişim Grubu'nda Koç Grubu hâkim ortak
pozisyonunda. Shell Türkiye’nin binde 1, Shell Overseas’ın yüzde 9.9, Opet’in yüzde
3, Aygaz’ın yüzde 7, Koç Holding’in yüzde 80 payı bulunuyor. Bu durumda Koç Holding
şirketlerinin toplam hissesi
yüzde 90’a ulaşıyor.

YERLİ Mİ, YABANCI MI?
Diğer özelleştirmelerde olduğu gibi Tüpraş’ın özelleştirilmesinde de sol içindeki
“ulusal” sermaye tartışmalarına tanık olduk. Utangaçça,
“Madem özelleştiriyorsunuz,
bizim ulusal sermayeye satın”
önermelerini okuduk… Bu
önermeler esasında sermayenin uluslararasılaşmasının aldığı hız ve biçim karşısında
eksenini kaybeden ulusalcı/ulusal kalkınmacı tavırların
bir uzantısıdır.
Sermaye, 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 çık-

mak gerekiyor.

SAMİ OFER KİMDİR?
Tüpraş’ın satışında bir başka şaibeli olayda Galataport
ihalesinde ortaya çıkan Sami
Ofer’e Tüpraş hisselerinin
yüzde 14,76’sının ihale yöntemiyle değil, gizli satış yöntemiyle satılmış olmasıydı. Ofer
sekiz ay sonraki blok satışta
hisselerini, üç katı değere
satacaktı. İsrail’in en önemli
sermayedarlarından biri olan
Sami Ofer’in hayat hikâyesi
de yaptığı işler kadar ilginç.
Romanya’da doğan, daha sonra ise ailesiyle Filistin’e göç
eden Ofer’in Hayfa’da gemilere su ve benzin satarak iş hayatına atıldığı iddia ediliyor.
Sami Ofer’in yükselişi,
1975’te dünyanın ikinci büyük
gezi gemisi filosuna sahip
olan Royal Caribbean Cruise
(RCC) şirketinin yüzde 20’sini
satın almasıyla başlıyor. Ofer
1999’da Israel Corporations
adlı şirketler grubunu satın
alıyor. Holdingin en çok gelir
getiren şirketi, tarımda kullanılan ham kimyasalları üreten
Israel Chemicals. Ayrıca telekomünikasyon, rafineri, teknoloji alanında faaliyet gösteren holdingin ZIM isimli bir
gemicilik şirketi de var. Sami
Ofer, İsrail’de gerçekleştirilen
özelleştirmelerin önemli alıcısı olarak birikimlerini artırmış
durumda.
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ALMAN SÜRPRİZİ
Avrupa Birliği’nde çatlak derinleşiyor:

Avrupa projesinin
ana ekseni olan
Alman-Fransız
hattında, emekçiler
de inisiyatif almaya
başladı. Sadece
sermayenin çıkarlarının gündemde
olduğu ve normal
durumun da bu
olduğu yanılsamasının hüküm sürdüğü
bir dönemin kapandığı görülüyor.
Sahnenin kenarında
yeni bir aktör daha
beliriyor: Emekçiler
ve onların kendi çıkarları yönünde dayatacakları siyasi
iradeleri. Bakalım
bu yeni durumda,
Avrupa projesine ne
olacak?

A

OĞUZHAN KAYSERİLİOĞLU

vrupa’da merkezileşerek küreselleşen sermaye gruplarının, küresel emper yalist dalaşma
içinde tutunacakları mevzi
olarak inşa ettikleri AB projesi, bir darbe daha almış gibi
gözüküyor.
Avrupa anayasa taslağının
Fransa’daki halkoylamasına
kadar, sanki her şey sermayenin rasyonel planlarına göre
akıp gidiyordu.
Avrupa sermayesi, küresel
düzeydeki açılımlarında kendisine merkezi siyasi-askeri

destek olacak ve sermaye birikimini uygun yollarla hızlandıracak biçimde dizayn ettiği
bir anayasayı, halklara kolayca kabul ettireceğini düşünüyordu.

90 sonrasında kendine güveni yükselen dev sermaye
grupları, “Biz isteriz, dayatırız
ve yaparız. Herkes de kabul
eder” mantığını taşıyordu.
Evdeki hesap, çarşıya uymadı. Açgözlü sermayenin çıkar hesaplarını Fransız emekçiler bozdu.
Türkiye’deki boyalı basın,
sanki Fransızlar işi gücü bırakıp da Türkiye’yi tartışmışlar
gibi sunsa da, gerçekte oylanan neoliberal politikalar ve o
politikaların en rahat biçimde
maksimize edileceği biçimde
hazırlanmış Avrupa anayasası
taslağıydı.
Fransız emekçileri, “Artık
yeter!” dediler. Her şeyin sermayenin çıkarlarına göre
ayarlandığı ve bunun nefes
almak gibi normal bir durum
olduğu bilincinin herkese kabul ettirildiği bir dönemin
inişe geçmeye başladığı anlaşılıyordu.

ARTIK YETER!
İki yüz yıllık mücadelenin
sonucunda, alın teri ve hatta
kan dökerek kazandıkları sosyal hakların doymak bilmez
bir arsızlıkla sermaye tarafından gasp edildiğini gören

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?

emekçiler, “Artık yeter!” diyorlardı.
Sırada Hollanda vardı. Orada da emekçiler anayasa taslağını reddettiler. Ve sermaye
odaklı bir anayasal kimlik kazanma süreci, şimdilik fiilen
askıya alındı. Avrupa sermayesinin kendi çıkarlarına göre
dayattığı Avrupa projesi, derinlik kazanamamış oldu.
İşte, son Almanya seçimleri
de, şayet sonuçları Avrupa
projesi açısından değerlendirirsek, aynı sürece Alman
emekçilerinin de katıldığını
gösteriyor.
Alman sermaye grupları,
kendi neoliberal programlarını
uygulayan SPD Hükümeti’nin
yıprandığını görerek bir sağ
iktidarı, CDU/CSU-Liberaller
ittifakını, iktidara geçirmeyi
planlıyordu. Evdeki hesap, yine çarşıya uymadı.
Solun toplam oyu eskiye
göre arttı ve yüzde 52’ye dek
yükseldi. SPD’nin politikalarını

daha da yoğunlaştırarak uygulayacağını açıklayan sağ partiler, umduklarını bulamadılar.

DİE LİNKE / SOL PARTİ
Seçimin önemli aktörü ise,
Die Linke/Sol Parti’ydi, ki toplam sol oyların artmasının
başlıca sebebi oldu. Sol Parti,
yeni kurulmuş olmasına rağmen, yüzde 8,7 oranında oy
toplayarak, güçlü bir parlamento grubu kurdu. Muhalefette kalacağını açıklayan partinin, parlamentoda gürültü
koparması bekleniyor.
Sonuçta seçimlerden güç
toplayarak çıkacağını ve yorulmuş atını değiştirerek hedeflerine doğru daha hızlı yol
alacağını hesaplayan Alman
sermayesi, kazançlı çıkmadı.
Her ne kadar, olası bir büyük koalisyonun neoliberal
projeyi uygulamaya devam
edeceği belliyse de, Sol Parti’nin muhalefetinin iktidarın
yoluna tuzaklar kuracağı ve

hızını keseceği de anlaşılıyor.
Artık Alman parlamentosunda, sistem içi de olsa bir reformist sol parti var ve emekçiler, uygulanan politikalara
olan tepkilerini daha güçlü
dillendirebilecekler. Süreç,
devrimci bir politikanın da
önünü açma olasılığını
güçlendiriyor.

İŞÇİLER SAHNEDE
Avrupa projesinin ana ekseni olan Alman-Fransız hattında, emekçiler de inisiyatif almaya başladı. Sadece sermayenin çıkarlarının gündemde
olduğu ve normal durumun da
bu olduğu yanılsamasının
hüküm sürdüğü bir dönemin
kapandığı görülüyor. Sahnede
yeni bir aktör daha beliriyor:
Emekçiler ve onların kendi çıkarları yönünde dayatacakları
siyasi iradeleri.
Bakalım emekçilerin devreye girdiği yeni durumda, Avrupa projesine ne olacak?
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ÇİN-RUSYA ORTAK TATBİKATI
Asya’nın büyük güçleri, küresel egemenlik yarışında ısınma turlarında

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.

R

İ. HALİT ELÇİ

usya ile Çin, Ağustos ayının
ikinci yarısında askeri ama özellikle politik açıdan önemli olan
ortak bir tatbikat gerçekleştirdi. İki ülkeden on bin askerin katıldığı tatbikat,
Rusya’nın Vladivostok bölgesinde başlayıp Çin’in Şandong Yarımadası’nda
sona erdi. “Barış Görevi 2005” adı verilen, kara, hava ve denizde gerçekleştirilen tatbikatta denizaltılar, destroyerler, helikopterler ve uzun menzilli,
nükleer silah taşıma kapasiteli bombardıman uçakları yer aldı.
Bu tatbikat çeşitli bakımlardan
önem taşıyor. Geçmişte ikisi de sosyalist olan ama özellikle 1960 sonrasında ideolojik/politik bir sürtüşmeye giren, birbirine düşmanlaşan hatta yer
yer silahlı sınır çatışmaları yaşayan
Rusya (eski Sovyetler Birliği) ve Çin’in
ortak askeri tatbikatı, iki ülke arasındaki yakınlaşmanın vardığı boyutu
gösterdi.

ÇİN - RUSYA: BİZ DE VARIZ
Ama bu ortak tatbikatın asıl önemi,
bu iki ülke arasındaki ilişkilerin ötesinde, dünya çapındaki güçler dengesi
bakımından yarattığı etkidedir. Ortak
tatbikatın açıklanan amacı, uluslararası teröre ve ayrılıkçılığa karşı işbirliğini geliştirmektir. Tatbikatın senar yosu
ise, etnik sorunlar nedeniyle teröre
maruz kalmış bir ülkeye yardım etmek
amacıyla askeri müdahaleye dayandırıldı. Tatbikatın bu zahiri amacı bile,
ABD’ye bir mesajı içeriyor.
Tatbikatın hedeflerine ilişkin bu
açıklamalar, Çin’in kendi toprağı olarak gördüğü ama ABD’nin koruması
altında ayrı kalmayı sürdürmek isteyen Tayvan’a karşı bir gözdağıdır. Çin
zaten Tayvan’a karşı silah kullanma
hakkını elinde tuttuğunu açıklıyordu.
Ortak bir tatbikatta Tayvan’ı çağrıştıran bir senar yonun kullanılması, Rusya’nın da böyle bir girişimi, desteklemese bile meşru göreceğini göstermiş
oldu.
Fakat tatbikatın önemi Tayvan’ın da
ötesindedir. Rusya ve Çin, ortak tatbi-

katla ABD’ye, Asya’da başıboş at koşturamayacağı, artık bu bölgedeki hamlelerinde bu ülkelerin varlığını ve çıkarlarını da dikkate alması gerektiği mesajını verdiler. Dahası, ABD’nin tek kutuplu dünya tasarımına karşı, çok kutuplu bir dünya düzeni istediklerini, yani tek küresel gücün Amerika olmadığını, kendilerinin de küresel egemenlikte
pay sahibi olduklarını vurguladılar.

ÇİN “GELİYORUM” DİYOR
1990’ların başında Sovyetler Birliği’nin çöküşünün ardından ABD dünyanın tek süper gücü haline gelince,
stratejisini, kendisine küresel düzeyde
rakip çıkabilecek olan devletlerin/güçlerin daha baştan önlerini kesmek ve
kontrol altına almak üzerine kurdu.
Olası rakiplerden biri Avrupa’ydı. Avrupa devletleri toplam olarak büyük bir
ekonomik, politik ve askeri güce sahip
olsa da, Birleşik Avrupa gibi bir projenin peşinden gitse de, bu süreç çok yavaş ve sorunlu işliyor, Avrupa şimdilik
bir tehdit oluşturmuyor. Olası diğer rakip Rusya ise, daha ameliyat masasından yeni kalkmanın sancılarını yaşıyor.
Gerçi Putin yönetiminde Rusya, dağıttıklarını toplama ve büyük devlet politikalarına dönme gayreti içinde önemli
mesafeler aldı. Sözgelimi silah sanayiinde ileri teknolojinin kullanımında
ABD’yle yarışan, yer yer onu geçen bir
konumda. Ama Rusya’nın da küresel
bir rakip olarak ortaya çıkabilmesi için
epey zaman var.
ABD, en büyük olası küresel rakip
olarak Çin’i görüyor. Haksız da değil.
Çin on yıllardır oldukça yüksek bir büyüme temposu yakalamış durumda.
Şimdiden dünyanın dördüncü büyük ihracatçı ülkesi oldu. 10 yıl içinde birinci
sıraya çıkacağı tahmin ediliyor. “Komünist Parti”nin önderliğinde hızla kapitalistleşen bu ülke, sadece ekonomik, askeri, politik gücüyle değil, binlerce yıllık
devlet/imparatorluk geleneği ve kültürüyle de dünya egemenliği için ABD’yle
yarışmaya en yakın aday olarak görünüyor.

Gerçi Çin şu anda ABD’yle açık bir
rekabete girmiş görünmek istemiyor.
Çünkü henüz buna pek çok açıdan hazır olmadığının farkında. ABD’nin üstünlüğünü -şimdilik kaydıyla- kabul
ediyor, gerektiğinde geri adım atıyor,
ama bu üstünlüğü “eşitler arasında birincilik” olarak gördüğünün altını çiziyor. Kuşkusuz ABD de Çin’i açıkça rakip olarak ilan edip saldırmıyor ve o da

muhtemel hesaplaşmaya hazırlanıyor.
Yani alttan alta her iki taraf da kılıçlarını bileyliyor.
Öte yandan Çin ve Rusya, ABD’ye,
küresel düzeyde her istediğini yapamayacağını, kendilerinin çıkarlarını hesaba katması gerektiğini hatırlatıyorlar.
Bunun için de en uygun sahne olarak
kendi tarihsel egemenlik alanları olan
Asya’yı -doğal olarak- seçiyorlar. Ortak
askeri tatbikat bunun bir biçimidir.
Ama dahası var. Rusya ve Çin, Hindistan’ı aralarına almak için gayret gösteriyor. Çin, Soğuk Savaş döneminde,
başdüşmanı Sovyetler Birliği’nin müttefiki olan, öte yandan tarihsel düşmanlık beslediği ve sınır anlaşmazlıkları yaşadığı Hindistan’la ilişkilerini düzeltmeye çalışıyor. Hindistan da buna
olumlu sinyaller veriyor. Nitekim 2006
yılında Rusya, Çin ve Hindistan’ın geniş
çaplı bir ortak askeri tatbikat yapacağı
açıklandı (kaynak: www.indiadaily.com). Hindistan’ın Çin-Rusya ekseni-

ne girme eğiliminde olduğuna dair bir
başka işaret ise, bu ülkenin Şanghay
İşbirliği Örgütü’ne gözlemci olarak katılmasıdır. (Buna karşılık ABD de Çin’e
karşı Hindistan’ı yanına çekmek için girişimlerini sürdürüyor.)

ŞANGHAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ
ABD’nin Asya üzerindeki girişimlerini
kısıtlamaya yönelik önemli bir adım,

Rusya-Çin ortak askeri tatbikatından
bir buçuk ay önce atıldı. 5 Temmuz günü Şanghay İşbirliği Örgütü, ABD’den,
“bu örgütün üyesi olan ülkelerdeki askerlerini geri çekmek için bir takvim
belirlemesini” istedi. Bunun ardından
Özbekistan, ABD’den ülkesindeki K-2

hava üssünü boşaltmasını talep etti.
ABD, Afganistan müdahalesinin öncesinde bu harekâta destek oluşturmak gerekçesiyle Özbekistan, Tacikistan ve Kırgızistan’da askeri üs kurmuştu. Bu gerekçe artık geçersiz hale gelmesine rağmen, ABD bu üsleri elinde
tutmaya devam ediyor, bu durum ise
söz konusu ülkelerin yanı sıra hem
Rusya’yı hem de Çin’i rahatsız ediyordu. Kuşkusuz ŞİÖ’nün bu talebi ABD
için beklenmedik ve tatsız bir gelişmeydi. Aslında ŞİÖ’nün kendisi,
ABD’nin çıkarlarını tehdit eden bir yapıdır.

ABD, GÜCÜNÜN
SINIRLARINI HİSSEDİYOR
ŞİÖ’nün önceli olan Şanghay Beşlisi
grubu 1996’da Çin’in Şanghay kentinde
Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve
Tacikistan tarafından kuruldu. Başlangıçta üye ülkeler arasında askeri alanda güven tesisi ve sınırlardaki askerleri
azaltma amacıyla bir araya gelen bu
ülkeler, giderek işbirliğini diğer alanlarda da geliştirmeye yöneldiler. 2001 yılında Şanghay Beşlisi’ne Özbekistan da
katıldı ve grup Şanghay İşbirliği Örgütü
adını aldı.
Geçtiğimiz Temmuz ayında Astana’da (Kazakistan) yapılan ŞİÖ zir vesinde yaşanan önemli bir gelişme de,
Hindistan, Pakistan ve İran’ın bu örgüte gözlemci olarak katılmasıydı (Moğolistan 2004’te aynı statüyle katılmıştı).
ŞİÖ, Çin ve Rusya için Asya topraklarında ABD’ye karşı inisiyatif geliştirmenin ve karşı güç oluşturmanın
önemli bir aracıdır.
Görünen o ki, ebedi küresel egemenlik peşindeki ABD, artık gücünün sınırlarını hissetmeye başlıyor. Dünyanın
tek süper gücü olarak her istediğini ko-

laylıkla 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.
22.09.2005
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Nepal’de uzun süreli halk savaşı yürüten Maocu gerillalar, işbirlikçi monarşiyi yıkmak üzere. Bölgede devrimci güçler dayanışma içinde etkinlik kazanıyor.

NEPAL-HİNDİSTAN-SRİ LANKA
Güney Asya ülkelerinde gerilim tırmanıyor

Nepal Hükümeti’nin
uluslararası destek
alarak sorunu çözme
girişimine, bölge
devrimi perspektifine 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.

N

DENİZ ONGUN
epal'de Nepal Komünist Partisi (Maoist)’in
(NKP(M)) ilan ettiği 3
aylık ateşkes özellikle başkentte geniş bir kitle hareketinin oluşmasına neden oldu.
Nepal Kralı’nın parlamentoyu
feshederek var olan sorunları
çözme yöntemi, süreç içinde
başarısızlıkla sonuçlandı.
Nepal'in en çok okunan
günlük gazetelerinden Kantipur'un editörü Narayan Wagle,
"Krallığın çok büyük bir baskı
altında olduğunu" belirti. Barış Kolektifi Kampanyası’nın
lideri Suvash Darnal, Maoistlerin ilan ettiği ateşkesin tüm
toplumsal kesimler tarafından
olumlu karşılandığını, buna
karşılık yönetimin son iki haf tada iki binden fazla kişiyi tu-

tukladığını açıkladı.

KIRLARDAN SONRA
ŞEHİRLERDE
Tüzüğünde değişiklik yapa-

rak monarşinin kaldırılması

mücadelesine katılan Nepal

Kongre Partisi’nin lideri Ko-

irala, "Kraliyet’in ateşkese yanıt vermeyerek sorunu askeri
yollarla çözmeye çalıştığını"

ifade etti.

Ülkenin yüzde 80'ini kontrol

eden NKP(M) özellikle başkent

ve büyük kentlerdeki kitle ha-

reketiyle ilişki kurarak daha

HİNDİSTAN’DA GERİLİM
ARTIYOR
Nepal'in komşusu Hindis-

geniş bir cepheyle monarşiyi

tan'da giderek güçlenen

Kraliyet Ordusu Sözcüsü, Ma-

kumandalı mayın patlatarak

yıkma planları yapıyor. Nepal

oistlerin ateşkeste samimi ol-

madıklarını ve daha geniş bir

saldırıya hazırlanmak üzere

güç toplamak için ateşkes ilan

ettiklerini söyledi. Bu şüphele-

rin artması üzerine Nepal Kra-

lı, İngiliz TV kanalı Skynews'e

verdiği demeçte, eğer Maoist-

HKP(M) polise yönelik uzaktan

gerçekleştirdiği eylem sonra-

sında faal olduğu eyaletlerin

hepsinde yasaklanmaya baş-

ladı. Geçen yıl HKP(M) ile hü-

kümet arasında yapılan gö-

rüşmeler hükümetin öncelikle

Maoistlerin silah bırakması

yönündeki ısrarıyla çıkmaza

ler uzun süreli ateşkes ilan

girmiş ve Maoistler görüşme-

yoluyla çözebileceklerini söy-

resince, yıllardır yeraltında

ederlerse sorunu görüşmeler

ledi. NKP(M) Başkanı Prac-

handa, Halk Kurtuluş Ordusu

aktif savunma pozisyonunda

kaldığı halde Kraliyet’in askeri

operasyonları sürdürerek

“başı beladan kurtulmayan bir

ülke” imajını sürekli hale ge-

tirmeye çalıştığını söyledi.

Nepal'de şehirlerde müca-

dele yoğunlaşırken Nepal Ko-

münist Partisi (Maoist) ile

Hindistan Komünist Partisi

(Maoist) (HKP(M)) arasında

varılan beraber hareket etme

anlaşması, bölgedeki bütün

devletleri ilgilendiren bir konu
haline dönüşmeye başladı.

lerden çekilmişti. Ateşkes sü-

olan hareket, yüz binlerce in-

sanın katıldığı açık kitle top-

lantıları yaparak kendilerine

yöneltilen marjinal teröristler

imajının gerçekle bir ilgisi olmadığını göstermişti.

SRİ LANKA’DA
SAVAŞ KAPIDA
Tüm bu gelişmelerin,

NKP(M)'nin de içinde bulun-

duğu Güney Asya Maoist Par-

tiler Koordinasyon Komitesi’-

nin varlığıyla ilişkili olduğu

açıktır. Nepal Hükümeti’nin

uluslararası destek alarak so-

runu çözme girişimine, bölge

devrimi perspektifine sahip

olan NKP(M), Güney Asya Ma-

oist Partiler Koordinasyon Ko-

mitesi’nin kurulmasına öncü-

lük ederek cevap vermiş ve

HKP(M) ile çok daha yakın bir

işbirliği yapacaklarını kamu-

oyuna açıklamıştır.

Nepal-Hindistan ekseninde

bu gelişmeler olurken, biraz
daha güneyde Sri Lanka'da

seçimlere yönelik kampanya

başladı. Yasal siyasette olduk-

ça etkili olan solcu Halk Kur-

tuluş Cephesi, hükümet parti-

si olan Özgürlük Partisi’yle

seçim anlaşmasını iki temel

madde üzerine oturttu. Birin-

cisi, Tamil Kaplanlarıyla yapı-

lan görüşmelerin gözden geçirilmesi ve onlara vaat edilen
federasyon önerisinden vaz-

geçilmesi. İkincisi, kendileri-

nin ekonomik programlarının

uygulanması. Tamil Kaplanla-

rı, Sinhallerde yükselen ve so-

lu da etkisi altına alan milli-

yetçi dalgaya karşı hükümeti

uyardı. Eğer barış süreci ke-

sintiye uğrarsa savaşmaktan

başka seçeneklerinin kalma-

yacağını kamuoyuna açık-

ladılar.
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IRAK’TA İÇ SAVAŞ
TEHLİKESİ BÜYÜYOR
Son ayların en önemli
gelişmesi, işgale karşı
direniş eylemlerinin,
işgalcilerin geniş çaplı
operasyonlarına, kitleler üzerindeki baskılarına rağmen yoğunlaşması; öte yandan da işgalcilere yönelik saldırı eylemlerinin, 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 içindeyaklaşık 250 kişinin
öldüğü saldırılar eşlik
etti.
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BD ve müttefiklerinin işgalinden bu yana Irak’ta sular durulmuyor. Tam tersine, işgalcilerin kontrolü altında sözde demokratikleşme süreci ağır aksak işlerken, ülke bir iç savaşa doğru yol alıyor. Baas
despotizminin demir yumruk ve geçici
uzlaşmalar yoluyla hassas dengeleri
gözeterek bir arada tuttuğu Irak’ın etnik ve dinsel bileşenleri, işgal sonrasında hızla ayrışıyor ve düşmanlaşıyor. Bu
parçalanma eğilimi ABD işgal yönetiminin bir başarısızlığı mı? Aslında
başarısı demek daha doğru olur. Çünkü
ABD ne demokratikleşmeyle (aynı zamanda laiklikle) ne de Irak’ın bütünlüğüyle ilgileniyor. Onun tek hedefi,
temsil ettiği sermayenin stratejik çıkarlarını korumak ve kârlarını artırmak.
Bu açıdan bakıldığında petrol kaynaklarını daha rahat kontrol etmek için
ABD’nin, birleşik ve güçlü bir Irak devleti yerine küçük, zayıf, birbirine düşman devletçiklerin varlığını tercih edeceği açıktır.
Kuşkusuz bu “tercih”in de sorunlu
yanları var. Örneğin Irak’ın yarısını
kapsayan ve Basra çevresindeki büyük
petrol yataklarını kontrol eden bir Şii
devleti, İran’la birleştiğinde veya ittifak
yaptığında ABD çıkarları için ciddi bir
tehdit oluşturacaktır. Ama kim bilir,
belki ABD’nin bu olası tehlikeye karşı
da bir planı vardır: sözgelimi Güney
Irak’ta Şiiler arasında da çatışma yaratmak. Öte yandan ABD’nin Suriye’yi
hedef almasının arkasındaki nedenlerden biri de, İran-Güney Irak-Suriye-Güney Lübnan Şii kuşağını şimdiden parçalama düşüncesidir.

Irak’ta politika kazanı kaynıyor, her
gün yeni ve önemli gelişmeler oluyor.
Bu yazının kaleme alındığı günlerde,
* ABD Sünni Arap nüfusun yaşadığı
El Anbar eyaletinde (Suriye sınırında)
direnişçilere karşı geniş çaplı bir operasyon yürütüyordu;
* Irak Devlet Başkanı Celal Talabani
15 Ekim’de yapılacak olan anayasa referandumunda Sünnilerin “evet” oyu
kullanmasını sağlamak üzere anayasa
taslağı üzerinde değişiklikler yapmak
için çalışmaların sürdüğünü açıkladı;
* Irak parlamentosu, Sünnilerin 15

Ekim’de referanduma sunulan anayasa
taslağını reddetmelerini zorlaştıracak
bir karar aldı. Gelen tepkiler karşısında
bu karar geri alındı.
* Talabani, Başbakan İbrahim Caferi’yi Kerkük’te “normalleşme” tedbirlerini uygulamamakla suçlayarak istifaya
çağırdı. Şii ittifakın, Caferi’yi geri çekmemesi halinde ne yapacakları sorulduğunda Talabani, “Durumu değerlendireceğiz” yanıtını verdi.

İŞGALE KARŞI
DİRENİŞİN TABANI: SÜNNİLER
Son ayların en önemli gelişmesi ise,
işgale karşı direniş eylemlerinin, işgalcilerin geniş çaplı operasyonlarına, kitleler üzerindeki baskılarına rağmen
yoğunlaşması; öte yandan da işgalcilere yönelik saldırı eylemlerinin, 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.
Irak Sağlık, İçişleri ve Savunma bakanlıklarının verdiği rakamlara göre,
Ağustos ayında öldürülen Iraklı sayısı
526, yaralı sayısı 647 iken, eylül ayındaki saldırılarda 702 Iraklı öldü, 848
Iraklı da yaralandı.
Irak’ta ABD ve müttefiklerinin işgaline karşı günümüzdeki silahlı direnişin
kitle temelini esas olarak Sünni Araplar
oluşturuyor. (Şii dinadamı Mukteda
Sadr’ın Mehdi ordusu, zaman zaman işgalci güçlerle şiddetli çatışmalara girse
de, sürekli bir silahlı direniş söz konusu
değil.) Kuşkusuz işgalcilere karşı direniş meşru ve haklıdır. Ancak direnişin
temel gücünü neden Sünnilerin oluşturduğunu anlamak için bu topluluğun Irak
içindeki konumuna bakmak gerekiyor.
Sünni Araplar Irak nüfusunun yaklaşık beşte birini oluşturan bir azınlık
olmalarına rağmen, bu topluluğa dayanan Baas Partisi’nin iktidarı döneminde
ayrıcalıklı bir yere sahiptiler. Devlet
kadroları ve ordu içinde Sünnilerin
ağırlığı bulunuyordu. Buna karşılık Ba-
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as yönetimi Şii çoğunluğu ve Kürtleri
baskı altında tutuyor, bu kesimlerin direniş göstermesi halinde onları şiddetle bastırıyordu.
ABD’nin Saddam’ın liderliği altındaki
Baas yönetimini devirerek ülkeyi işgal
etmesinden en büyük zararı gören kesim, bu Sünni Araplar oldu. Baas Partisi ile güçlü bağları nedeniyle geri plana
itildiler. Ordunun dağıtılmasıyla çok büyük sayıda Sünni genç işsiz kaldı. Sünni
yerleşimlerin Irak’ın petrol kaynaklarından uzak olması da işgal sonrası artan
yoksulluğun nedenlerindendir. Bu maddi nedenlerin yurtseverlik ve dindarlık
duygularıyla birleşmesiyle, Sünni Arap
topluluk, işgale karşı direnişin kitlesel
tabanı haline geldi. Öte yandan silahlı
direniş gösteren grupların içinde Zerkavi’nin El Kaide örgütü giderek öne çıkıyor ve diğer grupları etkisi altına alıyor. Bu da direnişte Sünni İslami rengin
ağır basmasına yol açıyor.

ANAYASA TARTIŞMALARI
ABD’nin (ve müttefiklerinin) Irak’ı işgal etme gerekçelerinden biri de bu ülkenin halkını Saddam diktatörlüğünden
kurtarıp onlara “özgürlük, demokrasi
ve insan hakları”nı vermekti. Elbette
bu, ABD’nin stratejik çıkarlarını gizleyecek bir aldatmacaydı. Ama bu “özgürlük ve demokrasi” şampiyonu devlet, ister istemez biçimsel ve yarım yamalak da olsa demokratik görünümlü
bir yönetim oluşturmak zorundaydı.
Kaldı ki ABD’nin yerel işbirlikçilerinden
oluşan bir yönetim oluşturup askeri
gücünün büyük bölümünü geri çekmesi
-siyasi açıdan olduğu gibi- ekonomik
açıdan da yararlı olacaktır. Bu doğrultuda -“demokrasinin kurulması” yolunda- bir takvim hazırlandı. Takvim ufak
aksamalarla da olsa uygulanıyor. 30
Ocak tarihinde, anayasa taslağını hazırlayacak olan geçici Ulusal Meclis’in
üyeleri seçildi. 15 Ağustos’a kadar
anayasa taslağının hazırlanması gerekiyordu. Bu tarihe kadar anayasa taslağını oluşturmak için Meclis’te yer
alan siyasi gruplar (esas olarak Kürt
Koalisyonu, Şii ittifakı ve Sünni temsilciler) arasında yoğun ve çetin pazarlıklar yapıldı. Sonuçta ortaya bir anayasa
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Kürtlerin ve Şiilerin uzlaşmasının sonucu olan, Sünnilerin karşı çıktığı anayasa taslağı için 15 Ekim’de referandum yapılacak. Celal Talabani’nin açıkladığı gibi, Sünni topluluğun onayını
almak amacıyla anayasa taslağı üzerinde değişiklik görüşmeleri sürdürülüyor. Ancak bu çabaların görüntüyü kurtarmayı hedef lediği anlaşılıyor.

taslağı çıktı. Ama bu taslak Kürtlerin
ve Şiilerin uzlaşmasının ürünü oldu.
Sünni temsilciler taslağı onaylamayı
reddettiler.
Anayasa taslağının en önemli (Sünnilerin de tepkisini çeken) yanı, Irak’ın
gelecekteki siyasal örgütlenmesini federal bir yapı olarak öngörmesiydi.
Taslağa göre Irak 18 eyalete ayrılacak;
eyaletler, aralarında birlikler oluşturabilecektir. Sünnilere göre bu yapı, merkezi hükümeti zayıflatacak, kuzeyde bir
Kürt bölgesi, güneyde bir Şii bölgesi
oluşmasına imkân tanıyacak ve giderek
bunların ayrı birer devlete dönüşmesinin, Irak’ın parçalanmasının zeminini
hazırlayacaktır. Keza kuzeydeki ve güneydeki bu birlikler kendi bölgelerinde
bulunan petrol kaynaklarının gelirini de
kullanacak ve petrolün çıkmadığı bölgelerde yaşayan Sünnileri petrol gelirlerinden yoksun bırakacaktır.
Anayasa taslağının diğer bir önemli
özelliği, İslam’ı devlet dini haline getirmesidir. Anayasa İslam’ı “bir temel
kaynak” olarak tanımlıyor ve yasaların
İslam’a aykırı olamayacağını belirtiyor.
(“Özgürlük ve demokrasi”nin koruyucusu ABD, laik Baas rejimini yıkıp teokratik bir devlet kuruyor! Bu ne yaman çelişki! Tabii asıl sorun ABD’nin çıkarlarının korunmasıdır.)

İÇ SAVAŞ TEHLİKESİ
Esas olarak Kürtlerin ve Şiilerin uzlaşmasının bir sonucu olan, Sünnilerin
karşı çıktığı anayasa taslağı için 15
Ekim’de referandum yapılacak. Celal
Talabani’nin açıkladığı gibi, Sünni topluluğun onayını almak amacıyla anayasa taslağı üzerinde değişiklikler yapılması için görüşmeler sürdürülüyor. Ancak bu çabaların sadece görüntüyü
kurtarmayı hedeflediği anlaşılıyor. Çünkü Kürt-Şii ittifakının çoğunluğu oluşturduğu Meclis, referandumun yapılmasına 12 gün kala kuralları değiştirerek anayasa taslağının reddedilmesini
çok zorlaştıran bir karar aldı.
Meclis kararından önce durum şöyleydi: 18 eyaletin 3’ünde anayasa taslağı oyların üçte iki çoğunluğuyla reddedilirse taslak kabul edilmemiş sayılacaktı. 4 eyalette çoğunluğu oluşturan
Sünniler, bu kurala göre güçlü bir katılımla anayasa taslağının reddedilmesini sağlayabilecekti. Nitekim Sünni topluluğun liderleri bu yönde çalışma yürütüyordu. Oysa Meclis’in yeni kararına
göre, bir eyalette referandumda ret kararı çıkabilmesi için oy kullananların
değil, kayıtlı seçmenlerin üçte ikisinin
oyları gerekiyor. Bir eyaletin anayasayı
kabul etmesi içinse oyların basit
çoğunluğu yeterli oluyor.

Bu karar, Sünnileri biraz daha siyasi
yapının dışına sürüyor ve yalnızlık, çaresizlik duygusunu körüklüyor. (Bu yazı
yayına girmek üzereyken söz konusu
karar tepkiler üzerine geri alındı. Ama
bu, Sünnilerin “dışarıda bırakılma”
duygusunu değiştirmiyor.) Sünniler açısından ortaya çıkan bu olumsuz tablo,
Sünnilerin işgalcilere olan tepkisini arttırırken, bu tepki tarihsel olarak husumet içinde oldukları, bugün ise işgalcilerin işbirlikçisi konumunda olan Şii
çoğunluğa karşı yönelme eğilimi gösteriyor. El Kaide bu tepkiyi dinsel fanatizmle açığa vuruyor. Gerçi El Kaide
dışındaki Sünni İslami örgütler ve
önemli dinadamları El Kaide’nin Şii
halkı hedef almasını, bunun mezhepler
arasında savaşa yol açacağı gerekçesiyle eleştiriyor. Keza şimdilik Şiiler de
soğukkanlı davranıyor ve benzeri karşı
saldırılarla yanıt vermiyor. Ama işgalin,
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 duyacaktır. Hem böylece Irak’a medeniyet
götürme çabalarının ne kadar haklı olduğunu göstermiş olurlar!
04.10.2005

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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MEDENİYETLER BULUŞTU MU ?
TOPLUMSAL ÖZGÜRLÜK

Dünyada var oldukları hiçbir yerde çatışmaya izin vermeyen, saygı, hoşgörü ve kardeşlik yayan Nusayri
inancına sahip insanlar niye ısrarla görmezden geliniyor? Hatay’daki çan, hazan ve ezanı bir arada tutan
yumuşak iklimin oluşmasında büyük payı olan bu inanış neden temsil edilmiyor?

E

MEHMET ÇİFTÇİ

gemenlerin çıkarları
doğrultusunda farklı
ulusal ve kültürel kimliklerin birbirine düşürülmeye
çalışıldığı günümüzde, Hatay’
da “Medeniyetler Buluşması”
adıyla, medeniyeti din öğesine
indirgeyen toplantının düzenlenmesi, din üzerine kurulu bir
konsept arayışını gösteriyor.
Hatay’da Medeniyetler Buluşması adıyla düzenlenen
toplantıda, din âlimleri ve bürokratlar bir araya gelirken,
bölgedeki diğer mezhep ve
kültürel kimlikler ve esas un-

sur olan Arap Alevileri (Nusayriler) temsil edilmedi. Bu durumu protesto eden Hatay
Toplumsal Dayanışma ve Kültür Derneği (TODAY) üyeleri
susturulmaya çalışıldı; Dernek
Başkanı Sezayi Zidani’nin de
aralarında bulunduğu, 4 kişi,
Halkevleri’nden 4, ESP’den 1
kişi de gözaltına alındı. Böylece egemenlerin “tolerans” ve
“hoşgörü”sü anlaşılmış oldu.

NUSAYRİLER
Tüm baskılara rağmen TODAY, bölgenin gerçek tepkisini
ve alternatifini ortaya koydu.
Böylece Arap Alevilerinin sindirilemeyeceğini ve “Medeniyetler Buluşması”nın, inançlara özgürlük ve halkların kardeşliği zemininde gerçekleşeceği gösterildi.
Toplantılar sırasında “Medeniyetler bizden uzak mı?” sloganıyla gösteriler düzenleyen

Toplumsal
Özgürlük Platformu, üçüncü bir ses
değil... Kürt halkının yanında ve
onlarla beraber...

SORUYORUZ!

Halksız ve ruhsuz buluşma TODAY üyelerince protesto edildi ve protestolar şiddete maruz kaldı.

TODAY üyeleri adına açıklama
yapan Dernek Başkanı Sezayi
Zidani şöyle konuştu:
“Uluslararası bir organizasyona ev sahipliği yapacak
memleketimizin bu güzel parçasında, halktan arındırılmış
‘ari’ bir organizasyon başlamak üzere... Bu ari organizasyonda ithal kalemler var. Anlı
şanlı din âlimleri var, para var,
yaldızlı tanıtım broşürleri var.
Ama halk yok. İsterdik ki, burada bulunan dinsel ve kültürel mozaiğin ilham verdiği medeniyetler buluşması, ilhamı
veren insanlara da bahşedilseydi.
Mesela anlı şanlı din âlimlerinin yanına bu mozaikle büyüyen Habibi Neccar Cami İmamı, Şeyh Yusuf El Hekim türbesinin şeyhi, Ortadoks, Pro-

testan ve Katolik renklerin Hatay’daki temsilcileri, Ermeni
köyü Vakıflı’nın Muhtarı, Hatay’daki herhangi bir haham,
dünya için daha evrenseldir
daha mozaiktir.
Görüyoruz ki, bu bürokratik
ve şatafatlı buluşmayı halkın
vergileriyle finanse eden Evrensel Değerleri Koruma Derneği
için bunlar küçük ayrıntılarmış.

KİMMİŞ BUNLAR?
Evrensel Değerleri Koruma
Derneği ne zaman kuruldu ve

buradaki mozaiğin gelişmesine
nasıl bir katkısı oldu? Bu dernek bu organizasyondan sonra
işlevini tamamlamış mı olacak?
Hatay’da kardeşliğin ve hoşgörü kültürünün harcını oluşturanların olmaması yönündeki eleştirileri, bilgi eksikliği diye nitelendiren dernek başkanı
müf tü, bu harcı yeterince anlayabilmiş midir?
Dünyada var oldukları hiçbir
yerde çatışmaya izin vermeyen, saygı, hoşgörü ve kardeşlik yayan Nusayri inancına sahip insanlar niye ısrarla görmezden geliniyor? Buradaki
çan, hazan ve ezanı bir arada
tutan yumuşak iklimin oluşmasında büyük payı olan bu inanış neden temsil edilmiyor?

Neden medeniyetler buluşması sadece dinler buluşmasına indirgeniyor ve gelenlerin
çoğu din araştırmacıları (ilahiyatçılar) arasından seçiliyor?
Bu seçimdeki darlaşma bu işin
başında olan şahsın müf tü olmasından mı kaynaklanıyor?
Bu organizasyonda neden
Hatay’daki DKÖ ve meslek
odaları yer almamıştır?
Evet bu sorularımıza cevap
bekliyoruz. Kaygılıyız ve kaygılarımıza cevap gelmiyor. Onun
yerine incir kabuğunu doldurmayacak konular çok ehim
şeylermiş gibi sunuluyor. Ya bu
mozaikte filizlenmiş insanlara
kapınızı kapatmayın ya da
memleketimin güzel insanlarının yürek kapılarının size ebediyen kapanmasını içinize sindirin. Medeniyetler Buluşması
bu haliyle eksik, halksız, ruhsuz ve bürokratiktir.
Evet bu sorularımıza cevap
bekliyoruz; kaygılıyız ve kaygılarımıza denk düşen bizi rahatlatacak açıklamalar hâla gelmiyor. Onun yerine incir kabuğunu doldurmayacak konular çok
ehim şeylermiş gibi sunuluyor.
Ya bu mozaikte filizlenmiş
insanlara kapınızı kapatmayın
ya da memleketimin güzel insanlarının yürek kapılarının size ebediyen kapanmasını içinize sindirin. Medeniyetler Buluşması bu haliyle eksik, halksız, ruhsuz ve bürokratiktir.

Halkların kardeşliği için mücadeleye

G

enelkurmay’ın Kürt
halkına ve demokratik
Kürt hareketine yönelik başlattığı yeni inkâr ve imha konsepti daha da şiddetlenerek sürüyor.
Toplumsal Özgürlük Platformu da, yeni sürecin miladı sayılabilecek 2005 Newrozu’ndan bu yana devletle Kürtler

arasında üçüncü bir ses olarak değil, Kürt halkının yanında onlarla beraber mücadele
alanında yerini aldı.
Kürt halkının, demokratik
taleplerini dillendirmek için
Gemlik yürüyüşünü düzenlediği ve büyük bir şovenist saldırıya uğradığı 4 Eylül 2005
tarihinde, Toplumsal Özgürlük

Platformu, ESP, SDP, EHP,
EMEP, İşçi Mücadelesi, Bilinç
Eylem Dergisi, Kara-Kızıl Notlar ve Odak Dergisi’nden
oluşan bileşenle AKP İstanbul
İl Başkanlığı önünde Kürt halkının yanında olduğunu bir
basın açıklamasıyla duyurdu.
Ardından, linç girişimlerine
karşı sessiz kalınmayacağı,

başka basın açıklamalarında
da belirtildi.
Irkçı ve şovenist sürecin
karşısında solun müdahalesini
örgütlü ve güçlü hale getirmek için başlatılan süreç,
“Şovenizme ve Linç Girişimlerine Karşı Halkların Kardeşlik
İnisiyatifi”nin kurulmasıyla yeni bir etaba evrildi.
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BARINMA HAKKI
İÇİN DİRENİŞE

Biz, hem halkız hem devrimciyiz

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 halkdevrimci kaynaşması yaşadık.

Son yıllarda memleketin bir

çildi, bazıları ise sıralarının gel-

gecekondu sorunu ortaya çıktı

mesini bekliyor.

dık gecekondu kalmayana dek

nişiyle karşılaşmasıyla birlikte

ve özellikle İstanbul’da yıkılma-

bu çalışmalar sürecekmiş.

Bu yıkımların da AKP döne-

mine denk gelmesi bir rastlan-

Pendik’te yıkımın, halk dire-

direnişler artıyor ve yayılıyor.

Güzeltepe’de direnen gece-

zi direnişle karşılaştı. Kentsel

Dönüşüm Projesi’yle asıl amacı

kapitalist para babalarına fi-

nans sağlamak olan AKP, halkı
kandırarak direnişleri kırmaya
çalışıyor.

Bu proje kapsamında, Hay-

bu ülkenin halkıyız.”

NELER YAŞANDI?

ve panzerler geldi. Önce aile-

vokatörüz. Bizler açlık sınırında

leler, yıkım kararına karşı başta

rında mücadelelerine devam

mokratik meşru hakkı olan ba-

ediyorlar.

“Bizler ne terörist ne de pro-

yaşamak zorunda kalan ve derınma hakkını almaya çalışan

Güzeltepe Mahallesi’nde 15

yoksul gecekondu kiracılarıyız.

haneden, 8’indeki kiracılar ha-

Ne istiyoruz? Aslında anayasal

dizi eylem yapan halk, meşru

KIMIZI istiyoruz ve alana kadar

len direnişini sürdürüyor. Bir

hakkımız olan BARINMA HAK-

barınma hakkını istiyor. Dev-

direneceğiz.

rimcilerle ele ele verdikleri için

Kentsel Dönüşüm Projesi’yle

her gün sivil polislerce tahrik

İstanbul güzelleştirilecekmiş.

ve taciz edilen halk, kendini

suyu), Avcılar, Okmeydanı, Bey-

yorsunuz burada?” diye sor-

Soruyoruz: Sokakta yaşamaya

Onlara, “Kimsiniz, ne yapı-

si’nde maddi imkânsızlıklardan

sosyal konutlardan, uygun kira

kımlar yapılacağı haber verildi.
Bazı yıkımlar için harekete ge-

Bizler, mahallemizde bulunan

karşılığı yer gösterilmesini isti-

katı kaldırın, biz gideceğiz”

dendi ve ardından panzer ve
çok sayıda gaz bombası eşliğinde halka saldırıldı.

Yaklaşık yarım saat süren di-

yetkililer, kendilerinden bekle-

halkı nasibini almış, kondular

halkı aşağılayıp başından savan

neni yaptılar. Bu sistemin çarklarını çeviren görevliler, kapita-

list bakış açısını halkın görme-

dumandan bütün Güzeltepe

yıkılmasa da ortalık savaş alanına dönmüştü.

Tekrar geldikleri 28 Tem-

sine yardımcı olmuştur.

muz’da sabahının erken saatle-

leli yürüyüşlerle durumuzu bil-

gibi hazırlık yapan binin üzerin-

Basın açıklamaları ve meşa-

dirdik ve kamuoyunu duyarlı

çağırdık. Demokratik ve meşru
Kolluk güçlerinin tacizleri

rinde 3 panzerle savaşa gider

de polis, direkt saldırıya geçti.
Yarım saat süren direnişin ardından halkı sokağa atmış oldular.

Yaklaşık olarak iki aydır sür-

başlayınca halkla beraber gece-

dürülen mücadeleyi ve başın-

maya başladık. Yıkımın yaklaş-

sahiplendi. ESP, SODAP ve Top-

konduların önünde nöbet tut-

yoruz. Sadaka istemiyoruz, yal-

tığını anlayınca barikatlarımızı

ruz. Yaşamaya, ayakta kalmaya

şu an içinde bulunduğumuz iş-

lemeye başladık.

varmıyor, dilenmiyoruz. Çünkü

lerle görüşmeler yapıp, “Bari-

reniş sona erdiğinde gazdan

attığı, her an yıkılmak üzere

olan gecekondularda oturuyo-

22 Temmuz sabahı, 300 polis

Başkanlığı’na kadar çıktı. Ama

eylemlerimiz sonuç vermedi.

nu, Kâğıthane (Gültepe-Yahyape) ve Alibeyköy’de büyük yı-

İstanbul Büyükşehir Belediye

edilmiş bir şehrin neresini gü-

koz, Sarıyer, İkitelli (Bayramte-

ötürü farelerin, böceklerin cirit

Eyüp Belediyesi olmak üzere

olmaya, ortak mücadeleye

zelleştireceksiniz?

“Bizler, Güzeltepe Mahalle-

eylem gerçekleştirildi. Önce ai-

terk edilmiş, evleri yıkılmış, aç-

lık, yoksulluk ve yalnızlığa terk

duğumuzda, şöyle dediler:

kemal-Nurtepe), Eyüp (Güzelte-

“Yıkımlara karşı tek yumruk

kalmalarına rağmen otobüs du-

baskı altında hissediyor.

pe), Gazi Mahallesi, Zeytinbur-

ları ödeyemiyoruz.”

tek barikat” sloganıyla bir dizi

darpaşa Garı dahil, Pendik

(Kurtköy-Aydos), Maltepe (Gül-

HALK İÇİN
HALKLA BİRLİKTE

şöyle yanıt veriyor:

kondu kiracıları ve devrimciler,

raklarında kurdukları barakala-

çaplı yıkım, beklenmedik bir di-

ten bile daha yüksek olan kira-

rini teröristlikle suçlayanlara

YIKIMLAR BAŞLIYOR

Mahallesi’yle başlattığı geniş

sizlik, yoksullukla, asgari ücret-

cuğunu okutmaya çalışan ve

Gecekondu kiracıları kendile-

evlerin yıkılmasına ve sokakta

Hükümetin, Pendik Aydos

çalışan, kıt kanaat geçinen, çosokakta yaşamaya terk edilen

tından değil, tamamen sermayeye bağlılıktan dolayıdır.

CEM ÇEKİL

kurduk ve yıkım ekiplerini bek-

dan itibaren Kâğıthane HKM

lumsal Özgürlük Platformu da
yoksul gecekondu halkının
yanında yer aldı.

Kenan Budak yoldaşımızı andık

Kenan, her ölüm yıldönümünde bir kez daha,
inancın, fedakarlığın ve dostluğun simgesi olarak bizleri uyarıyor. Onu, unutmayacağız!
Geleneğimizin kurucu önderlerinden ve
DİSK’e bağlı Deri-İş Sendikası Başkanı Kenan
Budak ölüm yıldönümünde bir kez daha hatırlandı.
Sosyalist Dayanışma Platformu ve Toplumsal
Özgürlük Platformu’ndan yoldaşları ve birlikte
mücadele ettiğği işçi ve sendikacı arkadaşları,

aradan 24 sene geçmesine rağmen, 100 aşkın
bir kitleyle oradaydılar ve üstündeki toprağı çiçeklerle doldurdular.
Yapılan konuşmada Kenan yoldaşımızın devrimci kişiliği vurgulandı ve kişisel özellikleri hatırlandı, hem de sendikal ortamın bataklığa dönüşen hali karşısında Kenan’ın devrimci iradesinin, yiğitliğinin ve yorulmak bilmez çalışkanlığının örnek alınarak mücadele edileceği açıklandı.
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VENEZÜELLA

Chavez’in tartışılan politikalarını Fuat Ercan’ın izlenimleriyle aktarıyoruz

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 yüzden Chavez deneyimine, çok
mitleştirmeden
yaklaşmak, Chavez’i
iktidara getiren
koşulları iyi analiz
etmek gerekir.
Latin Amerika’da
son dönemdeki
değişimlere baktığımızda farklı enerjilerin,
reaksiyonların,
ayaklanmaların olduğunu görüyoruz.
Meksika’da topraksız köylülerin, Arjantin’de işsizlerin
başını çektiği
hareketlenme;
Brezilya’da işçi
sınıfının temsilcisi
olan bir partinin iktidara gelmesi...”

Röportaj: NURAY ERGÜNEŞ - İ.HALİT ELÇİ

Venezuella’nın her yerinde ve her biçimde kendini gösteren sınıf çatışmasının bir örneğini, Fuat Ercan’ın objektifinden aktarıyoruz.

T.Ö.: Venezuüella, Latin
Amerika’da son dönemde açığa
çıkan farklı oluşumları anlamamız kolaylaştıran bir dizi ipucu
veriyor…

Fuat Ercan: Görebildiğim

kadarıyla, 1980’den günümüze

gelen ve insanların sıkça neoli-

beral politikalar dediği ama

onun da ötesinde Latin Amerika sermaye birikiminin ulus-

lararası sermayeyle eklemlen-

mesine yönelik uygulamalar, ar-

tık Latin Amerika’daki kitlelerin

ayakta kalma olanaklarını ortadan kaldırmıştır.

Öte yandan, homojen bir La-

tin Amerika gerçeği yok. Her ül-

kenin kendi deneyimine, kendi

tarihsel ve sınıfsal perspektifine

bakmamız gerekiyor. Diğer ta-

raf tan da, kapitalizmin bütün

bu ülkelerde, bizim gibi ülkeler-

de yarattığı etkiye genel düzey-

de kapitalizmin işleyişi açısın-

dan bakmak gerekiyor.

Latin Amerika’da son dönem

gerçekleşen değişimlere bak-

tığımızda farklı enerjilerin, re-

aksiyonların, ayaklanmaların ol-

duğunu görüyoruz. Meksika’da

topraksız köylülerin, Arjantin’de

işsizlerin başını çektiği hareket-

lenme; Brezilya’da işçi sınıfının

temsilcisi olan bir partinin ikti-

dara gelmesi ve Venezüella,

Uruguay, Peru…

Her bir ülkede, bir taraf tan

artık ayakta kalma olanaklarını

tüketen kitlelerin kendi tepkile-

rini açığa çıkardığını, diğer ta-

nist, merkez sol dediğimiz bir

yapı arz ediyor. Bunun üzerinde

biraz durmak gerekiyor.

Peronizme benzetmek doğru
mu? Peronizm, daha devletçi ya

minde söylediği şeyler.

İşte, Latin Amerika’da sosyal

demokrasinin açığa çıktığı tarz,

böyle bir tarz. Bu iki dil arasın-

da Chavez’in dili anlamlı. Çün-

kü tam anlamıyla merkez solcu,

raf tan da açığa çıkan bu tepki-

da ulusalcı değil mi?

üçüncü yolcu bir dil olarak ta-

sınıfsal dili içinde açığa çıktığını

sosyal demokrasinin içinden

mıyla ulusal kalkınmacı, Key-

nin her ülkenin kendi tarihsel,

görüyoruz. Bu birinci vurgu.

İkinci vurgu ise, buradan ne-

Haklısın. Ama Batı Avrupa’da

geçtiği evrenin üçüncü yolcu

mantığı, şöyle bir şey üzerine

nımlayamayız. Ama tam anla-

nesyen bir dille de ifade edile-

bilecek bir durumda değil. Tam

kuruluydu: Piyasa tek başına

orta yerde.

rebildiğim kadarıyla, bir zaman

ama eski bildiğimiz anlamda

rı, sınıf çatışmaları her yerde

orik, politik çerçeve var: Birin-

vini çözmüyor. Adalet ve etkin-

reye gidebiliriz? Tartışılması

gereken bir şey ama benim göaralığıyla iki tane alternatif te-

cisi, politik hareketlerle ilgili…

artık adalet ilkesini çözmüyor

sosyalist sistem de etkinlik işle-

lik işlevini çözecek bir üçüncü

Kitlelerin enerjisinin açığa çık-

yol gerekiyor…

ha çok antiemper yalist, Ameri-

zaman ise, devletin güçsüzlüğü

tığı dönemde kullanılan dil, da-

ka karşıtı, kalkınmacı, ulusalcı

bir dil.

Adalet ve etkinlik dediğimiz

üstünden bir şey. Etkinliği sağ-

lamak için devleti yeniden ta-

Venezüella’da sınıf politikala-

görülebiliyor, her yerde kendini

hissettiriyor. O anlamda Cha-

vez’in başlattığı reformlar bu

iki ifade için de daha ileriye

doğru sıçrama olanağı verebilir

ya da eğer başarısız olursa çok
daha geri, çok daha güçlenmiş

bir devlet formunu açığa çıka-

nımlama ve adalet içinde yeni-

rabilir.

gibi, kitleler sokaklara dökülüp

gerekliydi.

ait benim görüşüm, çok mitleş-

sandıklarında kendilerini ifade

adalet ve etkinliği birlikte sağ-

Fakat Arjantin, Brezilya, Mek-

sika deneyimlerinde görüldüğü

spontane olarak ya da seçim

ettikleri zaman, yeni oluşan si-

yasi yapılar bu dilin yerine mer-

kez sol, Peronist, üçüncü yol

denilen bir yapı arz ediyorlar.

den bölüşümcü politikalar

Latin Amerika gerçeğinde,

layabilmenin yolu, küreselleşme

sürecinde onun zorunlulukların-

dan geçerek elde edilecek ka-

zancın, devlet kanalıyla yeniden

Yani iyi niyetli olsa bile kitleleri

bölüşümcü politikalar olarak,

list, ulusalcı, kalkınmacı dil, si-

çevirmek.

lere karşı üçüncü yolcu, Pero-

Castenaların Meksika deneyi-

harekete geçiren antiemper ya-

yasi iktidara taşındığında kitle-

yoksulluğu azaltacak bir dile

İşte, Lula’nın bugün söylediği,

O yüzden Chavez deneyimine

tirmeden, Chavez’i iktidara ge-

tiren koşulları iyi analiz etmek

gerekiyor. Kırlardan gelen silah-

lı mücadelenin, gerilla hareket-

lerinin çoğunun çözüldüğü bir

noktada Chavez deneyimi, as-

lında sadece Chavez değil,

Meksika, Arjantin deneyimleri

de, bizi heyecanlandırıyor. Ama

o hareketliliği yaratan koşullar,

genel olarak kapitalizmin bugün

EKİM 2005

TOPLUMSAL ÖZGÜRLÜK

geldiği nokta ve kapitalizmin

nin bir araya geldiği bir yerde

nüfusunu 4 milyona çıkaran sü-

sınıfının, köylülüğün nasıl bir

iktidara taşıyor. Chavez’e rağ-

öznesi olan kitleler, artık solun

nasıl bir dönüşüm geçirdiği, işçi

dönüşüm geçirdiği çok fazla
gündemimizde olmuyor.

Düşünebiliyor musunuz, Cha-

vez Venezüella’da Bolivar yan

küçük bir parti, Chavez birden

men dediğim de bu.

Chavez iktidarını sıfırlamak

gibi bir niyetim yok ama şunu

da görmek lazım. Venezüella’da

reç ve o sürecin bileşeni ya da

daha önce ifade ettiği dili kendi-

ne yakın hissetmiyor. Bu dil

doğru olabilir ama, orada bu

kesimlerin dönüşümünü anla-

sermaye grupları içinde Cha-

vez’i en çok yoran medya pat-

ronları. Şimdi isimlerini hatırla-

mıyorum ama Venezüella’daki

bir sermaye grubu, tüm Latin

Amerika’da uluslararası bir
medya şirketine sahip.

bir devrim gerçekleştiriyor ve

değişim yılı, 1989’daki Caraco-

verenlere desteği işçi sendika-

ayaklanma adıyla tanınıyor ve

değil, Chavez’i oraya taşıyan

işçi kavramını ya da işçi kavra-

ruz. Daha önce var olan sol

ella’da daha liberal bir tona sa-

leyiş tarzını eleştirebilecek, iş-

den destek alamıyor. ‘Bunun

sol ile ulusal kalkınmacı an-

söyleyebilecek bir gerçeklik ya-

değil mi?

Chavez’in konumu, sınıf

lazım

hapse giriyor, afla çıktıktan son-

lir.

Chavez’e rağmen gerçekleşen

anti-emper yalist bir dille “Pet-

rol gelirleri bizimdir, bizim ol-

larının sınıfsal temelleri neler?

lesel bir destek alıyor. Ne işçi

lım…

niden düzenleyecek birtakım

rı bir spontane durum.

uluslararasılaşmış sermaye

rinin yaygınlaştırılması, Boli-

işverenler greve çıkıyor. Bu iş-

ları veriyor. Demek ki burada

mının yanı sıra sendikaların iş-

leyiş tarzı üzerinden bir şeyler

tıyor. O gerçekliğe iyi bakmak
Bana göre Chavez iktidarı,

bir şey. Çünkü orada öyle güçlü

sa eylemi. Bu eylem büyük

bu eylem sonrası şunu görüyo-

partiler, açığa çıkan bu enerji-

nedeni ne’ diye sormak lazım,
Chavez askeri bir darbe ile

ra bir televizyon konuşmasında

bir toplumsal enerji açığa çık-

malıdır” vurgusu ile birden kit-

burjuvazi artık kendi içinde yö-

sınıfı diyor ne başka bir şey. Ay-

mış ki… O toplumsal enerjiyi,

netemiyor. Devlet aygıtını orga-

nize edip yönetemiyor. Bu ikisi-
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İşte… Caracas’ın 400 binlik

mak lazım. Venezüella’ya ba-

İkincisi ordu. Bütün ordu

karken Chavez’in ne yaptığına

Chavez’i desteklemiyor.

şeylere bakmak lazım. Venezü-

Konfederasyonu..

hip sosyal demokrat bir merkez

Üçüncüsü, Venezüella İşçi

Dördüncüsü, petrol gelirleri-

nin yarattığı geniş devlet oluşu-

mu içinde bir devlet bürokrasisi

tiemper yalist bir dil arasında

Chavez’e tavır alıyor. Caracas’ın

oluşumları üzerinden anlaşılabi-

sini görüyorsunuz. Bir metro-

Chavez hareketinin ve karşıtKarşı çıkanlardan başlaya-

Bir, Chavez’in oligarşi dediği

grupları. Bu uluslararasılaşmış

her yerinde bu kesimlerin etki-

dan diğer metroya gittiğinizde

bu farklılığı görüyorsunuz.

Aslında yoksulların yaşamını
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“ABD’nin en büyük
tepkisi, Chavez’in
kendi konumunu
güçlendirmek için
petrol üzerinden yaptığı ve ABD’nin
çokuluslu şirketlerinin çok da işine gelmeyen uygulamalar.
Ancak son dönemdeki çalışmalara göre,
Chavez bu çokuluslu
şirketlerle uzun
erimli anlaşmalar
yaptı.”

kolaylaştıracak ve bölüşümü yeşeyler yapılıyor. Sağlık hizmetlevarcı okullar gibi şeyler... Alternatif ler neler?

CHAVEZ ve YENİDEN BÖLÜŞÜMCÜ POLİTİKALAR
Peki, kimler destekliyor?

Kapitalizmi anlamaya, açık-

lamaya onu dönüştürmeye ça-

lışanların zorlandığı amorf kit-

le… Kırdan kopmuş kente gelmiş, ki Venezüella bunun en

hızlı yaşandığı ülke, kentteki

herhangi bir formatta da

oluşamamış, sokak satıcılığın-

dan tut, kısmi işçiliğe, hiçbir işi

olmayan. Böyle bir kesim var.
Bu kesimin olmasının da ta-

rihsel bir nedeni var. Venezüel-

la’da tek kaynak petrol ve petrol

sermaye yoğun bir sektör. Vene-

züella’da petrol üzerinden en-

düstrileşme sağlandığı için, kır-

sal olan üzerinden gerçekleşen

bir endüstrileşme çok zayıf. O

yüzden büyük bir göç var ve bu
göç, 1979-80’lerde uygulanan

politikalarla kat kat artıyor. Chavez’e karşı darbe olduğunda te-

pelerden gelip “Seçimle geldik,

elimizden alamazsınız” diyen
kesim, işte bu yığınlar.

KÖYLÜLER VE YERLİLER
İkinci kesim, topraklı olan

ama yine de hayatını sürdüre-

meyen ya da zaten topraksız

olup da hayatını sürdüremeyen

yoksul köylüler. Onların da, çok

organize olmamış bir etkisi var.
Üçüncüsü ise, en büyük des-

teği olan Yerliler. 25 milyonluk

nüfusta 400 bin gibi bir rakam

ama çok etkililer. Bütün baskı-

alarak ve seçimle iktidara gel-

yan bir kesim.

yüzde yüz karşısına alacak bir

ya, mermiye, silaha karşı ko-

Dördüncüsü, askerin alt ta-

bakası. Bu çok önemli. Türkiye’ye çok benziyor bu kesim.

Yoksul çocukların alınıp eğitil-

tışma da, orada açığa çıkıyor.

dizi reforma veya devrimci ha-

tırmak için daha önce kendisin-

rekete geçmiyor, ülkede dö-

nüşüm politikalarını vurgulamıyor, çokuluslu bankalarla bağ-

diği bir hizmet görüyor. Bir ta-

lantısını bozmuyor. Ama diğer

oluşturuyor ve diğer taraf tan

baskıyla karşılaşıyor. Bu kesim-

raf tan, kırsal alandaki nüfusu

taraftan ne yapıyor? Bir başka

da, Türkiye’de olduğu gibi, dev-

lerin ayakta kalma mücadelesini

kurtarıcısı olarak modernleştir-

ma mücadelesi olduğunu biliyor.

letin her zaman koruyucusu

meci bir etkisi olarak görülü-

nezüella ile ABD arasındaki ça-

diğinde ise karşısındaki gücü

desteklemenin kendi ayakta kal-

Venezüella, petrol gelirlerini ar-

den talep edilen petrol üretim

miktarını artırmak yerine, üre-

timi kısarak uluslararası petrol

fiyatlarını yükseltmek biçimin-

de bir gelir politikası uyguluyor.

Çünkü Chavez petrol fiyatları-

nın yükseldiği bir dönemde

manevra alanı kazanabiliyor. O

manevra alanını genişletirken

antiemper yalist dille örtüşen

bir şey var.

yor. 1979 gelişim sürecinde bu
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tika içinde. 1971-72’de çıkarı-

Caracas’ta bir yağmur yağıyor

her birey, sivil üniversitelerde

kü altyapı olanakları o kadar

barındırıyor.

ki. Yoksulluk yüzde 19’dan

Bölgesi oluşturmak ve Brezil-

kesim çok aktif bir şekilde poli-

lan bir yasayla da, ordudaki

eğitim alabiliyor. Zaten, Chavez
de o kanalla eğitim alıyor. Ordu
içinde politik olan, hem mo-

dernleştirici güç olarak görülen

Bir örnek vereyim. 1998’de

ve yirmi bin insan ölüyor. Çünyetersiz bir ortamda yaşıyorlar
yüzde 80’e çıkmış.

Peki Chavez bu durumda

Tarihle de örtüşüyor. Çünkü

Venezuella tarihi hep Amerika

karşıtlığını ve antiemper yalizmi
İşte, Latin Amerika Serbest

ya, İspanya, Küba’yı da oraya

katmak istiyor. Ama çok fazla

hem de üniversite eğitiminden

stratejik olarak ne yapıyor?

büyük gücü oradan.

stratejik olarak devrimci bir

Chavez’in kendi konumunu güç-

99’da siyasi iktidara gelirken

dece devrimci bir hükümet ola-

yaptığı ve ABD’nin çokuluslu

geçen bir ekip var. Chavez’in
Ve nihayetin de… 1998-

Tüm devlet mekanizmasını

dönüşüme tabi tutmadan, sa-

yol alabilmiş değil.

ABD’nin en büyük tepkisi de,

lendirmek için petrol üzerinden

Chavez’i destekleyen sermaye-

rak, bir şeyler yapmaya çalışı-

şirketlerinin çok da işine gel-

yorlar, çünkü kaybetme süreci-

dile yakın olan yeniden bö-

dönemdeki çalışmalara göre,

nin bir grubu da var. Destekli-

ne girmişler.

Gerçekten geniş bir alan…

İşte böyle bir sınıfsal düalite

var ve bu sınıfsal düalite sürü-

yor.

Bu sınıfsal dülaiteyi arkasına

yor. O da, sosyal demokrat bir
lüşümcü politikalar.

Neler bunlar? Eğitim, sağlık,

toprak reformu gibi, devletin

bazı kaynaklarını kitlelere akta-

racak reformlar.

Bu yeniden bölüşümcü politi-

kalarda tek kaynak petrol. Ve-

meyen uygulamalar. Ancak son
Chavez bu çokuluslu şirketlerle
uzun erimli anlaşmalar yaptı.
“ABD Chavez’e niye bu kadar

olanak sağlıyor?” deniliyor ya!

İşte petrol ilişkisi açısından
Chavez bu şirketleri çok da

karşısına almadan yapıyor.

BURADAN NE ÇIKAR?

Buradan politik pratik olarak

çok önemli bir şey çıkıyor. Bu,

Chavez’in yaptığını (kendisine

reform denilince kızıyor, ”Bun-

lar reform değil devrim” diyor)

değersizleştirmez, ama sınıfla-

rarası mücadelenin geldiği nok-

tayı gösterir.

Sermaye grupları öylesine şı-

marmış ki bakın, artık en ufak

reformu, eğitime, sağlığa, tarı-

ma yönelik reformu bile kabul

etmiyorlar. Yani bu günlerde,

siyasal bir iktidarı talep etme-

nin ötesinde, eğitim hakkı, sağ-

lık hakkı bile, sınıfsal mücade-

lenin içinde yer alan bir şeye

dönüşüyor.

İşte sosyal demokrasinin de

bu anlamda geçerliliğini sorgu-

lamak gerekiyor. Çünkü gerçek

bir sosyal demokrasi, piyasa

kanalıyla da olsa yeniden dağı-

tımcı politikayı talep eder. Ama

bu talep, günümüz koşulların-

daki gergin hatta uluslararası

sermaye arasında rekabeti art-

ırdığında kabul edilmiyor. Bu

durum, Venezüella deneyiminin

bize gösterdiği önemli bir şey.
Eskiden kendi adıma pasi-

fizm olarak gördüğüm bir talebin, günümüzde politik olarak

radikalleşebilecek bir talep ol-

duğunu gösteren boyutunu

açığa çıkarıyor.

24

DÜNYA

“Chavez’in bütün
konuşmalarda yaptığı, ‘yoksulluğu
azaltma eşittir sosyalizm, eğitimi yükseltme eşittir sosyalizm, petrolün
kullanım haklarının
Venezüella’da olması eşittir sosyalizm’ türünden, bizim bildiğimiz sosyalizm içine doldurulamayacak bir referanslar kümesi
var. Bazen çok ulusalcı, bazen dini
değerlere çok açık
konuşmaları var.
Sol medya, ‘Chavez
sosyalizmi nelere
referansla yapılıyor?’ sorusunu
dillendirmeli.”
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Chavez’i iktidara getiren kitle,

aslında organize olmayan bir

kitle. Arjantin’den çok farklılık

arz ediyor.

Chavez iktidara geldikten son-

ra, özellikle Marti Haneke ile

kendini destekleyecek alternatif

birimler oluşturmaya çalışıyor.

Bu birimler, işte Bolivar Circle

denilen beş kişilik birimlerden

oluşan hem mahallelerde hem

de okullarda ve özellikle daha

güçlü olduğu askeri okullarda

bile örgütlenmeye gidiyor.

Venezüella’daki toplumsal

enerjinin diğer yerlerden farkı,

yapısının ciddi ciddi organize olmaması.Bu nedenle Chavez de,

iktidarını güçlendirmek için alternatif organizasyonlara gidiyor.

William Lazaar diye bir adam
var. Bu adam Dışişleri Bakan
Yardımcısı ve Marksist kökenli.
Daha önce, Beşinci Cumhuriyet
Partisi’nin başkanıymış. Daha
sonra Chavez’in bir danışmanıyla takışıyor ve ayrılıyor. Liberal
eğilimi olduğu gerekçesiyle sonra
tekrar dönüyor ve şimdi yine belirli bir etkisi var. İdeolojik formasyon merkezi var. Bunlar da
bir tür kitle örgütü mü?

Benim anladığım kadarıyla

şöyle bir şey var…

Bolivar yan hareketin içinde

oldukça farklı eğilimler var. Şim-

di hatırlamıyorum. 91-92-94’te

çok daha alternatif olan ve geril-

la hareketiyle bağlantısı olan

partiler var. Chavez’in iktidara

gelişini bu partilerin bir kısmı

destekledi, bir kısmı da destek-

lemedi. Ama şu an oldukça farklı oluşumlar hareketin içindeler.

CHAVEZ’E ELEŞTİREL BAKMAK
Bugün co-management diye
bir şey var. Ortak yönetim de
denebilir. Devlet fabrikalarında
çok yaygın uygulandığı söyleniyor…

Kendimi insanların Chavez
konusundaki heyecanını kırmak
üzere kurgulamadım ama orada da şöyle bir şey var.
Chavez’in iktidara gelmesiyle
birlikte, kamunun elinde olan
kurumların yönetilmesi problemi ortaya çıkıyor. Bu yönetme
problemi de iki şeyi içeriyor.
Latin Amerika’nın birçok ülkesinde olduğu gibi özelleştirme
ve kamu kurumlarının sermaye
birikim sürecine eklemlenmesi
ikili işlemiştir. Kârlı olanlar el
değiştirmiştir, kârlı olmayanlar
ise yeniden kamulaştırılarak
maliyeti sosyalleştirilmiştir.
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Chavez’in bugün uygulamaya
çalıştığı şey, bazı alanlarda sahipsiz kalan yapıları kamulaştırmak. Bunun iki anlamı olabilir, bütünsel dönüşüm gerçekleştirildiğinde, gerçekten alternatif bir yapının bileşeni olabilir. İkincisi, bu reformlar gerçek anlamda devrimci bir dile
dönüşmediği zaman ise, özel
maliyetlerin toplumsallaştırılmasına yönelik işlevin bir parçası olabilir. Tıpkı Arjantin ve
Brezilya’da olduğu gibi... Zaten
bir, iki örnek var, çok da yaygın
değil.
Niye bu kadar eleştirel bakıyorum. Önümüzde Arjantin,
Brezilya, Meksika deneyimleri
var. Bu deneyimlerin sınıf mücadelesi içinde nereye gideceğine dönük bir dil geliştiremediği

Bunlar durmadan kendi örgütsel
yapılarını oluşturmaya çalışıyor-

lar.

Fakat burada belirleyici olan

Chavez ve ekibinin oluşturduğu

yukardan aşağıya olan yapı.

Epey bir dinamizmin üzerine

oturuyor. Belki de konuşmanın

başlangıcında ifade edilecek şey

şu: Kitlelerde her şeyi, hayatı

değiştirecekleri yönünde bir

inanç, neşe ve enerji var. Bu

inanç ve neşe, kendini oldukça

farklı şekillerde ifade ediyor ve

konuşmalarını bir araya getir-

dikleri bir kitabı toplantı da bize

dağıtmışlardı) birkaç şeyi sırala-

yabilirsiniz.

Chavez ne yapıyor? Bir defa

Simon Bolivar’a, Gramsci’ye,

Troçki’ye, Fidel Castro’ya refe-

rans veriyor. Chavez, “kapita-

lizm değil sosyalizm” dediği za-

man, şunu görmek lazım: Cha-

vez’in kafasında, tarihsel bir

delesi ve bir günden diğer güne

olmaz. Bir süreç ister, süreci ör-

gütlemek gerekiyor. Süreci ör-

gütlemek için de, toplumsal ola-

rak anti-emper yalist cepheyi

oluşturacak her bir kesimi bura-

ya taşımak gerekiyor” diyor. Bu

zaman içinde derseniz, o zaman

Chavez’in söylediği anlam kaza-

geçmişi olan ve kapitalizmin

nacaktır.

alan bir dil üzerinden sosyalizm

bir, uygulamalarıyla; iki, stratejide

mülkiyet ilişkilerini karşısına

bu oldukça farklı yapılara dö-

tanımı yok.

tarzı henüz çok organize olmuş

mi, yoksa gerçekten Chavez için

nüşmüş durumda. Ama o ifade

Marti Haneke (Chavez’in sağ

kolu) “Hayır bu bir sınıf müca-

Şimdi, bu durum bir strateji

İşte, Chavez’in sosyalizmine:

nerede durduğuyla; üç, söylem

analizi yaparak bakabilirsiniz.

bir dil değil. Benim bu söyle-

de mi yok?

yalizmle/ulusalcılık ile Türki-

güçlü bir yapı var ve kendini ifa-

da yaptığı, “Yoksulluğu azaltma

eşittir sosyalizm, eğitimi yük-

nuzu açabilir misiniz?

lün kullanım haklarının Venezü-

tane kendine ait özelliği var. Bu

diğimde çok eleştirilebilir “Hayır

de ediyor” diye.

Benim kanaatim o ki, zaten

bizi çağırdıkları toplantının amacı da buydu. O yapıyı biraz daha
güçlendirmek. Kendi spontane

enerjisini, biraz daha organize

bir hale getirmek. Organize hale

getirince de, gruplar iki şey söy-

lüyor. Bir grup diyor ki: “Alterna-

tif dillere izin verilmiyor.” Öbür

grup diyor ki: “Biz herkese

açığız.” Hangisi haklı, içinde

yaşayarak bilebiliriz.

Sosyalizm söyleminin çok
yoğunlaştığını görüyoruz son yıllarda. Küba’yla ilişkilerin güçlenmesinin etkisi olabilir ama
Chavez açık seçik “Benim yolum
sosyalizm yoludur” diyor. “Kapitalizmle yoksulluğu, eşitsizliği
ortadan kaldıramayız” diyor…

Chavez’in son dönem konuş-

malarını bir araya getirip yan

yana koyduğunuzda (Chavez’in

Chavez’in bütün konuşmalar-

seltme eşittir sosyalizm, petro-

ella’da olması eşittir sosyalizm”

türünden, bizim bildiğimiz sos-

yalizm içine doldurulamayacak
bir referanslar kümesi var.

Bazen çok ulusalcı, bazen dini

değerlere çok açık konuşmaları

var. Bunları da yapmak gereke-

bilir belki kitlelerin nabzını tut-

mak için. Ancak, sol medyanın,

Chavez “Yolumuz sosyalizm” de-

diği zaman, “O zaman Chavez’in

yolu sosyalizm” deme kolaylığı-

na düşmemesi ve “Chavez sos-

yalizmi nelere referansla yapılı-

yor?” sorusunu dillendirmesi

gerekiyor.

Chavez’in farklı konuşmalarını yan yana koyduğumuzda ne
anlam ifade ediyor?

Bu olsa olsa söylem analizi

olabilir. Chavez, muazzam bir

ye’dekinin farklı olduğu vurguBir defa, Latin Amerika’nın iki

özellikler de Türkiye’deki antem-

per yalist ulusalcı dilden çok

farklılıklar arz ediyor.

Birincisi, Latin Amerika, Bre-

zilya dışında ortak bir dil kulla-

nıyor, İspanyolca. Bu onların or-

tak bir tarihi olduğunu gösteri-

yor, İspanya’nın oraya gelip ele

geçirmesi. Antiemper yalizmin

onlar için referansı var. Çünkü

yıkım, ölüm, kan demek. 25 mil-

yonluk nüfusta, 400 binlik bir

Yerli nüfus olması hızla antiem-

per yalizmin tarihsel ve farklı ül-

ke deneyimlerini bir arada tuta-

bilecek kültürel bir dile dönüş-

mesine yol açıyor. Chavez her

ulusalcı dil kullanışında Bolivar,

Jose Marti’yle bağlantı kuruyor

ve böylece kıta özgürleşmesini

vurguluyor.

Türkiye açısından ulusalcı dile

hatip ve kitlelerin diline göre ko-

baktığımızda, kendi dilini oluş-

tam anlamıyla azizler bilmem

kelerin tarihsel geçmişinde an-

nuşuyor. Bir yerdeki konuşması,

zaman, sonraki gelişmeler, biz
sosyalistlerin en çok ihtiyaç
duyduğu heyecanı ve umudu
parçalıyor. Evet, bu oluşumların somut olarak neye tekabül
ettiğinin analizinin çok iyi yapılması gerekiyor ki, hem kendi
stratejimizi oluşturalım, hem
de oradaki stratejiyi mitleştirmeyelim. Yani biz sosyalistlerin, heyecan yaratacağız diye,
mitler üretmememiz lazım.
O anlamda, Venezüella’daki
oluşum, henüz hareket eden
bir şey ve bunun sınıf dili
üzerinden keskinleşmiş bir
yapısı yok. Ama heyecanlanmak için… o dilin var olduğunu ve artık alıp götürdüğünü diyorsanız… o da hoş
ve kitlelere “siz yapabilirsiniz”
duygusu verebilecek bir şey.

Latin Amerika’daki antiemper-

neler üzerinden gitti, bizdeki ko-

nuşması ise, Troçki ve Gramsci

üzerinden gitti.

Ama Latin Amerika’da merkez

solun yapmadığı bir şeyi yapıyor,

haksızlık yapmamak lazım. Ülke
içinde sınıfları gösteriyor, oli-

garşiyi gösteriyor. “Ülke içinde

bana karşı olan sınıflar var” di-

yor. Ama bu olsa olsa bizim için
söylem analizi olabilir.

Gerçek analizi açığa çıkarmak

için, orada şu an devam eden

alternatif dönüşümler neler, on-

lara bakmak lazım.

Petras’ın başını çektiği ve Ve-

nezüella’da da etkin olan bir eki-

bin söylediği şu: “Devrimci hükümetin devleti de dönüştürücü bir

hal alması gerek. Buradan bak-

tığımızda ise Chavez’in sosyalizmi, eleştirilecek bir sosyalizm.”

turma açısından, Türkiye gibi ültiemperyalizmin bir yeri yok. İkisi
arasındaki fark, sola yakın ya da

solun içindeki ulusalcı dil ile Chavez’in söyleminin örtüşmemesi.

Venezüella’nın geliri hep pet-

rol olduğu için, o ülkede petro-

lün varlığı, ülkenin çok daha hız-

lı uluslararasılaşmasına yol

açar. Petrol kaynağının var ol-

ması, o ülkenin, diğer ülkelere

göre uluslararası sistemle çok

daha erken entegre olmasına yol

açar. Bu entegrasyonun karşı-

sında, o ülkenin çok erken dö-

nemde antiemper yalist dilinin

olması gerekir. Ayakta kalma

koşulu o kaynaklar olduğu için.

İşte, bu farklılıkları ifade et-

tiğimiz zaman antiemper yalist

ulusalcı kavramların, nasıl tarih-

sel bir kontekste oturduğunu

görüyorsunuz.
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KUZEY IRAK’TAN
KÜRDİSTAN’A!
Bölgenin geleceği, PKK’ye bağlı: Olacak ya da olmayacak...

B

ALP AYDIN

arzani-Talabani çizgisi,
Gelinen noktada
ABD’ye Irak’ı işgalde
işler çatallaşıyor.
verdikleri desteğin
Kürt emekçileri ve karşılığını şimdilik almış görüegemenleri nüyor. Fiili durum, Kürt federe
tine dönüşüyor. ABD ve
arasındaki zımni İsdevraleil’in
resmi ve gizli görevliittifak, bölgedeki lerinin doğrudan yönlendiricidevletler ve işgalci liği altında, ABD-İsrail ekseniemperyalist güçler nin çıkarlarına uygun bir zeminde yeni bir devlet oluşuyor.
tarafından O çıkarlar izin verdiği sürece
zorlanıyor. Ortak ayakta kalmaya yazgılı yeni
hedefin PKK olduğu Kürt devleti, iktidar olabilme
yeteneği açısından da felçli.
anlaşılıyor. Atacağı her adım, devletin her
PKK aradan köşesinde mevzilenmiş ABDkaldırılacak ve İsrail çıkar ağı tarafından delenecek.
emperyalist Büyük netKürt
devleti, başta Sünni
Ortadoğu Projesi Araplar olmak üzere, İran, Sudaha rahat riye ve Türkiye’yle uzlaşmaz
yürütülecektir. ABD bir gerilim hattına doğru itiliyor. Öyle ki, bu devletler tarave İsrail, bölgedeki fından kendine yönlendirilecek
İran ve Suriye enge- askeri şiddet ve politik gerililine müdahale ede- me rağmen ayakta kalabilmek
için, sürekli olarak ABD-İsrail
bilmek için, ilk çare eksenine muhtaç olsun.
olarak bir Kürt-Türk
BARZANİ ÇİZGİSİ
ittifakına sarılmış
zani’nin tarihselliğinde
görünüyorlar. uluBar
sal kurtuluşçuluk ve işbirPKK’nin tasfiyesinin likçilik, sürekli iç içedir.
ardından, TC ve Kürt halkının kendi kaderini
Barzani-Talabani tayin hakkı için özellikle baba
Molla Barzani kahramanlıklar
ittifakı kurulacak ve da yapmış, feodal karakterinin
İran-Suriye hamleleri kendisini sürüklediği işbirlikçi
için güç toplanmış zeminde güncelliğe hapsolan
tutumlarla, Kürt halkına oldukolacaktır. ça zarar da vermiştir. Oğul
Barzani de babasının yolunda.
Şüphesiz, bir halk, kendi

zanımlar elde eden Barzani-Talabani çizgisine karşı da herhangi bir müdahalede bulun-

madı. Ve hatta, örtülü bir destek verdiği bile söylenebilir.

Gelinen noktada ise işler ça-

tallaşıyor. Kürt emekçileri ve

egemenleri arasındaki zımni ittifak, bölgedeki devletler ve iş-

galci emper yalist güçler tara-

fından zorlanıyor. Ortak hede-

fin PKK olduğu anlaşılıyor.

BOP’A ENGEL PKK

PKK aradan kaldırılacak ve

emper yalist BOP projesi daha
rahat yürütülecektir. ABD ve

İsrail, bölgedeki İran ve Suriye

engellerine karşı müdahale

edebilmek için, ilk çare olarak

bir Kürt-Türk ittifakına sarılmış
Özgürlüğün dilenerek değil, savaşarak kazanılacağı bilinmiyor mu?

Barzani hattı, feodal-aşiretçi

bağımsızlığı kazanan veya sür-

süreç daha devreye giriyor ve

ittifaka gelmemesi halinde ger-

bu sürecin güçlenmesine bağlı.

serbest bırakılarak ya da ezilip

düren bir kapasiteye şimdiye

dek sahip olamadı. O yöndeki

girişimleri zaman zaman başarı kazansa da, sonradan hep
acı yenilgilerle çöken geçici

başarılardan öte gidemediler.
Güç dengelerinde pozisyon

alırken, kendi gücü yerine, böl-

gesel ya da küresel güçlere gü-

Evet, mevcut feodal aşiretçi

önderlik, sadece komşu devlet-

yanaştıkları egemenlerce, her
seferinde önce kullanıldılar,
sonra harcandılar.

Ve şimdi de, gidiş o yöndeki,

kânsızdır da. Ancak, o süreçte

direnişçi güçler tarafından zor-

lar arasında. ABD-İsrail ekseni

çekleşebilir. Bu durumda, PKK
kuzeyde Barzani’nin hattı güç-

lendirilerek, TC’ye yönelinecek

ve bölünme dayatılacaktır.

la geliştiği Kürdistan’ın kuze-

bani hattı daha geniş bir coğ-

liğinde oluşan PKK ve onun

kavuşmuş olacaktır. Bu sürecin

altında. Kapitalizmin daha fazyinde ve emekçilerin önder-

mevcut önderliğe alternatif bir

afıdır. Sınıfsal ortaklık zemi-

İkinci olasılık da, TC’nin bu

lerden değil, içeriden de baskı

ninde ve yaranmacı bir tarzda

ha, batan gemiden ilk atılacak-

duğu belirleyici önemdedir.

Kürt halkı açısından umut da

aşiretçi mantığı aşarak tüm

ler arasındaki gerilimlerinden

bağımsızlık sürecinin önderi ol-

Ancak, o noktada bir başka

ven, Barzani hattının temel za-

faydalanabilir. Hatta, başka

önderliğin hangi zeminde şekil-

Suriye hamleleri için güç top-

lanmış olacaktır.

mazlum Kürt halkı bir kez da-

lendiği, halkın hangi sınıflarının

bani ittifakı kurulacak ve İran-

stratejik derinliği yoktur.

örgütsel-politik zeminiyle,

KULLAN AT TAKTİĞİ

türlü bir sonuca ulaşmak im-

ardından, TC ve Barzani-Tala-

yapısı tarafından damgalanmış

devletini oluşturmak isterken,

bölgesindeki ya da küresel güç-

kendine özgü gücü zayıf tır ve

görünüyor. PKK’nin tasfiyesinin

parçalara yayılan örgütleri,
tarzı güçlendiriyor.

İran, Suriye ve Türkiye’de,

silahlı ve silahsız biçimleri bir-

likte kullanarak, Irak’ta ise sivil politika yaparak, kendisine

sürekli alan açan PKK, gelecek

açısından güçlenmeye aday bir
eğilimi temsil ediyor.

ABD’nin işgali sırasında ara-

ziye dağılan ve sıcak günleri

Bu durumda, Barzani-Tala-

rafi alana ve daha fazla nüfusa

de başlangıcında ya da belli bir

aşamasında PKK tasfiye edile-

cektir.

PKK ise, var olan gerçekliğin

yarattığı olanaklardan yararlanan, gerek bölge devletleri ve

gerekse küresel güçlerle işbir-

liğinden çekinmeyen ve ama

her durumda, kendi bağımsız

gücünü artırmayı ve stratejik

derinlik kazanmayı hedefleyen

bir tarzı uyguluyor.

Öyle görünüyor ki, Kuzey

landıkça, pazarlıkta kullanıla-

darbe almadan atlatan PKK,

Irak’tan Kürdistan’a dönüşen

ceklerdir. Şimdiki kazançların

işbirliği yapmadı. Aynı PKK, iş-

tutumuna bağlı: Olacak ya da

caklar ve kolayca harcanabilekalıcılık katsayısı düşüktür,

hiçbir zaman işgalci güçlerle

birliği yaparak da olsa bazı ka-

bölgenin geleceği, PKK’nin
olmayacak.
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KADINLAR SAVAŞ İSTEMİYOR!
Kadınlar doğal olarak barışçı olduklarından dolayı değil,
militarizmin ve savaşın en büyük
mağdurları oldukları için savaşa karşılar. Ezilen olmak,
ezilenlerle dayanışmayı gerektiriyor.
Halklar üzerinde
oynanan oyuna dur
demek için milliyetçiliğe, savaşa karşı
her zamankinden
daha fazla barış
için mücadele
etmeliyiz.

TOPLUMSAL ÖZGÜRLÜK

D

NURAY ERGÜNEŞ

ünya Barış Günü’nü
geride bıraktık...yine
savaşla....
New Orleans’ta, Basra’da,
Bozöyük’te, Siirt’te devlet örgütünün şiddetini yaşadık...
Kışkırtılmış şovenizmin halkları halklara kırdırmasına şahit olduk... Tüm bunlar içerisinde farklı görüntüler çarparak yüzümüze vurdu...6-7 Eylül olaylarının fotoğraf sergisini protesto eden kadın, Bozüyük’te otobüsü taşlayan kadın
ve çok gerilerden, yine 6-7 Eylül olaylarından, bizzat o günlerden yansıyan, azınlıkların
işyerlerine saldıran kadın...
Tüm bu görüntüler ve son
günlerde yükseltilen/yükselen

milliyetçilik, ister istemez kadınlar ve barış ilişkisini
düşünmeye itiyor: Kadınlar
kadın oldukları için savaşa
karşı olabilirler mi?
Kadınlar, kadınlara atfedilen
anne olma, duygusal olma, dış
dünyaya yabancı olma, dolayısıyla mücadele, şiddet, reka-

bet duygularından uzak olma,
doğaya ve insani olan şeylere
daha yakın olma gibi özelliklerinden dolayı savaşa karşı olabilirler mi?
Mutlak bir özcülükten hareket etmeden bunun aynı zamanda belli bir doğruluk payı
içerdiği söylenebilir. Çünkü kadınlar ezilen bir cins olarak
ezilenleri hissetme ve kendi
olumsuz koşullarını olumlu
değerlere dönüştürebilme
avantajına ve potansiyeline
sahipler. Yukarda yer verdiğimiz olaylar tersini söylese de
bu memlekette cezaevlerindeki baskı ve işkenceye, gözaltında kayıplara karşı annelerin
yürüttüğü mücadele canlı bir
cevap olarak ortada duruyor.

SAVAŞIN YÜKÜNÜ
KADINLAR TAŞIYOR
Bununla birlikte, kadınlar,
sadece kadın oldukları için
değil, savaşın ve militarizmin
en büyük mağdurları olduklarından “barışçı” olmak zorun-

dalar. Uzak ve yakın tarihimizden iyi biliyoruz ki, ulus devletin kendini inşasında da, ulus
devlet paranoyasının arttığı
günlerde de en fazla kışkırtılan
“erkeklik” oluyor. Erkekler savaşa gönderilirken, vatanın ve
kadınlarının namusunu korumak için gönderiliyor, birbirlerine kırdırılan halklar kendi zaferlerini o halkın kadınlarına
tecavüz ederek ispatlıyorlar.
Çünkü “onların” kadınlarına
tecavüz etmek, düşman bir ülkenin ya da halkın savunmasına nüfuz etmenin, mülküne
zarar vermenin ve moral gücünü zayıflatmanın en etkili
yolu. Ulus devletin bekasının
namus kavramıyla özdeşleşti-

rilmesi de bundan. Kadınlar,
savaşlardan kaynaklı yerinden
yurdundan göç etmek zorunda
kalmanın/göç ettirilmenin,
yoksulluğun acısını daha fazla
yaşıyorlar. Militarizmin sonucu
olarak silahlanmaya ayrılan
payın artması önce sosyal hizmetleri, dolayısıyla da kadınla-

rı etkiliyor. Çocukların ve ailede bakıma muhtaç olanların
yüklerini kadınlar çekiyorlar.

BARIŞ MÜCADELESİNİ
YÜKSELTELİM
Kadınlar doğal olarak barışçı olduklarından dolayı değil,
militarizmin ve savaşın en büyük mağdurları oldukları için
savaşa karşılar. Ezilen olmak,
ezilenlerle dayanışmayı gerektiriyor. Militarizmin ve milliyetçiliğin bayrağının tekrar
dalgalandırılmaya başlandığı
bugünlerde, halklar üzerinde
oynanan oyuna dur demek için
milliyetçiliğe ve savaşa karşı
bugün her zamankinden daha
fazla barışın yanında yer ala-

rak, barış mücadelesini yükseltmeliyiz.
Kaynaklar:

CynthiaCocburn,MesafeyiAşmak,
İletişimYayınları,2004
GülnurAcarSavran,BedenEmek
Tarih,KanatYayınları,2004

KARMA ÖRGÜTLERİN
FEMİNİST SİYASETİ
K

KADER AY

arma örgütlerde feminist siyasetin olanak(sızlık)larına
dair, şimdiye dek pek çok ciddi tartışma ve sonucunda ciddi ayrışmalar yaşadı feministler, hem kendi
aralarında hem de içinde “barınmaya” çalıştıkları örgütleriyle… Haksız
ya da boş tartışmalar, ayrışmalar da
değildi bunlar. Dinlenmediğiniz, anlaşılmadığınız ya da bile isteye anlaşılmak istenmediğiniz, savunulmadığınız, küçümsendiğiniz, dışlandığınız, hatta şiddete maruz kaldığınız
durumlarda “çekip gitmek”ten başka
çare yoktur. Sabır niye yalnızca kadınlar için bir “erdem” olsun ki?
Tartışmaların kayda değer sonuçlarından biri, kadın kurtuluş mücadelesinin gerçek öznesinin kadınlar ve kadınların bağımsız örgütleri olduğu ke-

sin kabulüyle birlikte, patriarkanın en
açık ve kaba biçimiyle hüküm sürdüğü örgütlerdeki kadınların, örgütten
atılma pahasına, erkekleri karşılarına
almadıkça yanlarına almayacaklarına
dair inatçı tutum ve çabalarıyla elde
ettikleridir. Bu sonuç çubuğunun
diğer ucunda, “yenilikçi” örgütlerdeki
pek çok erkeğin, içinde kadın lafının
geçtiği hiçbir işe ya da söze “bulaşmayıp” bunları “cevval” kadınlara havale etmesi yer almıştır.
Patriarkal sistem karşısında kadınların kurtuluş mücadelesini sunduğu
emekle, kurduğu dille var etmeyi,
sürdürmeyi ya da desteklemeyi taahhüt eden pek çok kadının, diğer yandan kapitalizm ya da savaş karşıtı,
ekolojik ya da anarşist vd harekette
yer almasında bir beis olmasa gerek.

Ne de olsa “kadınlar vardır, her yerde!” Enerji kaybı mı? Tartışılır, tartışalım… Siyasi ve toplumsal sıkıntıların bu denli giriftleştiği bir dönemde gösterilmesi gereken hassasiyet
belki de kadınların nerede var olduğundan çok, nasıl var olduğudur…

BAĞIMSIZ
KADIN MÜCADELESİ
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 olmalıdır bağımsızlık. Kadınları
her alanda birer “yedek ordu” birer

“takviye güç” görme siyasetinin son
bulması da görünen o ki bu bağımsızlık anlayışının sonucu olacak.
Toplumsal Özgürlük Platformu içinde yer alan kadınların hemen hemen
tamamı, bugüne dek platform içinde
örgütlü bir kadın duruşu ve sözü
oluşturmak için fazlasıyla çaba ve
mesaiyi -memnuniyetle- harcadı. Üstelik bu kadınların büyük bir bölümü
tek tek bireysel olarak bağımsız örgütlerinde çalıştı ve hâlâ da çalışmayı
sürdürüyor. Bu kadınların yine bugüne dek çalışmalarında ya da sözlerinde daima öne çıkardığı mantık ve politika; kadın kurtuluş hareketinin asli
olarak patriarkaya karşı mücadele
verdiği ve “emek sömürüsüne karşı
verilen mücadelenin, cins olarak erkekler tarafından ezilen ve sömürülen
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“Toplumsal
cinsiyet” kavramını
önemli kılan nedir?
Kavram şu sorular
çerçevesinde anlam
kazanmaktadır :
Kadınlık ve erkeklik
verili, sabit kategoriler midir; yani bu
durumda bu eşitsiz,
baskıcı düzen kalıcı
mıdır? Yoksa
dönüştürülebilir
mi? Eğer bu
kategoriler sabitse
ve tarih dışıysa,
dönüştürülmesi
mümkün değildir.

TOPLUMSAL CİNSİYET
TOPLUMSAL ÖZGÜRLÜK

T

MELDA Y.

oplumsal cinsiyet, kadınlık ve erkekliğin toplumsal ilişkiler yoluyla

kurulduğunu gösterir. Kavram
kullanılmaya başlandığı
1970’lerin ilk yarısında bu yana, feminizm için çok ufuk açıcı
olmuştur. Toplumsal cinsiyet,
dişi ve eril olmayı belirleyen
cinsiyete karşı oluşturulmuştu
ve cinsiyet rollerinin, kadınsılık
ve erkeksiliğin, toplumsal dö-

nüşümünün mümkün olduğunu
ileri sürüyordu. Cinsiyet biyolo-

jik olarak belirlenirken, toplumsal cinsiyet toplumsal olarak
oluşuyordu. Toplumsal cinsiyet,
kadın ve erkek ilişkilerinin biyolojik temellerinden farklıydı.

Ancak bu biyolojik yapı üzerinde temellenen bir toplumsal kategoriydi. Bu durumda cinsiyet/
toplumsal cinsiyet ikiliği ortaya
çıkıyordu. Sorun gelip şu soruya dayanmaktaydı : toplumsal
cinsiyet hangi pratiklerle, nasıl
ve neden kurulur?
Kavram bir yandan ayrımcı,

eşitsiz, baskıyı içeren toplumsal
düzeni işaret ederken; diğer

yandan da bu toplumsal ilişkinin taraflarına ve onların psikolojik ve davranışsal özelliklerine
gönderme yapar. Yumuşaklık,
itaat, duygusallık vs. kadına
yüklenirken; erkek, özgür, güçlü, mantıklı vs. olandır. ‘Toplumsal cinsiyet’ kavramını
önemli kılan nedir? Kavram şu
sorular çerçevesinde anlam kazanmaktadır : kadınlık ve erkeklik verili, sabit kategoriler

midir; yani bu durumda bu eşitsiz, baskıcı düzen kalıcı mıdır?
Yoksa dönüştürülebilir mi? Eğer
bu kategoriler sabitse ve tarih
dışıysa, dönüştürülmesi mümkün değildir. Ancak tarihselse
ve toplumsal ilişkiler yoluyla
kurulmuşsa, dönüştürülmesi

mümkün olur. Toplumsal cinsiyet kavramı, bu dönüşümün

olanaklılığını göstermesi açısından önemlidir.

CİNSİYET VE TOPLUMSAL
CİNSİYET İKİLİĞİ
Kavram ve yarattığı cinsiyet/toplumsal cinsiyet ikiliği bir
takım sorunları da beraberinde

getirir. Bu ikili ayrım, doğa/kültür ayrımını yeniden üretir. Bu
durumda kadınlık ve erkekliğin
oluşması zaten verili ve ‘doğal’
bir yapı gerektirir. Çünkü toplumsal cinsiyet, verili bir biyolojik cinsiyet üzerinde temelle-

nir. Cinsiyet farklılıkları bu durumda doğal kabul edilir. Bu
farklılık, toplumsal süreçte
‘toplumsal cinsiyet’ olarak ortaya çıkar. Öte yandan, cinsiyet
farklılıklarıyla toplumsal cinsiyet farklılıkları sıkça karıştırılır.
Kimi kimlik ve pratiklerin hangi
kategorilere ait olduğu zaman
zaman karışmaktadır. Örneğin

‘kadınlık’ çerçevesinde ve annelik pratikleriyle ilgili bazı ifadeleri gösterebiliriz. Bunlar tarih
dışı pratikler midir? Yoksa, tarihsel olarak oluşmuş toplumsal cinsiyet farklılıklarına mı
işaret ederler?
Cinsiyet / toplumsal cinsiyet
ikiliğinin yol açtığı sorunlara
karşı, bu ayrımın kendisinden
vazgeçmek önerilmiştir. Kavra-

mı eleştirenler iki karşıt kutuba
ayrılırlar. Bir yanda biyolojik
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cinsiyet kategorilerinin, toplumsal cinsiyet pratik ve söylemleri
yoluyla kurulduğunu söyleyen
grup yer alır. Buna göre, cinsi-

yet, toplumsal cinsiyet kategorisinin bir bileşenidir. Diğer yanda

biyolojik farklılıkların önemli olduğunu savunan grup vardır. Bu
anlayış, cinsiyet farklılığının fe-

minizm için olumlu bir temel
oluşturduğunu düşünmektedir.
Bu durumda toplumsal cinsi-

yet kavramını reddedecek miyiz? ‘Kadın’ ve ‘erkek’ kategorilerinin, ayrıca kadınsılık ve erkeksiliğin açıklanmasında kavram hala açıklayıcı görünmektedir. Kavram, bu kategorilerin
dönüştürülmesinde önemli bir
zemin yaratır. Öte yandan, biyolojik, anatomik farklılıklar da

hesaba katılmalıdır; ancak bu
farklılıkların da toplumsal ilişkiler dolayımından geçtiğini unutmamak gereklidir. Yani biyolojizmden uzak durarak ve anatomik farklılıkların toplumsal bir
dolayımdan geçtiğini kabul ede-

rek, cinsiyet/ toplumsal cinsiyet
ikiliğini kullanmak mümkündür.

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.
kadınların kurtuluşuna çözüm olamadığı” idi. Bu kadınların hem tarihi
hem de TÖP kongresine sundukları
önergelerle politikalarını karara bağlaması (“Bağımsız Kadın Örgütlenmesi”, “Örgütsel Bir Hat”, “Özel Alan
Politiktir” gibi önergeler) bağımsız kadın örgütlerinde çalışan pek çok kadına, ilişkilenme açısından sanırım bir
güven telkin etmesi gerekiyor.

TÖP’TE KADIN MÜCADELESİ
Diğer yandan platformda yer alan
kadınlar, kendini Marksist antikapitalist mücadelede de tarifleyen kadınlar.
“Örgütsel Bir Hat İçin” önergesinde,
kadınlar olarak çalışmalarının ve
perspektiflerinin bütünleşme noktasını; “(TÖP’lü kadınlar) Patriarkanın ta-

rihsel yorumu gereği, patriarka ile kapitalizm arasındaki çatışmacı/uzlaşmacı ilişkilerden de yola çıkarak mücadelesini antikapitalist perspektifle
yürütür. Bu nedenle antikapitalist dinamiklerle ilişkilenmeyi dayanışma
ilişkisi içinde tarif eder, antikapitalist
dinamiklerle kendi özgünlüğünü koruyarak ve ortak bir mücadele alanı yaratarak ilişkilenmeyi önüne koyar”
kararıyla ifadelendirdi. Safı belli cenah için bunun anlamı da açık olsa
gerek.
Toplumsal Özgürlük Platformu’ndan ise, “TÖP ile İlişkilerimiz”
önergesiyle, pozitif ayrımcılık ve kota
artırımının yanı sıra “TÖP, kadın bakış
açısını içselleştirme ve kadınların
toplumsal konumlarını hayatın içinde
dönüştürme amacına yönelik olarak

çeşitli araçlar geliştirir. TÖP kendi
eğitim faaliyetlerinde feminizmi konu
olarak alır” talebinde bulundu. TÖP’lü
kadınlar, “Feminist Etik Deneyimler”
başlığı altında sundukları ilkeler ve
“TÖP ile Üyeleri Arasındaki Hukuka
İlişkin Önerge”yle de TÖP içinde nasıl
bir siyasi etik istediklerini net olarak
dile getirdi.

TUZAK KİMİN İÇİN?
Bunların altını çizmekten murat;
yalnızca kadınların yaptıklarını yineleyerek can sıkıcı olmak değil, sözü edilenlerin tüm TÖP üyelerince, TÖP’ün
tüm erkek üyelerince anlaşılıp anlaşılmadığından pek de emin olamamak!
Mesela bu dergide kadınların hazırladığı sayfalar, acaba erkekler tarafın-

dan nasıl bir haletiruhiyeyle okunuyor
ya da okunuyor mu, bilememek… Ya
da şu ana kadar sözü edilenleri savunmanın, hâlâ yalnızca kadınların
payına düşen bir “işbölümü”mü olduğunu, kadınlar tam da bir adım daha öteye geçip politika üretmeye başlarken, tekrar tekrar aynı noktada birilerini “tek başlarına” ikna etme tuzağına düşürülüp düşürülmediğini bir
kez daha sorgulamak…
Yani artık soruyu “karma örgütlerde
kadınlar feminist siyaset yapabilir
mi”den biraz daha öteye, “karma örgütler feminizmi gerçekten layıkıyla
savunabilir mi”ye taşımak gerekiyor.
Ama şüphesiz ki esasen bu soruyu,
erkeklerin kendilerine samimi olarak
sorması gerekiyor…
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FEMİNİZM
HAKKINDA

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.

B

TÜLAY HATİMOĞULLARI

ir şey doğulmaz, bir şey olunur, sözü elbette feminizm için
de geçerlidir. Hele bu sistemde. Ataerkil sistemin hâkim olduğu bir
dünyada kadın kurtuluş hareketinin
kolay örgütlenemediğini görüyoruz. Ve
bir bebek doğduğunda, toplumun kararlı bir şekilde belirlediği kurallar çerçevesinde yetişir. Kız çocukları küçük
yaşta aldığı eğitimle, ikinci cins kimliğini büyük bir hevesle sahiplenir. Erkek egemenliğini “kraldan çok kralcı”
mantığıyla beyinlere kazır.
Dünyanın en zor şeyi, köleliği doğanın bir yasası olarak kabul eden mantıkla mücadeledir. Zaten kölelerin,
mevcut durumlarını tanımlayıp, kabul
etmeleri zaferlerinin yarısıdır. Her
şeyden önce ayakları üzerinde dikilip
haykırmaları gerek.
Kadın kurtuluş mücadelesi; tek tek
kadınların kızgınlıklarını, mağduriyetlerini dile getirerek başladı. Ardından
aynı şekilde düşünen kız kardeşler
birbirini buldu. Toplandılar, konuştular, tartıştılar, yazdılar, çizdiler... Bazen güncel taktikler, bazen stratejiler
ortaya çıktı. En nihayetinde “Örgütlenmeli” fikri oluştu. Belirli düşünceler etrafında gruplar oluştu vs. Yine
de bu mücadeleyi sıçratmada eksik
kalan bir şeyler vardı.

FEMİNİZMİ ÖRGÜTLEMELİYİZ
Feminizmin tek tek kadının değil
“kadınların” kurtuluş mücadelesi olduğu teorik olarak kabul edilse de,
pratik yaşamda bunun böyle olmadığını görüyoruz. Halkın gözünde feminist kadın, toplum kuralları tanımayan, her istediğini yapabilen kadındır. Diğer kadınlar tarafından
ulaşılamaz, erişilemezdir. Hatta onun

YİNE ŞİDDET

TOPLUMSAL ÖZGÜRLÜK

Hayatın her alanında şiddetin her biçimine maruz
kalır kadınlar. Evde, sokakta, işyerinde… Şiddet,
kadın ve erkek arasındaki eşitsizliğin sonucudur.
Belirleyici olan toplumsal cinsiyettir. Erkek iktidardır, vurur. Kadın ise boyun eğer...

D

BELGİN AYRANCI

ayak cennetten çıkmadır”,
“Kızını dövmeyen dizini döver”, “Sırtından sopayı karnından sıpayı eksik etmeyeceksin” diye
buyurmuş atalar (Kimin atası)... İşte
şiddet böyle özdeşleştirilmiş kadınla.

CİNSİYETE DAYALI
yaşamı diğeri için imkânsızdır. İlk bakışta doğruymuş gibi görünen bu
portre aslında kadınlar arasında ciddi
bölünme yaratmaktadır. Dolayısıyla
yaşadıklarımız doğru olduğu halde
diğer kadınlar için öğretici olamamaktadır. Bu beraberinde yayılamamayı getiriyor. Feminizm, her toplumsal hareket gibi, kendini (yalnız küçük
gruplara değil) 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.

FEMİNİZM HERKES İÇİN
Feminist politikayı içselleştirme
problemi yaşanıyor. Onu bazı kavramlara, klasik davranış ve üsluplara hapsederek daraltıyoruz. Yaşamın diğer
sorunlarıyla (açlık, yoksulluk, savaş
vs) ilişkilendirmeyerek yalnızlaştırıyoruz. Bunları bağımsız kadın hareketinin asıl konusu ve sınırlarını ihlal etmek anlamında söylemiyorum. Feminizmi, yaşamın gerçekleriyle buluşturmak bakımından önemsiyorum. Ayrıca feminizmin toplum içinde (özellikle
kadınlar arasında) itibarını yükseltmek, taraf tarlarını artırmak bakımından önemli görüyorum. Bunu yaratabilen kadınlar bireysel yaşantılarında,
ilişkilerinde önemli başarılar elde
ederler. Feminist politikayı yaşam tarzı haline getirmek, başdüşmanla uğraşmak kadar, içimizdeki düşmanla
da mücadele açısından önemlidir. Mücadelede göstereceğimiz samimiyet
inandırıcılığımızı da artırır.

EKİM 2005

Pekin Deklarasyonu’nda kadınlara
yönelik şiddet şöyle tanımlanır: “Kadınlara yönelik şiddet terimi kadının
fiziksel, cinsel veya psikolojik zarar
görmesiyle veya acı çekmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel olan, bu tip hareketlerin tehdidine baskıyı ya da özgürlüğün keyfi engellenmesini de içeren, ister toplum
önünde ister özel hayatta meydana
gelmiş olsun, cinsiyete dayalı her tür
şiddet anlamına gelir.”

ŞİDDET BİR ÖĞRETİDİR
Şiddet kadınların insanca yaşam
haklarını kısıtlar, özgürlüklerinin kullanmalarının önünde engel oluşturur.
Şiddet her ne kadar yasalarda suç
olarak görülse de; aile, gelenek, görenek gibi toplumun oluşumunu sağlayan birimlerde gelişen kadına yönelik
şiddet, devlet kurumları tarafından
desteklenir. Aile içi şiddete maruz kalan kadın şikâyet için gittiği karakoldan “Kocandır sever de, döver de, bunun için yuvanı yıkmana gerek yok”
denir ve şiddete maruz kaldığı evine
kocasının yanına gönderilir. “Dayak
yese de onun yeri kocasının yanıdır”
denir. Tecavüze uğrayan kadının giyimi, hareketleri tecavüze tahrik kabul
edilirken söz konusu tecavüzcü ise
salıverilir.
Hayatın her alanında şiddetin her
türlü biçimine maruz kalır kadınlar.
Evde, sokakta, işyerlerinde… Şiddet
kadın ve erkek arasındaki eşitsizliğin
bir sonucudur. Burada belirleyici olan
toplumsal cinsiyettir. Erkek, erktir, iktidardır vurur, kırar her şeyin sahibidir. Kadın ise boyun eğer, susar kendisiyle ilgili sorunları kendi kendine
çözme bağımsızlığına sahip bile değil-

dir, çünkü kadındır.
Şiddet bir öğretidir. Daha çocukluktan tanışılır onunla mesela baba taklit
edilir; erkek çocuğun annesini, kız
kardeşini dövmesi meşru görülür. Sokakta oynanan oyunlar, küfürler, gazete, televizyonlardaki şiddet içerikli yazılar, kanlı dövüşlü film sahneleriyle
büyütülür çocuklar.
Şiddetin derecesi ya da olabilirliği
toplumların gelişmişliğiyle modernliğiyle bağlantılı değildir. En gelişkin
ülkelerin, toplumların savaşlarda ne
kadar ısrarcı olduğunu görüyoruz. Kadın bedeni savaşan tarafların üzerinde mücadele ettiği savaş alanı olarak
kullanılır. Ve bu durum dünya üzerinde yaşayan milyonlarca kadının kaderi
olmaya devam ediyor.

DAYANIŞMA GÜNÜ
Kadın hareketinin gelişmesiyle kadına yönelik şiddete karşı mücadele
başlamıştır. Şiddete karşı duruş kadınların bütün dünya da ortak şiarı olmuştur. Bu şiar, 1960’ta Dominik
Cumhuriyet’inde Trujillo diktatörlüğüne karşı muhalif bir hareketin üyesi
olan Miner va, Mariya Teresa, Patria
Mirebel kız kardeşlerin 25 Kasım günü cezaevindeki eşlerini ziyaret ettikten sonra ıssız bir dağ yolunda polisler tarafından öldürülmesi karşısında
kadınlarla dayanışmadır. 1981 yılında
Kolombiya’ nın başkenti Bogoto’ta
toplanan I. Latin Amerika ve Karayipler Kadın Kongresi 25 Kasım’ı “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası
Dayanışma Günü” olarak ilan eder.

ŞİDDETSİZ BİR DÜNYA
Yıl 1960 kadına şiddet ve ölüm. Yıl
2005 kadına yine şiddet, yine ölüm.
Kadın erkek arasındaki eşitsizlik ve
dünya üzerindeki savaşların sona ermesi için daha çok dayanışmaya, daha çok örgütlenmeye ihtiyaç var. Yaklaşan 25 Kasım da alanları doldura-

rak haykırmalı, şiddetsiz bir dünya
için örgütlenmeye
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Gerçek demokrasiden, adaletten,
halkların özgür iradesinden, kardeşlikten yana olan tüm
insanları gezegenimizi kendi iktidarları, kendi zenginlikleri, kendi çıkarları
için kana boyamaktan çekinmeyen ve
bu çıkarları için insanlarımızı birbirine
kırdıran “savaş baronlarına” karşı seslerini daha gür çıkarmaya, yüreklerini
yüreklerinin yanına
koymaya, savaşa yol
açan eşitsizlik, adaletsizlik ve haksızlıklara karşı uluslararası dayanışmaya
çağırıyoruz.

BİZ KADINLAR
BARIŞ İÇİN BULUŞTUK!
TOPLUMSAL ÖZGÜRLÜK
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ÖZGE YOLCU / İzmir Bağımsız Kadın İnisiyatifi
Mart 2005 tarihinde
Brezilya’dan yola çıkan kadınlar, dünyanın
daha yaşanabilir bir gezegen
olabilmesi için gerekli gördükleri beş ana talebi duyurmak
istiyorlardı. Bunlar; eşitlik, özgürlük, adalet, dayanışma ve
barıştı.
Biz kadınlar aslında bu yürüyüşün taleplerini sadece belirlenmiş güzergâhlarda dilendirmekle kalmayıp, dünyanın
pek çok yerinde dünya kadın
yürüyüşünün bir parçası olmadan da bu taleplerin her biri için çaba harcıyoruz.
Bunun en iyi örneklerinden
biri de Ege’nin tarihi ve turistik ilçesi Didim’de barış dolu
kadın şarkılarının ve sözlerinin duyulduğu festivaldi.

“BARIŞ VE KADIN”
31 Ağustos-3 Eylül arası Didim’deki geleneksel barış festivalinin konusu “Barış ve Kadın”dı. Suriye’den Zeyneb
Nubbh (yazar), Ürdün’den Ni-

dal Mahani (Ürdün Demokratik Kadın Birliği), Yunanistan’dan İona Sotirhu (gazeteci-yazar), Batı Kudüs’ten Haya
Shalom (barış aktivisti), Filistin’den Hana El Ali (El Aoudo–Yurda Dönüş- müzik topluluğunun solisti), Ermenistan’dan Dzavinar Lokmagözyan (sanatçı) yurtdışından katılan konuklardı.

SAVAŞIN VAHŞETİ
31 Ağustos’ta Akköy’de yapılan kadın buluşmasında Akköy’lü kadınlar ile komşu ülkelerden gelen kadınlar buluştular. Egeli kadınlar konuk kadınları bütün misafirper verlikleriyle karşıladılar.
Suriye, Ürdün ve Filistin’den
gelen kadınlar, Ortadoğu’da
yaşanan savaşın acılarından
ve barışın zorunluluğundan
bahsettiler. Filistin ve Irak’ta
yaşanan savaşın kayıplarının
ne kadar ağır olduğundan
bahsederken; Bağdat’ta meydana gelen izdihamda çok sa-

yıda insanın öldüğü haberiyle
donakaldık.
Bu haberin ve yapılan konuşmaların ardından barışın
zorunluluğunu daha da fazla
hissediyorduk.

ŞİDDET VE AYRIMCILIK
Ermenistan’dan Dzavinar,
dünyayı ancak sanatın ve edebiyatın daha iyiye doğru dönüştürebileceğinden söz etti.
Batı Kudüs’ten gelen Haya,
ülkesinde bir kadın konferansından çıkıp buraya geldiğini
ve bu toplantıda önemli karalardan birinin; dünyada şiddetin ve her türlü ayrımcılığın
(ırk, din, kültür, cinsiyet ve
yaş, vs.) ortadan kalkması için
gerekli çabanın gösterilmesi
olduğunu bizlere aktardı.
Yunan konuk İona ise bize
aynı denizin diğer yakasından
barış dolu mesajlar getirmişti.
Konuşmalar bittikten sonra
yemekler ve tatlılar sunuldu;
halk oyunları gösterileri yapıldıktan sonra Filistinli grubun

DİDİM’DEN BARIŞ ÇAĞRISI
D

ünyanın efendileri bugün gezegenimizin
dört bir yanında savaş naralarıyla yüreklerimize korku salıyorlar. Çocukları bile inandıramadıkları
gerekçelerle ülkeleri işgal
edip, insanların kaderleriyle
oynuyorlar. Son on yıl içinde,
özellikle kimimizin komşusu
olduğu, kimimizin içinde
yaşadığı bölgede, kan ve
gözyaşından geçilmiyor.
Özgür ve daha iyi bir dünya
yalanıyla, gezegenimizi kan ve
gözyaşına boğanların neden
olduğu savaşlarda, son on yıl
içinde yarım milyon insan hayatını kaybetti; çok daha fazlası evini, yurdunu geleceğini
yitirdi. Her yeni gün bizler için
biraz daha istikrarsızlık, biraz
daha güvensizlik, biraz daha
korku ve yoksulluk anlamına
geliyor. Bugün bütün dünyada
savaş karşıtı hareketler gide-

KADIN

rek artıyor, milyonlarca insan
dünyanın dört bir tarafında
gösteriler düzenliyor ve dünyanın efendilerinin kendilerine
biçtiği role itiraz ediyor.

ASKERİ ÜSLERE HAYIR!

Kadınların sessiz çığlığı, barış
meydanlarında bugün çok daha güçlü çıkıyor. Savaş sırasında ve sonrasında savaşın
tüm sonuçlarından en fazla
etkilenen kadınlar bugün artık
savaşa büyük bir kararlılıkla
karşı çıkıyorlar.
Bizler Didim’de bir araya gelen Türkiyeli, İsrailli, Yunanistanlı, Ermenistanlı, Filistinli,
Suriyeli, Ürdünlü, İngiliz, Fansız ve Alman kadınlar, medeniyetlerin beşiği olmuş dünyanın bu sahilinden bütün insanlığa sesleniyor ve dünya
savaş kabinesinin başı Bush’a
yönelttiği itirazlarla savaş
karşıtlarının simgesi haline

gelen Cindy Sheehan’ın mücadelesini Didim’den selamlıyoruz.
Başta Irak’ta ve Filistin’de süren işgalin ve savaşın sona
ermesini, halkların kendi kaderlerini tayin etmesinin
önündeki bütün engellerin
kaldırılmasını, bölgenin nükleer silahlardan ve askeri üslerden arındırılmasını talep ediyoruz.
Kadınlar üzerindeki etnik, dini, ırksal ve yasal ayrımcılığa
karşı dünya kadınlarının ortak
örgütlenmesini ve kadınlara
evde, işyerlerinde, sokakta
uygulanan her türlü şiddetin
önüne geçilmesini istiyoruz.
Türkiye’de ve dünyada barış
istiyoruz. Dünyada çatışmaların hüküm sürdüğü her yerde
silahların susmasını, demokratik hak ve özgürlüklerin çok
kültürlü barış içinde yaşamaya imkân verecek şekilde ge-

nişletilmesini talep ediyoruz.

SİLAHLAR SUSSUN

Zengin ve yoksul ülkelerin,
kaynaklarını eşit olarak yoksulluğun ve işsizliğin ortadan
kaldırılması ve barışa imkân
verecek koşulların yaratılması
için kullanılmasını istiyoruz.
Gerçek demokrasiden, adaletten, halkların özgür iradesinden, kardeşlikten yana olan
tüm insanları gezegenimizi
kendi iktidarları, kendi zenginlikleri, kendi çıkarları için
kana boyamaktan çekinmeyen
ve bu çıkarları için insanlarımızı birbirine kırdıran “savaş
baronlarına” karşı seslerini
daha gür çıkarmaya, yüreklerini yüreklerinin yanına koymaya, savaşa yol açan eşitsizlik, adaletsizlik ve haksızlıklara karşı uluslararası dayanışmayı yükseltmeye çağırıyoruz. Ve dünyanın savaşın
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müziği eşliğinde halaylar çekildi. Karşılıklı hediyeler verildi.
1 Eylül’de sahilde oldukça
kalabalık ve coşkulu bir barış
yürüyüşü gerçekleştirildi. Barış elçilerinin ülkelerinden getirdikleri topraklar ile zeytin fidanları dikildi. Barış güvercinleri uçurulup, barış için meşaleler yakıldı. Geceleri sahilde
kalabalık konserler verildi.
Kumdan heykel sergileri ve
spor müsabakaları düzenlendi.

GÖSTERİLER
2 Eylül günü bizler de İzmir’den Bağımsız Kadın İnisiyafi olarak hazırladığımız
Dünya Kadın Yürüyüşü’nün
tanıtıldığı dia gösterisini sunduk.
Gösteri sonrası tüm festival
katılımcıları olarak ortak hazırladığımız aşağıdaki barış
deklarasyonu okunarak Didim’den çeşitli uluslardan kadınlar dünyaya barış çağrısında bulunduk.

hüküm sürdüğü her köşesinde
silahların susmasını istiyoruz.
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GENÇLİK
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YÖK’e karşı taleplerimizi oluşturmaya!
TOPLUMSAL ÖZGÜRLÜK

Öğrenciler geçtiğimiz sene yaptığı çıkışlarla belli deneyimler elde etti. Ancak, işte şimdi, önemli olan,
geçtiğimiz dönemin birikimiyle hareket etmeyi başarmak ve bunu ileriye taşımayı gerçekleştirmektir.

Ü

niversiteler usulca açılıverdi... Tabii bu açılışla
birlikte, yönetimin, yaz
aylarını boş geçirmediği ve üniversiteyi sermaye istemlerine
uyarlama noktasında yeni adımlar attığını da görmüş olduk.
Açılış hamlesi önce güvenlikle
başladı. Kamerasız okullar kameralarına kavuşturulmuş,
güvnlik ihtiyacı takviye edilmiş
ve sonuçlandırılmayan soruşturmaların cezalerı verilmişti.
Görünen o ki, önümüzdeki dönem açığa çıkabilecek gerilimleri ve tepkileri sindirmek hedef-

leniyor. Sistem gözetim ve baskı
üzerine yığınaklarını kurarken,
olağanüstü hal durumuna hazırlık yapıyor.
Diğer yanda faşist odaklar
boş durmuyor, yurtlarda etkinliklerini giderek arttırırken,
okullardaki giriş hamlelerini
takviye ediyorlar. ADKF gibi
provokatif oluşumlar, yazdan bu
yana imza standları ve ırkçı
açıklamalarıyla paşa babalarına, hazırlık sinyali veriyorlar.
YÖK cephesiyse, üniversitelerdeki yapısal dönüşüm yeni
pozisyonlardan yürütülmeye ha-

zırlıklarının telaşı var. Bir yandan, hükümetle belli bir dengede yürüttüğü hegemonya mücadelesiyle “geniş” yetkilerini korumayı sürdürürken, diğer yanda Kasım ayında yapacağı uluslararası toplantıda, küresel sermaye döngüsü içinde Türkiye
üniversitelerine etkin bir pozisyon kapmak çabasında.
12 Eylül darbecilerine, hukuk
doktorası takdim eden YÖK,
şimdi yeni üniversiteler yasasıyla, “küresel eğitim pazarında”
ticarete atılmak peşinde.
AKP’yle alıp veremediği de esa-

sında yüksek öğrenimden gelecek rantın başında kim olacağı
meselesindedir.

ÖĞRENCİLER HAZIR MI?
Öğrenciler cephesiyse geçtiğimiz sene yaptığı çıkışlarla
belli düzeylerde deneyimler elde etmişti. Ancak, işte şimdi,
önemli olan, geride bıraktığımız
dönemin bu birikimiyle hareket
etmeyi başarmak ve
mücadeleyi ileriye taşımaktır.
Bu temelde taleplerimizi gözden geçirmeli ve eksiklerimizi
çabucak gidermeliyiz.

Sistemin, Kürt hareketi üzerine topyekûn savaş temelinde
yönelmesi, bütün ezilenlere,
emekçilere ve devrimcilere
karşı da şiddet düzeyini artırdığı bir dönem başlıyor. Dolayısıyla, bütün geçmiş birikimlerimiz önem kazanıyor. Yükseltilen
militanlık çizgisi, üniversite alanın özgün sorunlarında yaşanan
derinleşme girişimleri, kitlelere
yönelim ve kaynaşma, içine girdiğimiz dönemde, tolumsal muhalefetin ve öğrenci hareketinin
güçlenmesini sağlayacaktır.

DEĞİŞMEYEN YÖK

Gençlerin, özellikle de şimdi gözlerin dikildiği ortaöğretim gençliğinin , iradeyi kendi eline alıp,
egemenlerin bütün dayatmalara karşı ayağa kalkma zamanıdır.
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MEHMET ÇİFTÇİ

eni öğretim yılı yeni

Eğitimin parayla alınıp satılı-

dini ifade edecek, taleplerini

rinde getirdi. Yapboz

daha da derinleştiriyor. Bu gi-

bireylerin yetişmesinin önüne,

sorunları da berabe-

oyununa dönen ortaöğretim,

yeni deneylerle iğdiş edilmeye
devam ediyor.

Gündemin ön sırasında Milli

Eğitim Bakanlığı’nın üniversite

yor olması, bu çarpık gelişimi

dişat öğrenci gençleri köşeye

gerçekten değişti mi ya da na-

Sistemin esası yine, ayrımcı-

bile geçirmez hale getiriliyor.

sonrası açıkta kalmamak, “sı-

geçiyor.

mek için, kariyerizme, çan eğ-

değişiklikler, küresel çapta,

talep ettiği “şekil”e sahip ola-

anlaşmalarla yürütülen yeni-

giderek istila eden- markaların

mize özel uygulamaları. Üni-

tim kurumlarını, en basit ör-

dık: Okula kayıt esnasında katkı
yoksulluklarından dolayı öte-

risine sarılıyor. Ayrıca sistemin

verebileceğimiz bir sınıfa alındı.

bilmek için -üniversiteleri de

gibi uygulamalar doğuran, öğre-

ardından koşturmaya başlıyor.

bunun oranı daha da artırıl-

öğrenciye yükleyen sistem, yok-

YENİ MÜFREDAT

pandığı mesajını veriyor.

bekleyen bu sorunlara bir ye-

mıştır diyebiliriz. Yeni sistemle
öğrenciler arası yarış daha da
kızıştırılmak, şiddetlendirmek

nim araç-gereçlerinin masrafını
sullara eğitim kapılarının ka-

MAI ve GATS gibi uluslararası

su...

Toplumun ve dünyanın gele-

versitelerde de benzeri bir

içinde kıvranan, geleceği çalı-

YÖK yasası gündemdedir. Eği-

neğiyle süpermarketler gibi,

mazda. Travmatik bir ortam
nan gençler, sığ ve yapışkan
bir kimliğe mahkûm.

Öylesine ki, bu durum ege-

piyasa aktörü durumuna geti-

menleri bile rahatsız eder hale

döneme denk gelmesi rastlantı

sizleştirdikleri, benliklerini ez-

değildir.

koşullarda, şirketler hesabına

daş gelişmelere göre yapılan

ler emek sömürüsüne daha er-

yor. Ve öğrencinin bireysel ge-

çevresindeki her türden değeri

niyor. Ancak aba altında sopa

ele geçirecek ve öğütecektir.

gözlerin dikildiği ortaöğrenimellerine alıp, egemenlerin bü-

koşullarda çalıştırılıyor. Genç-

renim Müfredatı. Amaçlanan,

rekabetçilik. Tüm bunlar, çağ-

düzenlemeler olarak sunulu-

Kamusal olan ne varsa para-

lılaştırıp metalaştıran kapita-

lizm, kendini yeniden kurdukça

vermesinin, hedeflerini ve ye-

pek farklı değil. Yıllarca emek

saklı. Paralı eğitimle ve disip-

YETER ARTIK!

nılan okullarda irade olup ken-

ve hiçleşmeye zorlanıyor.

eden uygulamalar altında inim

önünde engel teşkil ediyor.

gençlere hiç yakışmıyor doğruceği olan genç kuşaklar çık-

ken yaşta alıştırılmak isteniyor.

teneklerini açığa çıkarmasının

yor. Böylesine bir itaatkârlık

den yapılanma sürecinin ülke-

renimden başlayan yarış süreci, gençlerin kendi kararlarını

en insani değerler bile yitirili-

yine performans, verimlilik,

işçileştiriliyor, bedava ve zor

Liselerden ve giderek ilköğ-

ÖSS, müfredat üzerindeki bu

Eleştirmek, sorgulamak gibi

Meslek liselerinde, öğrenciler,

yonları aşan genç üniversiteli
bir rekabete zorlanıyor.

onu teslim almak için harekete

demeyi, karşı çıkmayı aklından

recek yeni düzenlemenin bu

lek liselerine mecbur ediliyor.

adayları birbirini ezercesine

Şimdi, öğrencileri sinsi sinsi

kapitalizm, en körpe çağından

nisi daha eklendi: Yeni Ortaöğ-

Emekçilerin çocukları mes-

istenmektedir. “Sınırlı kontenjan”a girmek için, sayısı mil-

her anında insanlığını biraz

itibaren bireyin içine işlemek

lık ve rekabet üzerine kuruludur, ancak bu son değişimle

Rekabet koşturmacasının

mış başını gidiyor. Bu kez, üninırlı iş”lerden birine girebil-

Sürgün sınıfları, sürgün okullar

derek yayılıyor.

daha yitiren gençler “Hayır”

versiteli olarak, mezuniyet

kilerden(!) ayrı “sürgün” adını

felsefi temelinin, ortaöğretim

inim inlerken, tepksizleşme gi-

rak okunabilir. Görünen o ki,

Üniversitede, rekabetçilik al-

Geçtiğimiz günlerde ayrımcı-

payını ödeyemeyen 90 öğrenci,

sıl değişti?

müfredatına sindirilmesi ola-

SÜRGÜNDE EĞİTİM

rel sınav sistemi tekrar iki

aşamalı hale geldi. Peki sistem

yine ticarileşme ve paralılaş-

mayla geçilmeye çalışılıyor.

lığa somut bir örnek daha yaşa-

var. 99'dan beri üç kez değişti-

alanının ticarete açılmasının,

sıkıştırıyor.

sınav sistemini değiştirmesi

Bu değişiklik, özünde eğitim

dillendirmekten korkmayacak

Bunun üniversitedeki şekli de

harcayıp, fedakârlık edip kaza-

lişimine hizmet edeceği söylelinle, genç bireyler, itaatkârlığa

Gençler kendilerini sıkboğaz

geliyor. Kendi elleriyle iradedikleri gençlere, bir de utan-

madan, “Niye böylesiniz?” di-

yerek çıkışıyorlar. Alın size bir
tokat daha...

Gençlerin, özellikle de şimdi

lise gençliğinin, iradeyi kendi
tün dayatmalara karşı ayağa
kalkma zamanıdır.
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“Kurt dumanlı havayı sever”
dedikleri doğrudur. Ülkede ve
bölgede ortamın provokatif
hamlelere açıldığı günlerle
birlikte, ADKF adlı ekip de boy
göstermeye başladı. “Sol” adı
altında, bayrak sallayarak, inkâr
politikalarını, şovenist küfürleri
dillendiriyorlar. Amaç, bilinçlice
dayatılan çatışma zemini içinde,
Kürtlere karşı sol kisvesiyle, şovenist şiddeti ve provokasyonları
körüklemektir.

N

EMRAH ARIKUŞU

erede başlar solculuk,
nerede biter? “Sol”
milliyetçi olabilir mi,
olursa ne olur?
Kürt hareketinin yeni bir
sürece girdiği şu günlerde, politik durum herkesi tutum almaya, pozisyonunu belirlemeye zorluyor. Hükümet bile
“Kürt sorunu” tanımlaması
yapmaya zorlandı, ama sonra
tabii ki kıyamet koptu. Diğer
yanda, Kürtler için önemli olan
bu tanımlama yeni bir sürecin
başlamasına vesile olmuştu.
PKK’nin eylemsizlik kararı
ve süreli ateşkese rağmen ordunun operasyonları devam
ettirmesi ve sivil Kürtlere yönelik saldırılar tıkanıklığı açmak değil, derinleştirme kararı verildiğini gösteriyor. Ordunun “Kürt sorunu yoktur, terör
sorunu vardır” demesi,
CHP’nin aynı gerekçeyle meclisi “terör” gündemli olağanüstü
toplantıya çağırması bu tutuma örnektir. MHP, BBP ve türevlerinin kazanlarının giderek
daha gürültülü kaynaması,
toplu linç girişimleri, asker cenazeleri biçimiyle kendini sokaklarda pratikte göstermesi
de bundan bağımsız değildir.
Yaşanan olaylarda, çatışma,
özellikle Kürt-Türk halkının savaşı ekseninde kurulmaya çalışılıyor. Halk provokasyonlarla
birbirine düşmanlaştırılıp, Bozüyük benzeri linçlerin daha
fazla yaşanması için çaba har-

canıyor.

İŞBİRLİKÇİLER GÖREVE
Tüm bunlar olurken eskilerden bir ekip tekrar “sol milliyetçilik” çizgisinde boy göstermeye başlıyor. TürkSolu adıyla
çıkış yapan üniversitelerde
Atatürkçü Düşünce Kulüplerinde yuvalanan bu çevre kendisini “Komprador değil, ulusal
sol” sloganıyla tanıtıyor. Mazisi İşçi Partisi’ne dayanan ve
“ajanlık” suçlamasıyla bu partiden atılan ekip, içinden çıktığı geleneğe bağlı kalmış,
ajan-provokatör bir çete aslında.
Üniversitedeki demokrat ve
devrimciler içinde gerçek yüzleri açık seçik bilinen bu ekip,
önümüzdeki dönemde şovenist
dalgayı arkasına alarak üniversitelerde çıkış yapmak arayışında... Tıpkı bundan dört
sene önce Kemal Alemdaroğlu
himayesinde yaptıkları çıkış gibi... Ki bu çıkış geri tepmiş,
üniversitelerde kasıtlı bir şekilde önleri açılan her türlü soruşturmadan muaf tutulan bu
işbirlikçi güruh, daha sonra
Alemdaroğlu’yla boğazlaşmaya kadar giden bir kavgaya
girmişler, mahkemelik olmuşlardı. Sonrasında ibreleri düşmeye başlamış ve 2003 mayısında önce İstanbul Üniversitesi’ni polisin işbirliğiyle basmaları, kimlik sorup Kürt öğrencilere dayak atmaları ise

ADKF’liler için dibe vurdukları
yer olmuştu. Olayın ertesi günü Yıldız Teknik Üniversitesi’nde devrimcilerle çıkan çatışmada dibe hızlı bir vuruş
yaşamışlardı.
ADKF’nin bu tarzı, ortamın
provokatif zemine açıldığı şu
günlerde kendini gösterecektir.
“Kurt dumanlı havayı sever”
ve egemenler havayı karartmaya başladılar. Halklara dayatılan çatışma konsepti içinde, ADKF’nin üzerine düşen,
Kürtlere karşı sol kisvesi altında, şovenist şiddeti ve provokasyonları körüklemek. Devlet
oldukça bilinçli bir şekilde, sadece ülkücüleri değil, bu gibi
ekipleri de topyekûn çatışma
çizgisine dahil etmiş durumda.
TürkSolu adıyla gericiliğe, bölücülüğe karşı imza standları
açılıyor, bayrak sallaya sallaya,
inkâr politikaları, şovenist küfürler dillendiriliyor.

TÜRK IRKÇILIĞINA ÇAĞRI
Atalarının izinde yürüyen
“Atatürkçü Düşünce Kulüpleri
Federasyonu” mütevazılığa toz
kondurmadan, mevcut teorik
birikim ve güçlerini zayıf görse
de söz söylemeden edemiyor.
ADKF adlı ajan-provokatör bir
çetenin başını çeken Gökçe Fırat, TürkSolu dergisinde bütün
şovenistliğini ve özel megalomanyaklığını gözler önüne seriyor. “Kürt Varsa Sorun Var”
başlıklı yazıyla Kürt sorununun

çözümüne ilişkin olarak, “PKK
nın bitirilmesi değil, Türk milletinde bir Kürt kimliğinin bitirilmesidir” diyor.
Türklerin yemeklerine sahip
çıkması, Kürt yemekleri yememesi, Kürtlerden alışveriş yapmaması önlemleri sıralanırken,
Türk evladı, yiğit erkek, Gökçe
Fırat, Türk kadının Kürt kadınıyla doğum yarışına girmesi
ve daha çok “Türk çocuğu”
doğurması ve “Türk nüfusunu”
artırması gerektiğini önemle
vurguluyor. Yani Türk kadını,
“bu savaşta” hayatını doğurmaya vakfetmeliymiş ve bunu
sonunda doğacak -günahsız,
daha “milliyet” meselesiyle bile
tanışmamış- her bebek, Türk
olanları Ergenekon’dan çıkaracak güç olacakmış.
Türklüğün bastırıldığına, dolayısıyla Kürtlüğün hortladığını
dile getiren bu provokatör şahıs, her yerde Türk bayrağı,
Atatürk portreleri olduğunu,
her sabah “Türk’üm, doğruyum, çalışkanım” sözleriyle
milliyetçiliğin körüklendiğini
unutuyor. Yazıyı, yazarına mı,
yoksa dergiye mi mal etmek
gerekli, sorusu bizleri düşündürüyorsa da bu ADKF’nin yürüteceği çizgiye açık bir kanıttır.
TürkSolu/ADKF, açıkça
faşizm çığırtkanlığı yapıyor.
Aynı zamanda, “Bugün kendisine Kürt’üm diyenlerin çok
büyük bölümü has be has
Türk’tür, ama zorla Kürtleşti-

rilmişlerdir” diyerek, Ziya Gökalp’in* savunduğu ve MHP ve
türevlerinin de bunu yön gösterici olarak sonuna kadar savunduğu görüştür. “Sol” kisvesi altında bilerek Kızılelmacılığa ve Turancılığa kayıyorlar.

ÖNÜMÜZDEKİ
GÖREVLER
Kürt halkını, ayrı bir halk,
ayrı bir kültür olarak görmeyen zihniyet, belli ki faşisttir.
Belli bir tarihselliği olan, bir
arada, aynı toprakta yaşayan,
kendi dili, kültürüne sahip bir
grup insanı Türk diye ayırdedebiliyorsak, Kürt halkını da
ayırdetmek zorundayız. Ülkede
ve bölgede halkları birbirine
düşürme hesapları yapanların
ya da bölgede ve dünyadaysa,
BOP’u ve medeniyetler çatışmasını bizlere dayatanlara
rağmen tüm gücümüz ve kararlılığımızla halkların kardeşliği, barış, demokrasi, eşitlik
ve özgürlük temelinde harekete geçmeliyiz.
*ZiyaGökalp’inaslındaKürt’tür.
Ancakdevşirilmiş,işbirlikçileştirilmiştir.Gökalpörneğindeaslındaözgürleşemeyeninköleleştiğinivekraldançokkralcı,yaltakçıkesildiğinide
apaçıkgörüyoruz.Ayrıca,bölge
halklarıüzerineyürütülençalışma
sadeceGökalp’lesınırlıdeğildir.1938
Dersimkatliamıöncesinde,İsmet
İnönüdebölgeyegiderek,buradaki
halklarınnüfusaraştırmasınıyapmıştır.
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KENTLERİN KURULUŞUNDAN
GÜNÜMÜZ ŞEHİRLERİNE - I
TOPLUMSAL ÖZGÜRLÜK

7000 yıl önce başlayan kadim medeniyetlerde, bezirgân-tefeci sınıf kendini saray saltanatıyla diri diri öldürürken, kapitalizmin şehirleri de insanlığın tamamını, yozlaştırıp çürüterek öldürmektedir. Yine kadim
medeniyetlerde, asalak sınıflar, mezar saltanatıyla toplumun geleceğine de ipotek koyarken, kapitalizmin şehirleri, gökyüzünü iğfal eden isimleri gökdelen olan mezarlarıyla günümüze de ipotek koymaktadır.
MÜSLÜM ERDOĞAN

K

entlerin 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 dayanan 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

Medeniyet, yukarı barbarlık
konağında kentte doğdu demiştik. Ziraatın (ekinciliğin)
tarım ekonomisindeki verimliliği, orta barbarlığın sürü ekonomisine baskın ve üstün çıkınca, toprağın kullanım değeri artmıştır. Toprak, bir kere
ekilip-biçilince, devamlı geçim
kaynağı olduğu da görülmüş,
toprağın kullanımının yanı sıra, tasarrufu de benimsenerek
toprak-insan ilişkisi süreklileşmiştir. Bu hal, işlenmesi ve
“yabancılardan” (barbarlardan) korunması için, toprağın
yakınında olmayı gerektirmiştir. Bu gereklilik, göçer sürü

ayrıcalığın korunması için de;
karşı çıkanlar, kentin surları
yetmeyince, zindanlar örülerek
ve silah zoruyla eşitliklerinden
alıkonulmuş, özgürlüklerinden
mahrum edilmişlerdir.
“İnsanlık bu duruma nasıl
gelmiştir, kısaca değinelim:

ekonomisi yerine, oturgan
(yerleşik) düzene, kentliliğe
geçişin temellerini atmıştır.
Ancak, bütün topluluklar
medeniyete (yerleşik düzene)
aynı anda geçmemiştir. Sürü
ekonomili yaşam ile ekincilik,
yer yüzünde birlikte bir süre

KENTLERİN KURULUŞU

daha devam etmiştir. Bu durum, kıtlık zamanlarında, ekinciliğe göre hem nicelik hem de
nitelik olarak geri olan sürü
ekonomili orta barbarlar ile ziraat ekonomili yukarı barbarları, yaşam mücadelesinde savaşlarla karşı karşıya getirmiştir. Bu savaşlar aynı zamanda, yer yüzünde ırklar savaşının da başlangıcını oluşturmuş, böylece kadın-erkek
çıkar ayrışmasından sonra,
ikinci büyük sınıfsal ayrışmada, göçebe topluluklar ile yerleşik topluluklar arasında dışsal olarak ortaya çıkmıştır.
“Medeni” insan, kenti “bar-

rihTezi, s.322)
Eşit toprak sahiplerince kurulan sınırları surlarla çevrili
bu oturganlık, sur içinde kalan
kısıtlı toprağın değerini artırıp,
ona arsa (rantiye: hazır yiyicilik, toprağı alıp satma) niteliğini kazandırmıştır. Bu rantiyecilik sur içindeki kentli yurttaşlar arasında çıkar ayrıcalıkları
doğurmuş, topraklar el değiştirip az sayıda kişide merkezileşince, yurttaşlar arasındaki
demokrasicilik oyunu da bozulmuş, eşit oy, seçme-seçilme hakkı, topraksızlardan ve
kadınlardan gasp edilmiştir.

KENTLERİN İLK ÇIKIŞI

karşı çıkanlar için zindanlar
yaptırırken, kendileri içinse,
zindanın dışında fakat surun
içinde kalanlar her an görsün,
güçlerinin erişilmez olduğu sanılsın diye, toplumdan gasp ettikleri topraklar üzerine gösterişli ve pahalı saraylar yaptırmışlardır. Bu antika bezirgân
sınıfların, toplum malını kişi
zehrine akıtan yegâne bunak
“icatlarından” biri, yaşarken
bu saray saltanatı, diğeri de,
öldükten sonraki mezar saltanatıdır.
Saray saltanatıyla, “insan
davranışlarında dirilik, düşüncesinde iler tutar yer bırakma-

“Medeni” insan, kenti “barbar” akınlarından korumak için, kendi başına kent surlarını örerek içine
kapanmıştır. Kent, “kendi” dışında kalan herkesi ve her şeyi yabancı saymıştır.
bar” akınlarından korumak
için, kendi başına kent surlarını örerek içine kapanmıştır.
Kent, “kendi” dışında kalan
herkesi ve her şeyi yabancı,
Grekçe’de “barbar”, Osmanlıca’da “ecnebi” ve daima düşman saymıştır. (Kıvılcımlı, Ta-

Küçük çocuk, göç ve sağlıksız barınmanın kentlerde yarattığı tabloyu işaret ediyor.

Böylece, üçüncü büyük sınıfsal ayrışma, kentli yurttaşların
“kendi” aralarında içsel olarak ortaya çıkmış ve kölecil
topluma temel olmuştur.
Çoğunluğun aleyhine silahlanan azınlık, bu ayrıcalıklara

mak için, zaman zaman salhaneye çevirdikleri ve her vakit
yaldızlı zindana benzettikleri,
birkaç nesil geçmeden içinde
zırdeliye döndükleri muazzam
mezar kılıklı saraylara kendilerini gömmüşlerdir.” (a.g.e.
s.324) Ancak yaşadıkları sa-

Caracas’ta kente yansıyan sınıfsal yarılmayı örtmeye çalışan güzel çiçekler. (F. Ercan)
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raylar yetmez. “Bezirgân medeniyetin insanlığa sunduğu

en orijinal ve büyük armağan
hayatta değil, ölümde tecelli
eder.” Mezar ölümün sarayı
olur. “Bu dünyanın gelgeç saltanatını akıllarınca öbür dünyaya götürürlerse ‘ebedileştirmiş’ olacaklardır. Bu yüzden,
öteki fani insanların her türlü
yaşama ve direnme hırslarını
ellerinden almışlar, toplum
yaşayışını manen olduğu kadar maddeten de elde tutulacak, muhteşem mezarlığa çevirmişlerdir. Yeter ki, çıkarcılık
parlasın, içinde ölü de yatsa,
dışı debdebeli ve tantanalı olsun ve göz kamaştırsın. Medeniyet efendileri, sınıf üstünlüklerini insanüstü güçlerden
kaynak almış gösterebilmek
için, yani baskı ve sömürüşlerini gidermeye bu dünyada insan gücünün asla yetmeyeceği
kanısını “basit” insanların be-

yinlerine kayalardan lahitler
biçiminde oturtmak için, mezar saltanatına düşmüşlerdir.”
(a.g.e. s.324)
Evet, böylece medeniyetin
“keşif ve icatları”, toplum malını sadece yaşarken fuzuli işgal edip, tüketim lüksüne çevirerek göz kamaştırıcı metotlarla israf ede ede dünyayı
parçalamakla kalmamış, öldükten sonrada beyin yıkayarak, insanlığın başına musallat olmaya devam etmiştir.
Yer yüzüne medeniyetin yerleşik düzen kentleşmeyle bu
şekilde yayılışı, ilk önce
Irak’ta, sonra Mısır’da, Hindistan’da ve Çin’de olmuştur.
İlk kent, Irak’ta şimdi denizden 200 km daha içerde karada bulunan yerde Eridu adıyla
kurulmuş, bunu sırasıyla
diğer Sümer kentleri Ur, Larsa, Lagas, Umma, Adab,
Uruk, Suruppak izlemiştir.

GÜNÜMÜZÜN ŞEHİRLERİ
5-7 bin yıl önce başlayan
kadim medeniyetlerde, bezirgân-tefeci sınıf kendisini saray
saltanatıyla diri diri öldürürken, kapitalizmin şehirleri insanlığın tamamını, yozlaştırıp
çürüterek öldürmektedir. Yine
kadim medeniyetlerde, asalak
sınıflar, mezar saltanatıyla
toplumun geleceğine de ipotek koyarken, kapitalizmin şehirleri, gökyüzünü iğfal eden

Kapitalizmin şehirlerinde yaşayanları, Babil Kulesini inşa eden kavmin akıbeti mi bekliyor? Gökyüzüne
ulaşıp, tanrının gözüyle bakmak isteyen insanlar bir tufan sonucu yok olup gitmişlerdi.

isimleri gökdelen olan mezarlarıyla günümüze de ipotek
koymakta; sadece toprağı
değil, gökyüzünü de fuzuli işgal etmektedir. (Doktorcu
ekolden sapkın hatta adı da
“Doğa ve İnsan Projeleri” olan
şarlatan tarikatı, kucağına
oturmak istediği “ideal kapitalizmin” rantı için, toprak
darlığını bahane ederek, hem
de “doğayla uyumlu toplumunun gelecek Anayasası’nda”,
gökdelenleri savunarak halkın
sakalını yolacağını ifşa etmektedir. Bu fütursuzluğunu ise,
diyalektik mater yalizmi inkâr
edip, toplum sorunlarının bütününü cinselliğe indirgeyen,
“evrimci psikoloji” ile sınıfların varlığını zorunlu gören ve
kutsallaştıran “sosyal biyolojinin” cehaletinden almaktadır.

Halkına balık istifini layık gören bu obsessif cehalet, en
verimli topraklarımızda ikincil
ve daha fazla konutlara; yine
halkımızın canını malını yiyen
içen, yerli ve yabancı para babalarının fuhuş, kumar, içki
saltanatı için “turizm” belagatına harcanan yüz milyarlarca
dolarlık ser vetimizi kamulaştırarak tasfiye etmeyi ise hiç
gündeme getirmemektedir.)
Bu çürüme kendini zehirleyen akreptir. Kapitalizmin geniş yeniden üretimli rant ekonomisi üzerinde yükselen şe-

hirlerin sorunları, kördüğüm
olmuş ve retorikçi palyatiflikle
çözümlenemez durumdadır.
Sorunların listesini vermek
gereksizdir. Urbanistlerin
dışında, bu şehirlerde yaşayanlar, sorunların neler ol-

duğunu bilmektedir. (Urbanizm: Yazarları, mimarları,
mühendisleriyle, burjuva kültürüne özgü bir durum olarak,
büyük kapitalist kentlere, endüstri merkezlerine övgü düzme. Urbanistler, kapitalist şehir hayatındaki olumsuzluklara göz yummakta, aşırı sosyal
zıtlıkları, sömürünün yaygınlığı ve derinliğini, insanların
yaşadıkları ağır koşulları, varoşları, gettoları, gecekonduları, göçün ruhsal, fiziksel ve
ekonomik yıkımını, yabancılaşmayı, suç bataklıklarını,

görüntü ve gürültü kirliliğini,
su ve hava kirliliğini, zaman,
enerji ve emeğin boşa gidişini,
beden ve ruh hastalıklarına
sebebiyetleri görmezden gelmektedirler.)
Sürecek
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Kentlerin kuruluşu,
medeniyet denilen
sınıflı topluma
geçişe denk düşer.
Aslında medeniyet,
kendinden önceki
yukarı barbarlık
konağının içinde
cenin olarak
bulunan, ticaretyazı-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 yetmeyince, zindanlar
örülerek ve silah
zoruyla
eşitliklerinden
alıkonuldukları gibi,
özgürlüklerinden de
mahrum
edilmişlerdir.
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“Cesaret, daha çok umutsuzluğa rağmen ilerleyebilme yetisidir. Gerekli olan cesaret, salt inatçılık da
değildir –mutlaka başkalarıyla birlikte yaratmak durumunda kalacağız. Fakat eğer kendi özgün fikirlerinizi ifade etmezseniz, kendi varlığınızı dinlemezseniz, kendinize ihanet etmiş olacaksınız. Bütüne
katkıda bulunmadığınız için ihanetiniz toplumumuza da karşı olacak” *

B

HİKMET SARIOĞLU

ugün hepimiz kültürel
bir manipülasyon içinde
yaşıyoruz. Tüm kitle
araçları birbirini takip eden bir
dizge içinde hareket ediyorlar.
Bu dizge, bireyin daha çok tüketmesine ve tüketim isteğinin
tamamen kendi özgün seçimine dayandığı gibi sahte bir algılama-yanılsama sürecine yönelik işliyor. Bireye dayatılan
ya da kabul ettirilen gerçek,
tükettiği sürece varolabildiği/varolabileceği duygusu...
Bu durum özellikle kitle iletişimin en önemli araçlarından
görsel ve yazılı medyada birbirinin takipçi ve destekçisi olarak bireyin karşısına çıkıyor.
İnsanoğlunun hayvansılıktan
insanlığa geçişinin görkemli
öyküsü, bugün “daha fazla
metaya nasıl sahip olurum ve
onu tüketip en yenisini ve daha fazlasını mümkün olan en
kısa yoldan nasıl edinirim”in
öyküsüne dönüşmüş durumda.
Fiziksel ve ruhsal olarak tek

tipleşen bireylerin sayısı hızla
artıyor; bu döngü içinde bireyin sosyal varlığı giderek zenginleşmek yerine çoraklaşıyor.
Ruhsal açıdan bireyi zenginleştiren ve aynı zamanda dönüştüren kültürel yapı, kapitalizmin usta ellerinde dev bir
endüstriye dönüşüyor. Bireyi
düşünen-dönüştüren insan
olarak geleceğe taşıması gereken kültür, kapitalizm ve onun
bütün araçları tarafından tasfiye ediliyor.
Sanatsal yaratılar, sanatçının kendisi tarafından bireysel
haz ve mutluluk içinde üretilse
bile, dinleyici-izleyici ve okuyucu kitlesine ulaşırken kapitalizmin pazarlama ve satış
yöntemleri içinde ciddi anlamda bir erozyona, yani anlamsal
kayba uğruyor.
Che Guevara’nın kızıl yıldız
bereli baskılı tişörtleri, o tişörtü giyen birey için bir anlam
taşımıyor artık. Sadece popüler olduğu için kendi anlamı

dışında bir imgeye dönüşüp,
popüler kültürün nesnesi oluveriyor, kendi anlamı anlamsızlığa dönüşüyor.
Sadece maddi olarak edinebileceklerinin çokluğuyla varolmaya çalışan birey, kendini
varlık olarak yeniden üretecek
kültürel değerlerle buluş(a)mayınca, ruhunu kaybediyor.
İnsanlık geleceğe dair toplumsal bir umudu olmayan,
değişimlere inanmayan, beklentisiz, tek tipleşen, kaderci
bir topluluğa dönüşüyor.

SANATSAL YARATICILIK
Bu değersizleşme ve kültürsüzleşme çağının ortasında, etrafında olan bitenlerle yüzleşme cesareti gösteren, kendisini
çevreleyen nesnelerle, doğada
olsun günlük yaşamın içinde
olsun, sıradan bir ilişki kurmayıp başka çıkarsamalara atlayabilen, dünyayla diyalektik bir
ilişki kuran ve sonunda dünyayı
algılayışını resme, şiire, müziğe, sinemaya, tiyatroya, heykele, romana, öyküye, fotoğrafa dönüştüren bireyler topluluğu var, yani sanatçılar…
İçinde yaşadığı dünyanın acılarını, umutsuzluğunu hisseden ve bunlara estetik değerlerle cevap verme cesaretini
gösteren sanatçılar...
Yaratma cesaretinin, umutsuzluğa rağmen ilerleyebilme
yeteneği olduğunun farkına varan sanatçılar…
Hayvan insanın doğayı dönüştürme çabalarının sonucu
olarak ortaya çıkan sanatsal
yaratıcılık; günümüze kadar
geldiği yolculukta insanın insanı dönüştürme edimine varmış, bu edimin öznesi olan
sanatçı birey, kendini dönüştürme, insanlık tarihi boyunca

derinleşen kendi korkularını,
tutkularını, acılarını dillendirme ve hepsinden önemlisi
kendi varoluşunu açıklama ihtiyacı duymuştur. Ortaya çıkardığı yaratılar, toplumun diğer
bireyleriyle buluştuğunda, tüm
insanlığın kendini anlamlandırma ve yeniden yaratma çabasına dönüşmüştür.
İşte tam da bu noktada sanatçının yaratıcılığının kaynağı,
dünyaya karşı sorumlu olma
hali ortaya çıkmıştır. “Yazmasaydım çıldıracaktım” diyen
yazar, romanı okuyucuyla buluştuğu andan itibaren toplumsal bir sorumluluk almakta, kendi bireysel serüveni artık toplumsal bir yolculuğa dönüşmektedir. Sanatçı duyarlılığı yaratma sürecinde aynı zamanda toplumsal bir sorumluluğa dönüşmüştür.

KÜLTÜRSÜZLÜĞE KARŞI
DAYANIŞMA
Bu sorumluluk sanatçıya
kendi sanatsal ortamını genişletme ve doğa ve insanlıkla
kurduğu diyalektik ilişkide dönüştürme öncülüğü de vermektedir. Bu öncülüğü bireysel olarak yapıtlarıyla kurduğu
ilişkide de sürdürebilir. Ya da
kendi sanatsal ortamını yaratmak ve genişletmek, varolan
kültürsüzleşme tehdidine karşı
ortaklaşa ayakta durmak için
kendi sanatsal kurumlarını
oluşturmayı tercih eder.
Varolan yönetici aygıtın güdümünde ve desteğindeki yapılarda bunu gerçekleştirmesi
çok zor hatta imkânsızdır.
Doğayı ve bireyi farklı bir duyarlılıkla ele alan yeni bireylerle buluşmak, onları cesaretlendirmek ve kendiside cesaretlenmek ve aynı zamanda birikimlerini paylaşmak için or-

taklaşa bir kurumsallaşma sürecine girer. Ama hedeflediği
edilgen bir verme – alma ilişkisi değil, etkin bir dönüştürme ilişkisidir. Kendi kültürel
ortamını genişletme ve oluşturma isteğini, konser vatif,
deneyselliğe izin vermeyen,
katı ve tutucu bir ilişki dizgesini barındıran kurumlar içerisinde hayata geçirmesi mümkün değildir.
Bu anlamda işi çok zordur.
Nasıl olmaması gerektiğini biliyordur. Ancak nasıl olması
gerektiği, yeni ve heyecanlı,
bir o kadar da tehlikeli bir süreçtir. Çünkü aynı zamanda
hem bilgeliği hem de naifliği
barındırmak durumundadır.
Yeni olana ancak bu şekilde
ulaşabilir, deneysel olandan
uzaklaşmayıp aksine ona daha
çok yaklaşır.
Ve bugün yaratma cesareti
olan her bireye kapısı açık, ustalardan almayı bilen, amatör
ruhu beceriksizlik olarak görmeyip deneyselliğe dönüştürmüş, yeni heyecanlara açık, bireysel mutluluk ve hazzı ortak
bir yapı içinde eritmeden yan
yana getirebilen cesaretli bireylerden oluşan sanat kurumuna/kurumlarına her zamankinden daha çok ihtiyaç vardır.
“Cesaret, daha çok umutsuzluğa rağmen ilerleyebilme
yetisidir. Gerekli olan cesaret,
salt inatçılık da değildir –mutlaka başkalarıyla birlikte yaratmak durumunda kalacağız.
Fakat eğer kendi özgün fikirlerinizi ifade etmezseniz, kendi
varlığınızı dinlemezseniz, kendinize ihanet etmiş olacaksınız. Bütüne katkıda bulunmadığınız için ihanetiniz toplumumuza da karşı olacak” *
(*)RolloMay,YaratmaCesareti–
MetisYayınları,1987.
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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 öneriyorum.
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Vedat Türkali, son kitabı Kayıp Romanlar’da günümüz Türkiyesi’ndeki politik durumu da ayrıntılarıyla ele alıyor.

Kayıp romanların peşinde
Y

GÜLFER AKKAYA

etmiş yaşın sonlarında bir komünistin yirmili yaşın sonlarında
bir kadına âşık olmasını
okumaya ne dersiniz? Yok,
pembe dizilerden falan bahsetmiyorum. Vedat Türkali’nin muhteşem kaleminden
cesurca yazılmış bir zor aşktan bahsediyorum. Kürtler,
Ermeniler, mafya, polis ve
aşk… Daha ne olsun, buyurun okuyun…
KayıpRomanlar’ı okudunuz mu? Ben okudum. Herkese de okumasanı tavsiye
ederim. Romanı eleştirmeden evvel Vedat Türkali’yle
ilgili bir anımı paylaşmak isterim. 2002 yılında Hamburg’da düzenlenen Dr. Hikmet Kıvılcımlı sempozyumuna “Kıvılcımlı ve feminizm” başlığıyla ben de katılmıştım. Vedat Türkali de vardı aynı sempozyumda, hatta
Mihri Belli, Sevim Belli, Latife Fegan ve daha birçok tanıdık tanımadık insan sempozyum için oradaydık. Herkes
sunumunu yapıyordu. Sıra
bana gelmişti ve ben feminizm, Kıvılcımlı, Marksizim
diye anlatıyordum ki konuşmamın başlarında Türkali,
aşağılayan bir tonla “Bunlardan (feministleri kastediyor)
burada da mı var?” diye konuşmama müdahale etti. Biz
feministlerin, feminizm konusu açılınca erkeklerden
yana karşılaştığımız bilindik
gevşek tavırlar, aşağılayan
konuşmalar, şakalaşmalar,
laf atmalar, gülüşmeler…
Kadınlara yönelik bu saldırı
karşısında Latife Fegan ko-

nuşmasını tam olarak yapamadı ve yarıda kesti. Ben sunumumu tamamladım ama
başta Türkali olmak üzere
oradaki birkaç erkeği de kara kaplı def tere yazdım.
KayıpRomanlar’ı okumayı
önceleri hiç istemedim. Aklımda yukarıda anlattığım
Türkali vardı ve onun kitabını önemsemedim. Zaten Pazartesidergisinin röportaj talebi de geri çevrilmişti, aynı
Türkali’nin sekreteri tarafından.

“BUNLARDAN”
ROMANDA DA VAR
İnadım birkaç haf ta önce
son buldu. Bir arkadaşım tarafından kitaplığıma kadar
giren KayıpRomanlar artık
elimdeydi ve okuyordum.
Yaşlı bir komünistin yirmi
sekizinde bir genç kıza aşkını konu alıyordu KayıpRomanlar. Doktor Nahit, Türkali’nin Güven adlı romanının
sonundan yola çıkarak roman yazma sevdasına düşüyor. Kahramanımız
yurtdışında yaşamaktadır,
örgütünden ayrılmıştır, ama
yüklüce bir paranın sorumluluğu altındadır. Parayı
Marksist bir örgüte vermek
isteyen bu adamın hiçbir örgütle ilişkisi yoktur. Bu iş
için uygun bir örgüt aramak,
Güven romanının kahramanlarını bulmak, kendi romanını yazmak için İstanbul’a gelir.
İstanbul’da birçok insanla
tanışır. Kitaptaki karakterler
günümüz insanın özelliğini

taşıyan, ustaca gözlemler
sonucu oluşturulmuş. Mekân
hepimizin her gün, üstelik
Doktor Nahit gibi dolaştığımız mekânlar.
Kitapta örgütlü, mücadele
eden kişiler neredeyse yok.
Olanlar da sorunlu tipler. Ya
kapitalizmin içinde debelenenler var ya da örgütlerinden ayrılmış, hayat gailesiyle
meşgul olanlar. Tüm bunlara
karşın Doktor Nahit kişiliğinde sosyalizmin vazgeçilmezliği oldukça açık. Doktor Nahit komünisttir ve komünizm, hayatı boyunca onur
duyduğu yegâne ideolojisidir.
Ama o da örgütsüzdür.
Gel gelelim bu yaşlı komünist, genç Esme’ye vurulur.
Hatta tutulur. Gecesi gündüzü Esme’yi düşünmekle,
onunla buluşmanın “dalaveresini” ayarlamakla geçer.
Hatta Viagralar kullanır. Yazacağı roman, Kürtler, para
gibi sorunlar bu tutkunun
etkisiyle bir süreliğine ertelenir. Feminist düşmanı komünist Doktor ömrünün sonunda güzel, genç bir feminist kadının âşığı oluverir.
İhtiyar çapkınımız Esme’yle kavgalar eder, ona
hakaretler eder, yine de feminist kadından kendini kurtaramaz. İşe yaramaz, erkek
düşmanı, devleti karşısına
alamayan feministlerden öç
alması için bir fırsattır da
aynı zamanda Esme’yle kavgaları, kadına hakaretleri. Şu
feministlere dersini verecek,
ah ne güzel, iç konuşmalarıyla uzunca bölümler böylece devam eder. Ancak âşık

doktorumuz bir daha yanılır.
Esme poliste işkenceye
maruz kalır, ama ağzından
da tek kelime çıkmaz. Doktor yeniden kendiyle kavgaya
başlar ve bir kez daha o yaşta hayata yenilir. Değer yargılarının koca koca taşları
defalarca yerinde oynamıştır.
Nihayet doktorumuz Esme’yle didişmekten vazgeçer, kendisinde derin
değişimlere neden olmuş bu
kızın ve bir başka gencin hayatının kurtulması için çabalar. Önyargılarını yenmeyi
başaran doktor bir de polislere son bir çalım atar.

TÜRKALİ’YE BİR ÖNERİ
Yazının başına dönersek,
birkaç yıl evvel “Bunlardan
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 bizleri 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 Esma yalnız
feminist duruşuyla, örgütlü
feminist mücadeleye atılmış
kimliğiyle işlenmeli diye
öneriyorum.
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TARİHİ VE TALİHSİZ BİR KENT
OLARAK İSTANBUL
Tarihi kent turizme ve rant düzenine kurban mı edilecek?

XIX. 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.

K

MAHİR DOĞAN

afamızda bir İstanbul
görüntüsü çizmeye
kalkarsak ve bunu da
bir grafik sanatçısı gibi yaparsak, ilk aklımıza gelecek
şey Topkapı Sarayı’nın merkezinde olduğu minareli kubbeli tarihi yarımada silueti
olacaktır. Bu görüntünün kafamızda oluşmasının sebebi,
kubbe-minare imgesinin ardında yatan Osmanlı tarihi
düşlemidir.
Mimari imge, kent siluetine
dönüşerek dünyanın her yerinde olduğu gibi burada da
bilgi ve anlam taşıyan bir
işaret olmuştur.
Peki bu işaret neyin taşıyıcısıdır, neyi dışında bırakır?
Her kodlandırma gibi neyi
dışa iter? Taşımaya kalkıştığı
anlamı nasıl güdükleştirir?
Bu soruların cevap alanı
çok geniş olacak, muhakkak.
Fakat şöyle bir soruyla belki
bir bölümünü tartışma olanağımız olabilir: İstanbul’u
bir tarihi kent olarak sunma
girişimlerinin sınırları nelerdir?
Her tarihi kent gibi İstanbul
da kendine özgü görsellikleriyle büyük ideolojik işaretler
edinmiştir. Kuruluşunun gerekçesi olan, imparatorluk
merkezi olma iddiası, İstanbul’u imparatorluk tipi devlet
ideolojisinin kent ölçeğinde
işareti yapmıştır. Bu işareti
en özet haliyle Osmanlı’da
kubbe-minareyle kazanan İstanbul’un, Bizans için işaretinin ne olduğu bugünün gözüyle belirgin değildir.
Bugün ideolojik anlamıyla
mirasçısı olmayan bir uygarlık olan Bizans, Osmanlı’nın
temeli altında kalmış gibidir.
Bu biraz da ötekinin bilinçaltına itilme sürecidir. Bizans’ın en büyük kaynağı İstanbul olmasına rağmen, İstanbul’da Bizans yok gibidir.

Oysa yukarıda ilk örnekte
sözünü ettiğimiz kent siluetinin tam ortasında, ki en büyük kubbe, bir Bizans kubbesi olan Ayasofya Kilisesi’nindir. Yani kubbe, bilinçte el
değiştirmiştir, tıpkı kent gibi.

OSMANLI VE
CUMHURİYET’TE
İSTANBUL

İstanbul’un sunumu meselesine bakınca bunun çağımız
iktidarının ve düşünce parametresinin eliyle biçim kazandığı gerçeği ortadadır.
XIX. 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. 1950’lerin Eyüp
Camii’de miting yapan sosyalistlerin, “büyük ve sakin Süleymaniyenle bekle” dizeleri
yerini, 1990’larda, Süleymaniye’den artık hem ideolojik
hem de mekânsal olarak çok
uzaklaşmışların bir gün yıkacakları kente öfkeli bakışlarına bırakmıştı.
Nihayetinde kentin birçok
tarihi vardı ve birçok görünümü. Fakat bir paradoks gibi
kendi tarihinin kucağına, modernliği alarak bu toprakların
hem en tarihi hem en modern kenti olmak yine İstanbul’un bahtıydı. Modern kent,
tarihi yutarak büyüyordu.
Ne gariptir ki, kent, tarihi

dokuyu koruma gibi bir kavramın olmadığı Osmanlı dönemindeki XVIII. ve XIX. yüzyılda dışa doğru büyürken,
XX. yüzyılda, koruma yasalı
hukuğa sahip Cumhuriyet,
tam da Bizans’a ortasından
dalan Osmanlı gibi kentte
kendini yarımadadan itibaren kurdu.
Bu açıdan bakılınca, modern tarihsicilik aslında geriye dönük bir bakış değil, ileriye dönük bir bakıştır demek yanlış olmayacaktır. Her
geriye doğru kök salma eğilimi, aslında gelecekçiliğin gereği gibi hayata karışır.
Bugünün İstanbul kenti,
bugünden itibaren ileriki bir
tarihin Türkiyesi’nin kültürel,
ideolojik ihtiyaçları için gereklidir ve bu durumdur ki,
Irak’a saldırının ardından
Türkiye’yi ziyaret eden G.
Bush’un karşısına Topkapı
Sarayı’nda savaş bandosu
olan mehteranı çıkaran.

YIKIM ve YENİDEN İNŞA

Bugün İstanbul yine hayatın içinde ve dolayısıyla yine
kabuk değiştiriyor. Kabuğun
nasıl olacağına büyük oranda karar veren tabii ki iktidar erki. Kabuk değiştirmeden, tarihi doku da çeşitli
şekillerde etkileniyor. Tarihi
dokuyla ilgili güncel birkaç
gelişme bu değişimin fikri
altyapısını bize gösterebilir.
Haydarpaşa Garı’nın yıkılması, Kapalıçarşı’nın nakli
ve Kara Surlarının restorasyonu bu açıdan iyi örneklerdir. İlk iki örnek daha çok
ekonomik açıdan, üçüncüsü
ise kültürel açıdan önem
taşıyor.
Haydarpaşa Garı örneği
bir yıkımdır. Birçok açıdan
tartışmalı bir girişim olduğu
açıktır. İstanbul’un en pahalı
noktalarının paylaşımıyla il-

gilidir. Modern tarihsiciliğin
tarihi geleceğin hizmetinde
bir nesne olarak gördüğünün
tipik bir örneği olmaya şimdiden adaydır.
Söz konusu yapının yıkımından sağlanacak şey, esas
olarak boşluktur. Burada ilk
amaç, olarak bir tarihi eser
yıkımına yönelindiği söylenemez. Daha çok, ihtiyaç duyduğu maddi çıkar karşısında
bundan daha önemli hiçbir
şeyin olmayacağına yönelik
bakış açısıdır.
Haydarpaşa Garı, Osmanlı
modernleşmesinin simgesi
olarak makineli taşımanın
ayakları Doğu’da olan sembolüdür. Fakat, neoliberal
Türkiye’nin o noktadaki görsel tercihi, pekâlâ cam giydirmeli bir plazadır. Bir Osmanlı kültürel imgesinin plaza kültürü karşısında gücünün ne olduğunu süreç gösterecek.
Kapalıçarşı’nın nakli ise,
bir yeniden organizasyon girişimidir. Burada hedeflenen,
henüz tam netleşmese de,
Kapalıçarşı’nın tarihsel köklerinden aldığı prekapitalist
tüccar ve sermaye hacmini
dağıtarak, formel kapitalist
finans kurumları tipine bükmektir. Yüzyılların içinden
gelen tüccar varlığının, bugün borsayı bile kısmen belirleyen gücünün en büyük
mekânı Kapalıçarşı’dır.
Kapalıçarşı’nın mekânsal
merkeziliğini, turizm sektöründe etnografik malzeme
pazarlayan egzotik Doğu
çarşısı rolüne terk ettirileceği
görüntüsü vardır bu gelişmede. Kapalıçarşı’dan
çıkarılarak kentin dışına itilmiş ve formelleştirilmiş altın
piyasası denetlenebilir ve
risk yönetimi altın, alınabilir
hale getirilmek istenmektedir. Tarihi bir mekân olarak
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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.

Kapalıçarşı ise kuşkusuz güdükleşecektir.
Eleştirilen şey esas olarak
şudur ki, tarihi dokusunu, içindeki yaşamıyla ve iktisadi ilişkileriyle dahi taşıyan Kapalıçarşı
tarihsel bir veridir. Bunun, ilişkiler ve benzeri açıdan ortadan
kaldırılması, geride turistik karikatürünü bırakacaktır. Mekân,
konseptinden arındırılarak anlamsızlığa düşmektedir. Bu şu
“Soğukçeşme Sokağı” örneğini
hatırlatmaktadır. 1980’li yılların
başında, Topkapı Sarayı’nın
Ayasofya yönünden dış duvarı
boyunca yapılmış evlerin oluşturduğu Soğukçeşme Sokağı
restore edilmiştir. Bugün bu
sokağa girenlerin hayranlık
duydukları bir görsellik vardır
ve turistlerin en çok ziyaret ettirildikleri “tarihi Osmanlı sokağı” da burasıdır.
Tırnak içinde yazmamın sebebini merak ederseniz, cevabını vereyim. Bu sokakta, orijinal tek parça tarihi yapı kırıntısı yoktur. Restorasyonu uygulayanlar, buranın turistik bölge
olduğunu anlatarak, var olan
eski tarihi konakları yıktırıp
yerlerine kafalarında geliştirdikleri sıralı Osmanlı konaklarından oluşmuş bir hayali Osmanlı sokağı kondurmuşlardır.
Burada aslında gerçekte hiç olmayan bir hayali mekân ortaya
çıkmıştır. Fakat bugün tarihi bir
Osmanlı sokağı görmek isteyenlerin gittikleri yer burasıdır.

Osmanlı’da hiç kullanılmamasına rağmen pembe, sarı,
mor renkli konaklar, 1980’li
yılların uydurması bir Disneyland olarak turizme pazarlanıyor. Gerçeklik kanıtıyla beraber siliniyor ve yalanı, karar
verme erki söylemiş oluyor.

SURLARA NE OLACAK?

Üçüncü örnek olarak surların restorasyonu ise, “Niçin?”
sorusunu taşıyan bir yeniden
inşa (restorasyon) örneği.
Dünyada restorasyonun
kesin herhangi bir kriteri yoktur. Fakat, doğal olarak işlevi
olan yapıları restore etmek,
restorasyonun maliyetleri açısından önem taşır. İstanbul
Kara Surları şu anda da devam eden ve son 20 senedir
aralıklarla süren restorasyon
faaliyeti altında. Bizans Ortaçağı’nın savunma yapıları olan
bu surlar, dünyadaki örneklerine göre oldukça iyi durumda.
Zaten mevcut yıkımlarının
çoğu da, surların savaşlarda
aldığı hasarlardan kaynaklanıeyor. İstanbul Büyükşehir
Belediyesi’nin restorasyon çalışması olan surlarla ilgili yıllar
önce hocamız bir anısını anlatmıştı; yurtdışından gelen bir
sanat tarihçi grubu havaalanı
yönünden gelirken gördükleri
surların yeniden inşası manzarası karşısında hocaya şöyle
takılıyorlar: “N’oldu birileri İstanbul’a mı saldıracak?”

Aslında tarihi dokuya yaklaşımdaki bu gülünç durumun

kaynağında, tarihi nesnenin ne
işe yarayacağı sorusu yatıyor.
Tarihi nesne ne işe yarar?
Bu sorunun cevabı, “Tarih
ne işe yarar?” sorusuna da cevap olacaktır. Tarihi eser, geçmişe ait kalıttır ve geçmişin ne
olduğu sorusuna yanıtlar verir.
Geleceğe dönük pragmatik bir
yan taşıyacağı gibi, insanın
değer yaratma meziyetinin
köklerine de yolculuk yaptırır.
Okumak zor olabilir ama,
nesnelerin dili yoluyla lokal ve
genel insanlık kimliği açığa çıkar. İstanbul surları orada durdukları yerde inşa olmadan yıkık bir halde İstanbul’un ele
geçiriliş imgesi olarak duruyorlar. Bu nesneler, kültürel
görselliğimiz ve işaretlerimizi
var ediyorlar. Gelirken yola atılan fasulyeler gibi, “Neresi
yanlıştı?” diye geriye bakarken
bizi yolun ilk noktasına yönlendireceklerdir.
Bütün bu veriler bize Türkiye
Cumhuriyeti’nin aslında geçmişinin hem mirasçısı hem de
yabancısı olduğunu gösteriyor.
Tarihe yoğun anlamlar yükleyen
bir coğrafyadayız. Bu yoğun anlam verişte en önemli handikap, aslında gerçekten geçmişte ne olduğunu bilmeden buna
kalkışmamız. Türkiye Cumhuriyeti, geniş bir ideolojik söylem
olarak kurduğu kubbe minare
imgesinin içeriğini doldurma-

mıştır, doldurması da beklenmemelidir zaten. Geçmiş, özellikle Osmanlı, karikatür düzeyinde kafamızda olursa en çok
işe yarayacak halde orada durur ama, tarih bundan çok daha öte şeyler tutar içinde. En
çok biliniyor görünen Sultan
Mehmet’in bile aslında hiçte
gerçek anlamda bilinmediği,
üzerine yapılan sonu gelmez
spekülasyonlardan bellidir.
Kent ölçeğinde de böyledir.
Kentin tarihi, Sultan Ahmet
Camii ile birlikte Celali İsyanları’ nı da saklar, ya da şu cümle
ne kadarda günümüzdekiler
benziyor: “Konstantinapolis
dünyanın en güzel kenti, Konstantin bütün kentleri soyarak
bu kenti güzelleştirdiği için tabii”.

GEÇMİŞ GELECEĞİN
DÜŞMANI MI?

İstanbul bugün de değişiyor,
Modern bir davranışla ve şimdiyi herşeyin üstünde tutan bir
yaklaşımla. Geleceği kurgulamanın geniş bir oluş halinden
geçtiğini anlamamak, geçmişi
geleceğin düşmanı gibi görüyor.
Bugün İstanbul peyzajı
boğazdan üç kuşak imgesi ve-

riyor: Yarımadada kubbe minare, biraz sağa doğru beton ve
daha sağda cam kafesli gökdelenler. Bu Ortaçağ, Modern ve
Postmodern dönemin resmidir.
İçerdeki değişim, kabuğu kendine benzetmektedir. İstanbul,

herhalde depremle, bir uygarlık tarihi yıkımının imgesine de
aday olabilir.
Başta sorduğumuz soruya
dönersek, 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.
İstanbul’un sunumu, ideolojik, kültürel, ekonomik ve siyasal olarak miras tüketimidir.
Klişe düzeyinde sahiplenme,
tükenmeyi ve tezatlıkları getirmiştir. İslam muhafazakârlığı
görünümünde tekkelerin ve tarihi dini yapıların geniş cadde
açılımları için dozerlerle kazınması buna tipik örnektir. Ortada duran şey kapitalist değersizleştirme ve tüketimdir.

XXI. YÜZYIL ve İSTANBUL

Bu coğrafya, iki büyük imparatorluğun sömürücü sınıflarını yaklaşık 2000 yıl, bu kentte
sırtında taşıdı. Buna
katlanmanın karşılığı olarak
tarihin içinden bugün bu kent
kalmıştır. Bu katlanmaların

tüm insanlığa diyeti olarak.
Ama gerçek şu ki, 21. yüzyıl
uygarlığı İstanbul’un turistidir.
Yaşamın her şeyine turist olduğu gibi.
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MARSİLYA’DAKİ MARTILAR
Futbol ve martılara dair...

M

Martılar büyük kuşlardır ve hiçbir şeyden korkmazlar. Marsilya’nın sert çocukları da böyledir. Deniz kıyısındaki kentlerin güvercini değil, kar tallarıdır onlar.

Şu meşhur Ribery
olayından çoook önce, Olimpique de
Marsilya, futbolseverlerin gündeminde
gerekli yeri meşgul
ediyordu zaten.
François Thomazeau’nun bu yazısına
tribündergi.com’da
rastlayınca, mahrum
kalmayın istedik.

arsilya öyle bir yalan-

merdivenlerden akan pis suya

farkında değil miydi?

StadeVelodrome’u fethetmek

abartının kentidir ki,

di. Bu, bana çok daha akla ya-

tasyonunu görememişti bile. Le

tıktan sonra kendini ispatlamak

divenlerin bu hikâyede özel bir

bir röportaj alabilmek için

lar ve kendine özgü

şehrin kendisi bunun için özel

bir kelime yaratmıştır: “Atmas-

yon”. Marsilya’nın bir de bütün
önemsiz anıları, hayatı ol-

duğundan daha büyük bir şey
gibi göstermek için, bir mite

çevirme alışkanlığı var. Ve en

büyük rüya makinesi de futbol

kulübü, yani Olympique de Marseille.

Yabancı bir din gibi geliyor

kulağa, Stade Velodrome da,

kentteki rakip toplulukları birleştiren tek dinin mabedi.

Efsaneler yalanlardan oluşur

ve ben tüm ayrıntıları bilmiyo-

rum. 1 Ekim 1969’da bir adam

batık bir halde öldüğünü söylekın geldi. St.Charles’daki meryeri var. Bu merdivenler Ei-

senstein’ın PotemkinZırhlısı

sa bakın ki bu muhabir de

Olypmpique de Marseille’in haberlerini yapan kişi. Tesadüf

doğru olmak için çok iyi. At-

masyon!!!

MERDİVENLER
Kentte tanıştığım bir şair ba-

LaProvençal ölümünden son-

dırmazlık dolu talihsiz ağustos-

nır. Bebeğin yüzünde, ölümle

ca sürdü. Bir alkolikti, bütün

içinde, her şeyini verdiği insan-

kulüplerinde harcamıştı. Ama,

hastalıktan öldü.”

dönmüştü. Kendisini kahraman

mitti. Çünkü, gökyüzüne çıkan

sefil şekilde ölmesine izin ver-

bün, Olympique Marseille’in ef-

merdivenlerden aşağı yuvarlakarşı karşıya kalmanın dehşeti

vardır. Gunnar Anderson’un da
Olympique Marseille’de oynarken bebek gibi bir yüzü vardı.
Adı taraf tarların ağzında hep

korktukları kuzeyli işgalcilere
karşı bir efsunlu söz gibiydi.

St.Charles’daki merdivenle-

Öldü, ama dedikodusu yıllar-

parasını Paris’teki moda gece
ölmek için Marsilya’ya geri

yapan kente, mümkün olan en

meden önce bağrına basan insanlara.

Eski fotoğraflar yakışıklı, as-

nar Andersson mutluluk ve alböceği, tükenmişlik ve sefalet

lardan hiçbir şey istemeden

Andersson’un hikâyesi bir

ve kanatlarını yakan bir kulü-

sanesinin tümünün toplamıydı.
Kulüp de, 2600 yıllık kentin bir
aynasıydı. M.Ö 330’da, astro-

bebinin de bu olduğunu sanıyo-

lında İtalyan da olabilecek kah-

nom Pytheas kuzey denizlerin-

merdivenden çok kuzeyli işgal-

gösteriyor. Şimdi, ölümünden

kesine döndüğünde, Yunan ar-

cilere karşı bir duvar gibiler.

Gunnar Andersson, kente gi-

rişine izin verilen ender Viking

verengi saçlı bir genç adamı

30 yıl sonra, futbol tarihi kitaplarında bir satır.

“Gunnar Andersson: Marsil-

akıncılarından biriydi. Soğuktan

ya’da tüm zamanların en büyük

kusmuğunda boğularak öldü.

var denirdi, çünkü bacakları

ve kalp yetmezliğinden, kendi

Kimse bilmiyor ve herkes bili-

yor. Merdivenlerin başında bir

paçavra yığını. Kenti terketmeye, memleketi Gotheburg’a

na bu kişinin, yüzü St. Charles

dönmeye mi çalışıyordu? Mar-

küntü tren ambarlarına ulaşan

bir daha hiç bırakamadığınızın

tren istasyonunda bulunan dö-

rock starı olabilirdi.

sahnede, bir bebek arabası

rum. Fransa’ya uzanan bir

bulunduğunu iddia etti. Şu şan-

Uğursuz bir başlangıç mı, bir

ne açılan Eric Cantona gibi bir

AĞUSTOSBÖCEĞİ

sa’dakilerle kıyaslanır. O klasik

LeProvençalgazetesi, cesedin
habirlerinden biri tarafından

Avignon’da onu kaçırmışlardı.

için tersi yöne, kuzey denizleri-

raki gün şöyle yazmıştı: “Gun-

rin bu kadar dik olmasının se-

gazete binasının yanında mu-

Provençal’dan iki muhabir özel

için iki beyhude deneme yap-

başka efsane mi?

filmiyle mehşur olan Odes-

kentin bir sokağında cansız

halde yatarken bulundu. Yerel

İlk geldiğinde St Charles is-

silya’da cezbedildiğinizde orayı

golcüsü. Andersson’a 2’ye 10

koştuğunda tam da bu açıyı verirdi.” Gunnar futbol büyük bir

şey olmak üzereyken öldü. Ge-

de yaptığı seyahatten sonra ülkadaşlarına denizin gün içinde
çekilip, geri geldiği yerler gördüğünü söylemiş, arkadaşları

da onun bu söyledikleriyle “Atmasyon” diye dalga geçmişti.
Güneşin hiç batmadığı yerler
gördüğünü söylediğinde onu

saçmalamakla suçlamışlardı.

Pytheas, Gunnar’ın ataların-

orge Best ününün dorukların-

dan mıydı? Kim bilir? Neden

düştü. 20 yıl sonra doğmuş ol-

larından kayalarından ve falez-

dayken merdivenlerin üzerine
saydı, Diego Maradona ya da

olmasın? Ona Marsilya’nın ışık-

lerinden bahsetmiş miydi? Fut-
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boldan bahsetmişler miydi? Kim-

kıyısına dek düştüler,

sohbetlerinin anısı aile içinde mi

dıkları maçı martılar dahil 434

bilir? Neden olmasın? Dostça
kalmıştı?

Ya da Gunnar’ın genlerine mi

işlenmişti de, transferlerin bu-

günkü kadar sık ve uzak yerler

arasında yapılmadığı bir dönem-

de, Marsilya’da oynamak için garip bir istek duymuştu.

DÜMDÜZ GOLE DOĞRU
Ve Cantona, memleketinden

bıktığında kuzeye Leeds’e ve daha sonra Manchaster’a ülkesine
şöhretle dönmek için gittiğinde,

Pytheas değildi de neydi? Marsilya’nın XX. yüzyılda yetiştirdiği en
büyük filozof Canton, “Martılar

trolleri takip ettiğinde, sardalye
atılmasını bekler” demişti.

Pytheas gibi hiç gemiye binme-

diği halde bunu nasıl söylemişti?
Alaycı spor yazarları bunu duyduklarında sırıtmıştı. Marsilya

martılarının şafak vakti aç be-

bekler gibi bağırdıklarını duysa-

lardı, Cantona’nın neden bahsettiğini anlarlardı.

Büyük kuşlardır ve hiçbir şey-

den korkmazlar. “Biz hiçbir şey-

1965’te Forbach’a karşı oyna-

taraf tar izledi. Ama ben bu maçı
izlemeyen kimseyi tanımıyorum.
434 bin 434 kişi o gün orada olduklarını iddia etti. Atmasyon!!
Aslında belki de gerçekten de

maça gittiler. Efsaneler bunun
içindir, sizi hiç gitmeyeceğiniz

yerlere götürmek için. Yarım mil-

yon kişi maçta olduğuna inanıyor.
Başka seçenekleri yok. Bir kez

yalan söyledinizde artık geri dö-

nüş yoktur. Bu, mite hakaret olur.
Olympique Marsellie’in inişleri

çıkışları oldu, hiçbir zaman düm-

düz gole gitmedi. Bana göre

Olympique Marsellie bizi redde-

den gelgittir. Akdeniz bir yalancı-

dır. Sizi istikrara inandırır, statü-

konun olabilirliğine. Her şeyin ol-

duğu gibi kalabileceğine ve dün-

yanın değişmeyeceğine inandırır.

Olympique Marsellie, ise Marsil-

ya’ya bir gün zengin, bir gün de

fakir olunabileceğine, Gunnar gibi

yaşanabileceğine ve ölünebile-

ceğine inandırır. Klişe olabilir.

Ama değil. Gerçek budur.

Stade Velodrome 60.023 kişinin

den korkmayız.” Marsilya’nın

bulunduğu bir gemidir. Olympique

ye göre martılar, bazen küçük kö-

ve gelgite çarpar. Marsilya’ da po-

sert çocukları böyle der. Efsanepekleri yer. Deniz kıyısındaki

kentlerin güvercini değil, kartallarıdır onlar.

St.Charles istasyonunun yanın-

Marseilles’in yarattığı dalgalara
intu’nun, hem küçük bir balıkçı

teknesi hem de gol vuruşu anlamına gelmesi garip değil mi?

da bir sürü martı vardır.

DUYGULAR KABARDIĞINDA

demir çatısının ve kırık pencere-

karşı oynadığı efsanevi Avrupa Ku-

İstasyonun beton sütunlarının,

lerinin etrafında dolanırlar. Ya-

bancılara hoş geldin der, Parislileri kovarlar. Ama en önemlisi,

kente haberleri yayarlar. Çığlıkları haber bültenleri gibidir. Bütün
haberleri ilk onlar duyururlar.

Pytehas ve Cantona’yla birlikte

Marsilya’nın 1991’de AC Milan’a

pası maçını izlemiştim. Chris

Waddle’ın golüyle 2-1 kazanmıştık.

Galibiyet golünü kuzeyin uzak top-

raklarından gelen bir başka göç-

men atmıştı. Daha sonra attığı

golle ilgili hiçbir şey hatırlamadığı-

nı söylemişti. Belki de Gunnar’ın

kuzeye seyahat etmişlerdir.

hayaletinin golde payı vardır.

martı tarafından bulunduğuna

İtalyan bir kadın gazeteciyle yan

dı ve kim olduğunun farkına var-

atak yaptığında elimi tutuyor,sıkı-

Gunnar’ın ölüsünün de bir

inanıyorum. Kuş etrafında dolandı. Martılar da Marsilya taraf tarı-

dır tabii ki. Takımın beyaz formasını giyerler, ölümüne taraf tarlar

Maç gecesi basın tribününde

yana oturmuştum. İtalyanlar her
yor ve sağa çekiyordu. Marsilya

atak yaptığında da elimi tutuyor,
sıkıyor ve diğer yöne çekiyordu.

gibi. Olypique Marsellie’in bir

Ne yaptığının bilincinde değildi.

(dümdüz gole doğru). Bir motto

duyguları kabardığında tutunacak

motto’su vardır. Droitaubut-

daha aldatıcı olamazdı. Olympi-

Sadece dokunacak bir şeylere,

bir et parçasına ihtiyacı vardı.

que Marsellie hiçbir yerde düm-

Maç bittiğinde bana bakmadı bi-

böyle yapmayız.

Aldırmadım, Marsilya kazanmış-

düz gitmemiştir. Burda biz işleri
Olympique Marseille şike yaptı,

hakemleri satın aldı, görülmüş en

iyi futbolu da, en kötüsünü de oy-

le. Hiçbir şey söylemeden gitti.

tı, gelgitte suların yükseldiği an-

dı. Ona verilmeyen bir orgazmdı.

Onu anlıyordum. Marsilya kay-

nadı. Bir zamanlar Avrupa’nın ve

bettiğinde ben de bir hendekte

ve daha sonra unutulmuşluğun

bi.

de dünyanın en büyük kulübüydü

yatar gibi hissederim, ve ölür gi-

SPOR
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ANARŞİNİN A’LARI ULUSALIN
A’LARINDAN AĞIRDIR

Sağa sola anarşist A’larıyla yazılar yazmak, internette
forumlara Che, Marcos, Deniz resimleriyle katılmak
değildi bir grubu sola yaklaştıran. Genel linç histerisine
Diyarbakırspor’dan gol yiyince dur diyebilmekti.

Y

HALUK KOŞAR

epyeni bir futbol sezonu başladı.
Geçen sezon umduğunu bulamayanlar, bu yıl yeniden tribündeki yerlerini aldılar. Belki de bu sporun bu kadar çok
sevilmesinin altında, her sezona diri umutlarla girilmesi yatmaktadır, kim bilir?
Neyse, futbol yine uzunca bir süre ilgili
insanların gündeminin önemli bir kısmını
oluşturacak. Bunu bilmek için kâhin olmaya
gerek yok. Bu sayfayı da zaten ilgili insanların gündemini yakalamak için yapmıyor
muyuz? (Bir itiraf: Fena da olmuyor.)
Spor deyince tek başına futbolu anlamıyoruz. Mesela, futbolsuz geçen yaz ayında
Tour de France dahil pek çok spor olayıyla
ilgilendik. Umarız önümüzdeki yaz ToplumsalÖzgürlükyaz tatiline girmez de, size
diğer spor dallarından da bahsederiz...
Geçen sezonun iki finalinin (kupa ve lig)
uzun yıllardır ilk defa Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanması, bu iki takımı
tutan büyük çoğunluk açısından sevindiriciydi. (Finallerin paylaşılması ise sanki gizli
bir adalet dağıtımı gibiydi.) Bu yıl yaşanan
Trabzonspor, Galatasaray depremleri ile
Avrupa cephesinde güç azalması, iç cephedeki savaşı ne yazık ki aynı ölçüde kızıştırmadı. Erken istifalar ve kayıp puanlar, bir
FB-GS finalini daha getirecek galiba... Bekleyelim ve görelim.

SAĞDAN YEMEYE ALIŞMIŞKEN
SOLDAN DARBELENMEK
Gönül ister ki, tribünlerimizde sol grupların tuttuğu, özgürce kendini ifade eden bölgeler olsun ve buralardan, endüstriyel futbolun yok etmeye çalıştığı hava, yeşil sahalara dağılsın. Bu, bir grup seyirciden öte,
futbolun geneli için önemli bir çabadır.
Daha önce de bu köşede benzer yazılar
çıkmıştı. Yok aslında birbirinden farkı demiştik tribünlerin. Hangi tribünde ne kadar
çok solcu olduğundan öte, gösterdiği tavır
belirliyordu grupların özelliklerini.
Yani sağa sola anarşist A’larıyla yazılar
yazmak, internette forumlara Che, Marcos,
Deniz resimleriyle katılmak değildi bir grubu sola yaklaştıran. Genel linç histerisine
Diyarbakırspor’dan gol yiyince dur diyebilmekti, faşizan bir şekilde insanların tribüne
girme hakkı ellerinden alındığında, bunu
delmek için çalışma yapmak ve yapana

destek olmaktı.
Ama buna dur demek isteyen pekçok iyi
niyetli insan olmasına rağmen tribünlerin
koyduğu bu aşırı sağcı tepkilere, grupları
gözyaşları arasında çanak tuttu. Anarşist
A’lar ulusal A’lardan daha ağırdır. Ve onları
taşımak için belli bir bilince sahip olmak
gerekir. Solculuğumuz ulusal sınırlarla çevriliyse bu A’lar fazla gelir.
Tribünden yükselen bu tavır, sağ grupların örgütlü olduğu diğer takımların tribünlerinden yükselse garip karşılanmaz, orada
bulunan örgütlenmemiş solcu taraftarları
ezer geçerdi. Ama, söz konusu tavır, solculuğuyla damgalandırılmış bir grubun tribününde olunca, insan haliyle şaşırıyor.

ORTADA SÜRÜ SEPET
HALKIN GAZETESİ VARKEN
Her gazete çıkaran, halkın gazetesi teranesini tutturuyor ve arkasından ayarı veriyor. Ortada onlarca gazetesi varken halkımın haliyle kafası karışmadan duramıyor.
Mesela ben, halkın bir bileşeni olarak alıyorum bu gazetelerin spor sayfalarını, başlıyorum karşılaştırmaya. (İtiraflar devam
ediyor: Evet gazeteleri spor sayfasından
okumaya başlıyorum.) Mesela Beşiktaş- Fenerbahçe maçı. Allaaah yenen haliyle mutlu,
yenenin yazarları da “Haticeye bakalım göbek atalım” tadında. Peki yenilen? Hiç de
öyle “rakibimiz çıktı sahaya yendi bizi” havasında değil. “Aman efendim hakem faulu
görmemiş, bu hakemlerle bu lig bitmezmiş,
penaltımız verilseymiş en az beş olurmuş”
falan filan. Yenmişseniz keyifle, yenilmişseniz öfkeyle okuyorsunuz bu yazıları.
Peki hiç mi farkı yok bu halkın gazetelerinin birbirinden? Maalesef yok. En halkın
gazetesi gözüken, her gün çıkan ve mutlaka
gelecek bir günü işaret eden gazetenin spor
yazıları, günlük çıkan futbol gazetelerinin
yazılarından ne bir gömlek aşağı, ne bir
gömlek yukarı. Farklı bir maç analizi, futbol
yorumu, endüstriyel futbola her cepheden
bir saldırı beklerken, forma aşkı için ter döken gazeteci neferlerin mücadelesiyle karşılaşınca, insan halk adına ancak üzüntü duyabiliyor. Ama eminim bir gün, mutlaka bir
gün, takım amigoluğuna soyunmadan maç
yazısı yazan birilerinin olduğu bir halk gazetesi olacak.
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DR. HİKMET KIVILCIMLI’NIN
GÜNÜMÜZE BIRAKTIĞI MİRAS

34. ölüm yıldönümünde saygıyla anıyoruz. Düşünceleri günümüzde de büyük ölçüde güncelliğini
koruyor. Kendisini en iyi kendisinin anlatacağını düşünerek, sözü ustamıza bırakıyoruz.

K

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 teknikaraçla işleyen Kolektif Aksiyon (Topluca
Eylem), zor ve şiddet anlamlı “güç”, vb.

Türkiye’de Ulusal Sorun

E

zilen Kürdistan halkı, kurtuluşu ezen
anavatanlara karşı
bir savaş açarak başarabilir.
Herhangi bir savaşta düşman cepheyi açıkça görmek
ne kadar zorunluluksa müttefik güçler bulmak da o derece gereklidir. Kürdistan’ın
düşmanı genel olarak dünya
emper yalizmi, özel olarak
Türkiye kapitalist sınıfıdır.
Şu halde müttefiklerin de
özel olarak Türkiye içindeki
ezilen ve soyulan sınıflar
arasında anarken, genel ola-

rak, tüm dünya ezilen uluslarıyla, örneğin Suriye, Irak
vb. gibi sömürgelerin işçi ve
köylü sınıflarıyla emper yalizme karşı ortak cephe kurmaya zorunludur. Bu bakımdan da gene Kürtlük davası,
emper yalizme düşman olmaya maddi görevi gereği
zorunludur.

KÜRTLÜK KOMÜNİST
SLOGANLARI TUTAR MI?
Bu soruya yanıt vermek
için Kürtlük sözcüğünün an-

lamını bir daha göz önüne
alalım: 1. Egemen Kürtlük:
Türk burjuvazisiyle zar zor
birleşmiş Kürt ağaları, beyleri ve burjuvaları, 2. Ezilen
Kürtlük: Kürt köylülüğü,
Kürt miriyvoları, Kürt
ameliyeleri ve işçileri... Biz
komünizmi tutacak Kürtler-

den söz ederken ezilen Kürtlüğü kastediyoruz ve onlar
komünizme dört elle sarılmaya hazırdırlar.
İhtiyatKuvvet:Milliyet(Şark)
Türkiye’deUlusalSorun,s.190-191
DiyalektikKitapDizisi,Mart2005
Yazımtarihi:1933

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

TÜRKİYE’DE KAPİTALİZM
İşte o tarihsel ekonomik ve so-

yal nedenlerle özel sermayemiz
ya da kapitalizmimiz, “cin olmadan insan çarpmaya” kalkışmış
bir mostr oldu: Modern olamadan -daha doğrusu XIX. yüzyıl

Batı dünyasının kalkınmasını hiçbir zaman yaratamadan- ultra-

modern oldu (yani tekelci finanskapital emrine girdi). Böylece tarihsel görev yokluğu ve ulus
önünde haklı çıkma yokluğu kapitalizmimizi “yüzüktaşı gibi” göze
batar etmiş; kendi sosyal sınıfını

bile inkâr edip ezen ultramodern

tekelci finans-kapitalistlerin sayıca ve kalitece düşüklükleri,
aşağılık kompleksini andıran en
ters tepkilere yöneltmiş oldu:
a) Bir yandan kendi ulusuna

karşı insan hakkı tanımaz bir
keskin yırtıcılık kazandı;
b) Öte yandan, ulus önündeki

zaafını telafi etmek için, uluslararası yabancı finans-kapitale
kul köle olmak zorunda kaldı.

Türkiye’deKapitalizminGelişimi,s.6-7
BibliotekYayınları,Eylül,1989

