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Ne demiþti Adalet Bakaný
Cemil Çiçek Hrant cinayetinden
önce: “301’den hapse giren yok.
Uygulamayý görelim”. 

Ne dedi Dýþiþleri Bakaný Ali
Babacan Hrant cinayetinden
sonra: “301 Türkiye’de kimsenin
gündeminde deðil”.

Oysa yakalanan Ergenekon
Terör Örgütü’nün doküman-
larýndan ve basýna yansýyan
ifadelerinden 301 listelerinin
ölüm listelerine
dönüþtürüldüðünü öðrendik. 

Kendi aralarýnda ‘yemek listesi’
olarak þifrelenen bütün listeler
aslýnda 301’in hedefi haline geti-
rilen insanlarýn listesi.

Sayýsýz darbe planýyla ülkeyi
karanlýða sürüklemeye, koskoca
bir toplumu asker kafasýyla,
kýþlaya döndürülmüþ bir ortam-
da sindirmeye, baský altýna
almaya çalýþan darbecilerin
ellerindeki en büyük silah Türk
Ceza Yasasý’nýn 301. Maddesi. 

Bugün devlet içinde yuvalanan
çetelerden birini açýða çýkararak
demokrasi açýsýndan olumlu bir
adým atan hükümet, eðer 301.
Madde’yi bir an önce bütünüyle
ortadan kaldýrmazsa, baþka
çetelerin eline silah vermekten,
yeni ölüm listelerine yol açmak-
tan, yeni cinayetlere, yeni darbe
tezgahlarýna geçit vermekten
kurtulamaz.

301 hem ýrkçýlýðý körükleyen
hem de darbe tezgahçýlarýnýn
elinde silaha dönüþen tehlikeli
bir maddedir. Bu maddeden bir
an önce kurtulmak zorundayýz. 

Ergenekon

YETMEZ
BÜTÜN
DARBECÝLERÝ
ÝSTÝYORUZ
Tutuklanan çeteciler halký

isyana teþvik etmekten ve silahlý
gizli örgüt kurmaktan suçlanýy-
orlar. Haklarýndaki suçlamalar
arasýnda basýnda çýkan haberlere
göre bir dizi cinayet ve katliam
var. Hrant Dink, Malatyalý 4
Hristiyanlar, Doç Dr. Hablem
itoðlu, Ýbrahim Çiftçi ve Danýþtay
üyesi Mustafa Yücel Özbilgin’in
bu çete tarafýndan öldürüldüðü
iddia edili,yor.

Çete ayrýca bir dizi bombalama

ve benzer iþler yapmýþ. Fakat en
önemlisi Ergenekon Çetesi 2009
yýlýnda darbe hazýrlýðý yapýyor.

Besbelli ki Çete darbe için
ortamý yaratacak ve birileri de
darbe yapacak.

Türkiye’de bugüne kadar 3’ü
fiili, ikisi ise “sanal” olmak üzere
bir dizi darbe yapýldý. Bunlardan
birisi hariç hepsi Türk Silahlý
Kuvvetleri’nin hiyerarþik yapýsý
tarafýndan gerçekleþtirildi.

Þimdi en önemli soru

Ergenekon Çetesi’nin hazýrladýðý
darbeyi gene ayný hiyerarþi mi
yoksa baþka birileri mi gerçek-
leþtirecek? Bu soruya cevap ver-
ilmeden ve darbe yapacak olan-
lar ortaya çýkarýlýp yargýlan-
madýkça çeteler hikayesi bitmez.
Ergenekon gider, bozkurt gelir,
bozkurt gider boz köpek gelir.

2009 darbecilerini ortaya çýkar-
mak kadar 27 Mayýs, 12 Mart ve
12 Eylül darbecilerinin de
yargýlanmasý gerekir. 

Cumhuriyet Gazetesi’ne
bombalý saldýrý

Danýþtay baskýný ve Mustafa
Yücel Özbilgin’in katli

Diyarbakýr provokasyonu
Malatya’da Hristiyan katliamý
Hrant Dink cinayeti
Bomba yüklü araçlar
Baþbakan’a dönük

suikast planlarý
Orhan Pamuk’u öldürme planý
Kürt liderlerine suikast  planlarý

ve

AYAKLANMA VE
DARBE HAZIRLIKLARI

301. Madde
kalksýn

Simone de Beauvoir
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Allianoi’nin
son günleri

Arkeologlarýn gün
yüzüne çýkardýklarý bir
antik kaplýca olan
Allianoi Yortanlý barajý-
na su dolmasý ile tekrar
topraða gömülecek. 

DSÝ antik kentte röleye
çalýþmasýna baþladý.
Bunun sonunda ortay
çýkan tarihi deðerler
kürekle tekrar gömüle-
cek ancak bu mümkün
deðil. Bir noktadan
sonra kepçeler kullanýl-
maya ve tüm tarihi eser-
ler tahrip edilmeye
baþlanacak.

Allianoi Giriþim
Grubu üyeleri, Meslek
Odalarý ve Sivil Toplum
Dernekleri yürütmenin
durdurulmasý için dava
açtý.

Allianoi ile ilgili
geçmiþ dönemlerde
birçok hukuki baþvuru-
larý olduðunu ve artýk
Türkiye'de iç hukuk
yollarýnýn tükendiðini
düþünen Giriþim bu
nedenle bu ay içerisinde
AÝHM'e baþvuruyor.

Allianoi gibi dünyada
en önemli tarihi kalýntý
olarak görülen bir deðer
bir takým rantçýlarýn
çýkarlarý için feda
edilmek isteniyor.
Hasankeyf ve Kazdaðý
gibi örneklerden sonra
yýkýma Allianoi’yi de
dahil etmek istiyorlar.

Ýstanbul'a ilk kez 11.
yüzyýlda  gelen roman-
lar, Türklerin Ýstanbul'u
almasýnýn ardýndan
Fatih Sultan Mehmed'in
iskan politikasý gereði
bugünkü yerleþim alan-
larý olan Sulukule'ye ve
yine Ayvansaray'a yer-
leþtirildiler. Þimdi
kentsel yenileme projesi
ile yaþadýklarý yeri terk
etmeye zorlanýyorlar.

Asimilasyon
politikasý

Sulukule Kentsel
Yenileme Projesi ulus-
lararasý Somut Olmayan
Kültürel Miras
Sözleþmesi hükümleri
ile UNESCO'ya aykýrý
ve TC yasalarý ulus-
lararasý normlarýn
dikkate alýnmasýný
gerektiriyor. Ama zaten
amaç bir yenileme pro-
jesi deðil. 

Bu projenin en iyi
savunucularý birçok
yerde verdikleri röpor-
tajlarda asýl amaçlarýný
zaten açýklýyor. TOKÝ
Baþkaný Erdoðan
Bayraktar sulukule
yaþayanlarýný esmer ve
siyah, kötü þeyler yapan
vatandaþlar olarak
tanýmlarken bu projeye
karþý muhalefeti de
"uyuþturucu ve kadýn
satýcýlarýnýn" kendi
çýkarlarýný korumak için
harekete geçmesi olarak
tanýmlýyor.

Bölgede yaþam
ekonomisi de altüst
ediliyor, birlikte yaþa-
maktan doðan iþ kay-
naklarý ve  kültürlerini
yeniden üretme yollarý
kesiliyor. Ýnsan haklarý-
na aykýrý bir biçimde
insanlarýn evlerini sat-
maya, yer deðiþtirmeye
zorlanmasý ile yaþam
biçimlerine müdahale
eden, birlikte yaþa-
malarý sayesinde
sürdürebildikleri
Roman kültürünü,
bölerek yaþamamasýný
saðlamaya çalýþmak
açýkça ayrýmcýlýk ve
asimilasyondur.

Proje dosyasý, tüm
bunlarý kanýtlayan
dayanaklara raðmen,
TBMM Ýnsan Haklarýný
Ýnceleme Komisyonu,
`Roman kültürünün yok
edileceðine` dair bir veri
bulamayýp dosyayý kap-
attý. Zaten Sulukule'yi
yenileme alaný ilan
edenler, karar organ-
larýndakiler, yatýrým
yapanlar da ayný kiþiler.
Aralarýnda rant için
kavgalar bile çýkmýþtýr.

Belli ki rant kavgalarý
tatlýya baðlandý. Ancak
bizler dosyayý açýk tut-
malý, Sulukule halký ile
dayanýþmamýza devam
etmeli ve bu asimilasy-
on politikasýný teþhir
etmeye çabalamalýyýz.

Sulukule
Romanlarý
þehir dýþýna
sürülüyor

Hükümet yangýndan
mal kaçýrýrcasýna birkaç
hafta içinde Sosyal
Güvenlik ve Genel Saðlýk
Sigortasý Yasasý'ný çýkar-
maya hazýrlanýyor. Ve bu
yasayý kamuoyuna bir
reform paketi olarak
göstermekte herhangi bir
beis görmüyor.

Uzun süredir var olan
durumla daha fazla ileri
gidilemeyeceðini, kara
deliðin giderek
büyüdüðünü anlatan
hükümet, Türkiye'nin, bir
reform gerçekleþtirmezse,
iflasla karþý karþýya kala-
caðýnýn altýný çiziyor.
Veriler ve gerçekler
ortaya konduðunda hak
kayýplarýnýn boyutu
ortaya çýkýnca, bu kez
hükümet toplumu
fedakarlýða çaðýrýyor. Bu
fedakarlýðýn gerçek-
leþmemesi durumunda
ülkenin geleceðinin
karanlýk olduðu tehdidini
savurararak toplumu
hareketsiz kýlmaya
çalýþýyor.

IMF'ye verilen söz
AKP, 2005 Nisaný'nda

IMF'ye bir niyet mektubu
verdi. Bu niyet mek-
tubunda sosyal güvenlik
reformunu mutlaka
gerçekleþtireceði ve
sosyal güvenliðe ayrýlan
payýn yüzde 1'e düþürüle-
ceði sözünü verdi. Zaten
bütçeden sosyal güven-
liðe ayrýlan pay oldukça
yetersizken bu giriþimle
saðlýk ve sosyal güvenlik
bütünüyle budanmaya
çalýþýlýyor. Milyonlarca
yoksul piyasa
ekonomisinin acýmasýz

çarklarýna sýkýþtýrýlýyor.

Ayrýlan pay
1994-2006 yýllarý arasýn-

da sosyal güvenliðe
bütçeden ayrýlan pay
yüzde 2.5 (84 milyar
YTL). Ayný dönemde faiz
ödemeleri ise yüzde 12.6
(342 milyar YTL). Yine
ayný dönemde sosyal
güvenlik kurumlarýndan
hazineye aktarýlan ve
yaðmalanan kaynaklar ise
hesapta yok.

Avrupa Birliði (AB)
üyesi 25 ülkenin 2004

yýlýnda sosyal güvenliðe
ve saðlýða ayýrdýðý pay ise
bütçelerinin yüzde
25.8'ine denk düþüyor.
Yani hükümet bir yandan
AB'ye girmeye çalýþýrken
bir yandan da ülkenin
sosyal politikalarýný
AB'nin 25'te birine
düþürmeye çalýþýyor.

Gerçekte bu ülkede
bütçedeki asýl kara delik,
sermaye sýnýfýna verilen
faiz ödemeleri. Ama
piyasa ekonomisinde ser-
mayeye dokunulamaya-
caðýna göre, bütün yük

yine emekçi kesimlerin
üzerine yýkýlýyor.

Gelecek için
Reform paketiyle

toplumun önüne zorla
sunulmaya çalýþýlan
paket, aslýnda sosyal
devlet anlayýþýndan kalan
bir avuç kazanýmý da yok
etmek istiyor.
Kazanýmlara sýkýca sarýl-
mak yarýn büyük bir
yýkýmla karþýlaþmamak
için gerekli. Özellikle iþçi
sendikalarýna bu süreçte
önemli görevler düþüyor. 

Saðlýkta ve sosyal güvenlikte yýkým yasasý

Sosyal güvenlik kara delik mi?

Cinayeti
herkes gördü

Hrant Dink'in göz
göre göre öldürülme-
sine iliþkin her gün yeni
bilgiler ortaya dökülüy-
or. Bu bilgiler devletin
bütün kurumlarýnýn
Hrant Dink'in öldürüle-
ceðinin bilgisine aylar
öncesinden sahip
olduðunu gösteriyor.

TBMM Ýnsan Haklarý
Dink Cinayetini
Ýnceleme Alt
Komisyonu ve
Baþbakanlýk Teftiþ
Kurulu soruþturma
dosyasýna girilen ifadel-
erde, Ýstanbul
Emniyeti'nin bütün bil-
gilere sahip olmasýna
raðmen Dink
öldürüldükten sonra
harekete geçtiðine dair
ifadeler var. 17 Þubat
2006'da Ýstanbul
Emniyeti'nin, Trabzon
Ýstihbarat Þube
Müdürlüðü'nün yol-
ladýðý, Hrant Dink'in
Yasin Hayal tarafýndan
öldürüleceðine dair bil-
giyi hasýr altý ettiði ve
yanýt vermediði
anlaþýlýyor.

Bilgi ancak Dink
katledildikten sonra
kayýtlara geçiyor.

Dink cinayetinde
sonuca gidildiði tak-
tirde, iþin o kadar çok
yere yaslandýðý görüle-
cek ki iþte asýl temizlik
o zaman baþlayacak. 

Tasarý yasalaþýrsa, ortaya
çýkacak bazý kayýplar:

Kadýnlar için 58, erkekler için 60 olan
emeklilik yaþý 65'e çýkacak.

Emekliliðe hak kazanabilmek için
7000 güne çýkarýlan prim ödeme zorunlu-
luðu 9000 güne çýkarýlacak.

Emekli maaþlarý yüzde 30 civarýnda
düþürülecek.

Bütün saðlýk hizmetleri paralý olacak.
Her hastadan katýlým payý istenecek,

katýlým payý 5 katýna kadar artýrýlacak.
Daha önce 6 ay süreyle verilmesi

öngörülen emzirme yardýmý 1 aya
düþürülecek.

Primini ödeyemeyenler saðlýk hizmeti
alamayacak.

Primini ödeyemeyen çiftçilerin
ürününe el konulacak.

Yargýdan,
yargýsýz infaz

Ahmet Kaymaz ve oðlu
Uður Kaymaz'ýn 2004
yýlýnda Kýzýltepe'de
öldürülmesinden sorumlu
olduklarý iddiasýyla
yargýlanan 4 polis bu
davadan beraat etmiþti.

Dava hala temyiz aþa-
masýnda bulunuyor.
Davanýn bu sürece
girmesinden sonra ailenin
avukatý Tahir Elçi "talep-
lerimize kayýtsýz kalýndý.
Ciddiye alýnmayan bir
tutum saptadým. 

Tarafsýz yargýlama istiy-
oruz, adaletin burada
gerçekleþmesini istiyoruz"
açýklamasý üzerine
Eskiþehir Cumhuriyet

Savcýlýðý harekete geçerek
Adalet Bakanlýðý’ndan
soruþturma için izin aldý.
Ve avukat Tahir Elçi
hakkýnda 3 yýla kadar
hapis istemiyle dava açýldý. 

Elçi yargýyý etkileme
suçundan 31 Ocak'ta
Eskiþehir Aðýr Ceza
Mahkemesi'nde yargýlan-
maya baþlayacak.

Ayný gerekçeyle Agos'a
da Þiþli Cumhuriyet

Savcýlýðý tarafýndan dava
açýlmýþtý.

Gazetede Hrant Dink'in
yargýlandýðý 301. maddeye
dönük haberleri, savcýlýk
yargýyý etkilemek suçuna
sokmuþ ve Agos Gazetesi
sahibi Sarkis Seropyan’la,
yazý iþleri müdürü Aris
Nalcý hakkýnda 4.5 yýla
kadar hapis istemiyle dava
açmýþtý. Adaletsizlik
devam ediyor.

Dünya Saðlýk Örgütü'nce
çok tehlikeli kanserojen
madde olarak tanýmlanan
ve 40 ülkede tamamen
yasaklanan asbeste karþý
Türkiye'de gerekli önlem-
ler alýnmýyor. Türk-Ýþ
asbestli bir çok geminin
söküm iþlerinin
önümüzdeki günlerde
Türkiye'de yapýlacaðýný
söylüyor. Türk-Ýþ'in hazýr-
ladýðý rapora göre gýrtlak

ve akciðer kanserine yol
açan asbest yüzünden
sadece Batý Avrupa'da
2030 yýlýna kadar 500 bin
kiþinin öleceði söyleniyor.
Yol yapýmý, gemi ve
inþaatlarda yalýtým
malzemesi olarak kul-
lanýlan asbest yüzünden  iþ
güvenliði saðlanmadan
yapýlan sökümlerde yüz
binlerce iþçi hasta oluyor.

Geliþmiþ ülkeler, asbeste

baðlý hastalýk mas-
raflarýnýn çok artmasýndan
kaynaklý bu maddeyi
yasaklýyor. Bu nedenle
söküm iþleri Türkiye'ye
yönlendiriliyor. Türkiye'de
her konuda olduðu gibi
asbest konusunda da
yönetmelik var. Ama iþ
denetime gelince her konu-
da olduðu gibi iþletmelerin
kârý için iþçi güvenliði göz
ardý ediliyor. Bu durum
önümüzdeki yýllarda
asbeste baðlý hastalýklar
yüzünden Türkiye'de bin-
lerce iþçinin ve bölgede
yaþayan halkýn hastalýklara
yakalanacaðý öngörülüyor.

Asbest öldürüyor



Volkan Akyýldýrým

Birkaç yýl öncesine kadar 'piyasa
ekonomisi her þeyi belirler' marþýnýn
söylendiði Dünya Ekonomik Foru-
mu'nda dünyanýn en zengin adamý
Bill Gates çýkýp sermayenin egemen-
liðini sýnýrlandýrmaktan söz etti.

Dünya Bankasý eski baþkaný Stiglitz,
küresel ekonominin piyasanýn insafý-
na terk edilemeyeceðini söylerken
Ýngiliz hükümeti liberal doktrini çöpe
atarak banka kurtarýyor.

Amerikan merkez bankasý faizleri
indirerek piyasalara müdahale ediyor.

Greve çýkan Hollywood senaristleri
Beverly Hills sokaklarýnda sloganlarla
yürüyor. Oscar törenlerinin yapýlýp
yapýlamayacaðý tartýþýlýrken oyuncu-
lar arasýnda greve destek arýyor.

Çin’de Haiteng Nehri 123 yýlýn en
düþük seviyesine indi ve milyonlarca
insan susuzluk tehlikesiyle karþý
karþýya.

2002 - 2007 yýllarý arasýndaDolar
milyoneleri arasýnda en yüksek oranlý
artýþ Çinli dolar milyonerlerinin
sayýsýnda olmuþ ve bunlarýn sayýsý
628 bini bulmuþ. 

30 yýldýr yapýlan Dakar Rallisi bu yýl
güvenlik gerekçesiyle iptal edildi.

Lübnan'da elektrik kesintilerini
protesto eden yoksullara ateþ açýldý,  7

kiþi öldürüldü.
Birleþik Arap Emrilikleri'nde çöle

milyonlarca dolar akýtýlarak karbon
emisyonsuz þehir inþa ediliyor.

Belçika’ArcocelorMittal Fabrikasý
iþçileri küresel ýsýnmaya karþý, sera
salýmýnýn azaltýlmasý talebiyle greve
çýkýyor.

Petrol fiyatlarýnýn yükseliþi bu kez
ABD’yi vuruyor.

ABD’nin en önemli petrol ihracatçýsý
Venezuella’da Chavez, petrol gelir-
lerini yoksullara  aktarýyor.

Ýtalya'da kitlesel muhalefet tarafýn-
dan Berslusconi'nin devrilmesinin
ardýndan kurulan Prodi hükümeti,
yeni-liberal program ve Afganistan
konusunda bir kez daha istifanýn
eþiðine geliyor.

Pakistan’da ve Afrika’da Kenya’da
yoksul yýðýnlar ayaklanaýyor.

Aslýnda dünyadaki diðer
hükümetler de pamuk ipliðine baðlý. 

Ýnsanlýk tarihinde görülmemiþ bir
zenginliðin yaratýldýðý, emek üretken-
liðinin devasa bir sýçrama yaptýðý bu
dünyayý tuhaf kýlan "eski" üretim ve
mülkiyet iliþkilerinin devam etmesi.

Küreselleþme sonucu dünya
ekonomisinin entegrasyonunun
hýzlanmasý tüm dünyada insanlarý
ayný ortak yazgýya ve koþullara sahip
olduðuna giderek daha fazla ikna

ediyor. Deðiþim isteði tam da
buradan doðuyor. 

Bu tuhaf dünyada sýradan insanlarýn
muhalefeti son derece etkili hale
geliyor.

Sermayenin küreselleþmesi karþýsýn-
da insanlýðýn küreselleþmesini
buluyor.

Ýsrail Lübnan’a saldýrdýðýnda tüm
dünyada savaþ karþýtlarý sokaða çýký-
yor.

Kapitalistlerin çözümsüzlüðüyle
biten her iklim zirvesi giderek
geniþleyen bir küresel eylem aðý
tarafýndan kuþatýlýyor.

Irak’ta, Kenya’da, Afganistan’da
olanlarý herkes biliyor.

Bu tuhaf dünyada hiç beklenmedik
bir yerden, beklenmedik kesimlerden
patlayý veren mücadelelere þaþýrma-
mak gerek. 

Lenin küresel kapitalizmi bir zincire
benzetmiþ ve en zayýf halkasýndan
kýrýlarak alaþaðý edilebileceðini
söylemiþti.

Bugün birden fazla zayýf halka adayý
var.

Kitlelerle demokratik iliþkiler kuran,
sokakta sosyalist alternatifi inþa eden-
ler deðiþim isteðine yanýt verebildik-
leri ölçüde etkinlerini artýrabilir.

Dünyanýn bugün sosyalizme her
zamankinden daha fazla ihtiyacý var.
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Yýðýnsal bir sol
örgütün acil
gerekliliði

Uzun bir süredir bir dehþet havasý yaratýl-
maya çalýþýlýyordu. Milliyetçi, ýrkçý bir kasýr-
ga ortalýðý yakýp yýkýyordu. gazeteler, tele-
vizyon kanallarý býkýp usanmadan bize dal-
galar halinde bunu anlattýlar.

Kimi sol örgütler ve yazarlar da bu havaya
kapýldý. Milliyetçi, ýrkçý, vatansever bir dalga
vardý.

Þurada burada, þu ya da bu sol örgütün mi-
litanlarýna saldýrýldý. Polis saldýrganlara deðil
saldýrýlanlara vurdu. Saldýranlarý deðil,
saldýrýlanlarý göz altýna aldý.

Bazý yazarlarýn aleyhine korkunç bir kam-
panya baþlatýldý. Orhan Pamuk, Elif Þafak,
Perihan Maðden ve daha birçoklarý. Ve tabii
Hrant Dink...

Haklarýnda davalar açýldý. Davalarýn
sürdüðü mahkemeleri vatansever güçler
bastý. Aðýzlarýndan salyalar akýtarak çýðlýklar
attýlar.

Orhan Pamuk Nobel’i kazandý. Saldýrýlar
daha da azdý. Tehdit edildi. Mahkemeye
çýkarýlan vatanseverler “akýllý ol” diye
uyardýlar.

Ne yazýk ki solda yer alan bazý gruplar da
Orhan Pamuk’a düþmanlýkta saðcýlarla,
vatanseverlerle yarýþtýlar. Bazýlarý Hrant’ýn
cenazesine bile katýlmadý.

Hrant’ý ise uyarmadan, arkasýndan ateþ
ederek öldürdüler.

Cumhurbaþkanlýðý seçimleri bahane edi-
lerek “Cumhuriyet Mitingleri” düzenlendi. 

Bütün bunlarla milliyetçi, ýrkçý, vatanesever
güçler korku yaratmaya çalýþtý.

Ama seçimler bütün bu havanýn kof
olduðunu kanýtladý. Seçimlerden milliyetçiler
yenilerek çýktý.

22 Temmuz seçimlerinin en parlak yanlarýn-
dan birisi de Baskýn Oran ve Ufuk Uras kam-
panyalarýydý. Bu iki seçim kapmanyasý
boyunca onlarca yürüyüþ yapýldý. Kürt böl-
gelerine, Çingene mahallelerine, Ermenilerin
Tatavlasýna yürüyüþler yapýldý. Halklarýn
kardeþliði vurgulandý. “Hepimiz hâlâ
Ermeniyiz” dendi. Milliyetçi, ýrkçý çýkýþlara
cevap verildi.

Son cevabý Hrant’ýn öldürülüþünün
yýldönümünde verdik. Hrant için, adalet için
Agos’a gittik. Unutmadýk, unutturmayacaðýz
dedik.

Açýk ki bizim, yani ýrkçýlýða ve milliyetçiliðe
karþý olanlarýn gücü büyük. Etkili. Bunu her
fýrsatta gösteriyoruz. Ama yeterince örgütlü
deðiliz. Sorunumuz budur.

Bugün Türkiye’de sayýsýz sol örgüt var. Ne
yazýk ki bunlarýn bir kýsmý milliyetçilikle
malûl. Onlardan hiç hayýr yok. Bu sol mil-
liyetçiler giderek daha saða kayýyor. Yani
milliyetçi damarlarý güçleniyor.

Ama zaten sol bugün büyük yýðýnlara
güven vermekten uzak. Solun birliði eðer var
olan solun birliði olacaksa buradan bir güçlü
yapý çýkamaz.

Oysa Hrant’ýn cenazesi, Baskýn Oran ve
Ufuk Uras kampanyalarý, Küresel BAK,
Küresel Eylem Grubu ve Irkçýlýða ve
Milliyetçiliðe DurDe kampanyalarý açýkça
gösteriyor ki Türkiye’de solda, var olan sol-
dan çok daha büyük bir güç var.

Bu kampanyalarda bir araya gelen binlerce
genç aktivist, geleneksel solun umutsu-
zluðundan, kendi hareketinin çýkarlarýný
genel hareketin çýkarlarýnýn önüne koyma
anlayýþýndan zerre kadar etkilenmemiþ
durumda.

Her sokaða çýktýðýnda umudu ve mücadele
azmini dile getiriyor. Her sokaða çýktýðýnda
kendisini izleyenleri dinamizmiyle etkiliyor.

Bugünün görevi bu güçleri birleþtirmek ve
yýðýnsal bir sol partiye çevirmektir. Bu
giderek daha acil bir görev haline gelmekte-
dir. Solda doðan büyük boþluðu dolduracak
olan, büyük yýðýnlarý yanýna çekme potan-
siyeline sahip olan güç iþte bu güçtür.

Tuhaf bir dünya
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Uzaydan gelen kriz 

Kapitalizm, ne kadar makul ve mantýklý bir sistem
olduðunu bir kez daha hepimize göstermek üzere.

Amerika’nýn dev finans þirketlerinin açýkladýklarý
zarar miktarlarý normal insanlarýn dudaklarýný
uçuklatacak düzeylerde. Yeni konut inþaatý %30
oranýnda düþmüþ durumda. Perakende satýþlar
hýzla düþüyor. Ýþsizlik %5’e ulaþmak üzere.

Ýngiltere’de satýþlar Aralýk ayýnda, yani herkesin
çýlgýnlar gibi Noel alýþveriþi yapmasýnýn beklendiði
dönemde %0,4 oranýnda düþtü. Batmýþ olan
Northern Rock bankasýný kurtarmak için hükümet
daha þimdiden 55 milyar sterlin harcamýþ durumda.

Amerika’da sanayi üretimi endeksi Kasým ayýnda
%1,6, Aralýk ayýnda da %20,9 oranýnda düþtü.

Her iki ülkede de tartýþma konusu, kriz geliyor
mu, yoksa geldi mi.

Niye peki? Niye kriz? Herkes nihayet hayal ettiði
evde yaþýyor, evsiz kimse kalmadý da ondan mý
düþüyor konut inþaatlarý? Herkes ihtiyacý olan her
þeyi aldý, kimsenin hiç eksiði kalmadý da ondan mý
perakende satýþlar azalýyor? Yoo; New York ve
Londra’da sokaklarda yatýp kalkan insan sayýsýnda
bir düþüþ yok. Berbat toplu konutlarda berbat
koþullarda yaþayan ailelerin sayýsýnda bir gerileme
yok. Noel günü çocuklarýna hediye alamayanlarýn,
geleneksel hindi yemeðini piþiremeyenlerin sayýsý
da düþmüþ deðil.

Peki, üretim niye düþüyor? Tamam mýyýz artýk,
Tüm Amerika ve Ýngiltere’de, tüm dünyada herkesi
besledik ve tüm ihtiyaçlarýný karþýladýk mý? Üretim
yapmaya gerek mi kalmadý?

Yoo; Afrika’nýn hemen hemen tümü aç, susuz ve
çýplak. Afrika bir yana, dünyanýn en zengin
ülkelerinde bile nüfusun önemlice bir oraný yoksul.

Ama kriz gerçekten de beklendiði gibi geliþirse,
tüm ülkelerde üretim düþecek, iþyerleri kapanacak,
çalýþanlar iþten atýlacak. Yoksullar daha da yoksul-
laþacak, açlar daha da acýkacak.

Niye? Bankacýlýk sektöründe çoðumuzun anla-
makta zorlanacaðý, insan ihtiyaçlarýyla ve bu
ihtiyaçlarý karþýlamakla hiçbir iliþkisi olmayan bazý
sorunlar nedeniyle. Mortgage, teminat, bankalar
arasý borçlanma gibi hiçbirimizi hiçbir þekilde
ilgilendirmeyen, hayatlarýmýzda hiçbir yeri
olmayan süreçler ve “mali enstrümanlar”
nedeniyle, hepimiz yoksullaþacaðýz, bazýlarýmýz
iþsiz kalacak, Batý ülkelerinde binlercemiz evini
kaybedecek, gelecekle ilgili planlarýndan, hayal-
lerinden vazgeçecek.

Ne kadar makul bir sistem, deðil mi?

Marks’ýn “kapitalist üretimin anarþisi” dediði tam
da bu. Ýnsanlýðýn ihtiyaçlarýný karþýlamak için insan-
lar üretim yapýyor, ama öyle bir sistem içinde
yapýyor ki, ne insanla ilgisi var, ne de ihtiyaçla.
Adeta kendi kendine davranan, insandan baðýmsýz
olarak kendi istediðini yapan bir sistem. Bizim
dýþýmýzda bir canavar! Amerika’nýn tüm poli-
tikacýlarý, iktisatçýlarý, iþadamlarý “Kriz geliyor!”
diye baðýrýyor, krizi tarif ediyor, inceliyor, tartýþýy-
or. Ama nasýl engellenebileceðini kimse bilemiyor.
“Ekonomi” diye bir þey var, bizim dýþýmýzda, bize
eziyet ediyor. Sanki uzaydan geliyor kriz.

Oysa, insanlýk kapitalist anarþiye mahkûm deðil.
Çok basit bir alternatifi var. Niye üretim yapýy-
oruz? Kendimizi beslemek, konutlandýrmak, ýsýt-
mak ve tüm diðer ihtiyaçlarýmýzý karþýlamak için.
Bunun ne banka kârlarýyla, ne þirketlerle, ne faizler-
le, ne satýþlarla, ne de parayla alakasý var.

Üretimin merkezine insan ihtiyaçlarýný koyduðu-
muz gün, insanlýk krizlerden kurtulacak. Ama önce
kapitalizmden kurtulmamýz gerek.

Roni Margulies

Zeynep Çalýþkan

AKP ve MHP
Anayasa’nýn 10. ve 42.
maddelerini deðiþtirerek
türban sorununu ‘çözme’
konusunda anlaþmýþ
görünüyor. Varýlan uzlaþ-
maya göre kamuda hizmet
alan-hizmet veren ayrýmý
gözetilerek kriz bir
biçimde çözülecek.
Örneðin, üniversitelerde
ders veren hocalar türban
takamayacak ama derse
giren, yani hizmeti alan
öðrenci bu konuda serbest
olacak.

Yýllardýr üniversite
kapýlarýnda süründürülen,
inancýndan dolayý kemalist
ideolojinin dýþladýðý tür-
banlý kadýnlar açýsýndan
olumlu bir geliþme bu.
Ancak hem yetersiz hem
de ikiyüzlüce bir uygula-
maya benziyor. 

Öncelikle, neden sadece
hizmet alana özgürlük
olsun ki? Bu özgürlük
tanýndýktan sonra, diyelim
ki hukuk fakültesini
kazanan bir türbanlý kadýn,
dört yýl boyunca okula
girip derslerine devam
edebilecek.

Peki, mezun olduðunda
hâkim ya da savcýlýk
sýnavlarýný da kazanýrsa ne
olacak? Ya da siyasal bil-
giler fakültesinden baþý
örtülü olarak mezun olan
bir kadýn kaymakam
olmaya hak kazandýðýnda
ne olacak? Hizmet alan
olmaktan çýkýp hizmet
veren haline gelen
baþörtülü bir kadýn bu
durumda inançlarýný mý
deðiþtirecek? Elbette hayýr.

Siyasal simgeler
CHP ve ayný dili kullanan

herkes türbanýn siyasi bir
simge olduðunu, türban-
lýlarýn bunu bir tür ünifor-
ma olarak gördüðünü ve
kullandýðýný iddia edip bu
zeminden karþý çýkýyor.
Türban türbanlýlarýn bir
kýsmý için elbette siyasi bir

simgedir. Ama bunda ne
sakýnca var? Biz sýnýrsýz
siyasal özgürlükten yana
deðil miyiz? Siyasetin
önündeki engellerin
kaldýrýlmasýný savunmuyor
muyuz?

1980 askeri darbesi
sýrasýnda partisi kapatýlan
Baykal (o zaman genel
baþkan deðildi ama gene
CHP’liydi) 1987’de yapýlan
“siyasi yasaklar kalksýn
mý?” referandumunda
“hayýr” oyu mu kullandý
yoksa? Siyasal özgürlükler-
den yana oy kullandýysa
nalýncý keseri gibi hep
kendine yontuyor demek-
tir: Siyasi yasaklar bana
uygulanýnca itiraz ederim,
hoþlanmadýklarýma uygu-
lanýnca desteklerim! 

Sýnýrsýz giyim
kuþam özgürlüðü

Türbana üniforma
olduðu gerekçesiyle karþý
çýkanlar ikinci bir konuda
da sessiz kalýyor. Çocuk-
lara ve gençlere ilk ve orta
öðretimde daima üniforma
giydirildi. Tutarlý bir
özgürlük savunucusu
özgürlüklerden yarar-
lanacak kiþiler arasýnda
ayrým yapmaz. Giyim-

kuþam özgürlüðünü
herkes için ve her yer için
savunur.

Erdoðan ve Bahçeli’nin
uzlaþmalarý da bu açýdan
hatalý. Türbana kýsmi bir
özgürlük isterken geri
kalan çok geniþ yýðýnlar
için (Türkiye’de okula üni-
formalarla giden yaklaþýk
15 milyon insan var) böyle
bir özgürlük talebini dile
getirmiyorlar. Çünkü bu
üniformalar devletin
otoriter baskýcýlýðýnýn,
altýný çizerek söylüyorum,
siyasi simgesidir. Bu siyasi
simgeyi korumaktan
yanalar. Oysa 15 milyon
çocuk ve gence sorsanýz
içlerinden bir allahýn kulu
bile her gün tek tip
giysilerle okula gitmek
istediðini söylemez.

Bu konuda bir de yýl-
lardýr öne sürülen bir
gerekçe var: Öðrenciler
arasýnda gelir eþitsizliði
var. Eðer herkes ayný üni-
formayý giymezse bu gelir
eþitsizliði açýða çýkar ve
yoksul öðrenciler maðdur
olur. Bu tam bir kuyruklu
yalan.

Bir kere, yoksul öðrencil-
er yeni bir masrafa girerek
üniforma almak zorunda

kaldýklarý için zaten mað-
dur oluyor. Oysa var olan
giysileriyle okula gitseler
üniforma parasý ceplerinde
kalacak. Ýkincisi, zengin
ailelerin çocuklarý zaten
yoksul ailelerin çocuklarýy-
la ayný okullara gitmiyor.
Görece daha zengin çocuk-
larla ayný okulda okuyan
öðrenciler arasýndaki eþitsi-
zliðin üzeri ise üniformay-
la örtülemiyor. 

Giyilen ayakkabýlardan
takýlan saatlere, kullanýlan
çantalardan binilen okul
servislerine kadar her þey
bu eþitsizliði herkesin
gözüne gözüne sokuyor.
Hatta üniformalarýn
kumaþý ve temizliði (çünkü
parasý olan bir de yedek
üniforma alýyor ve biri kir-
lenince diðerini giyiyor)
bile gelir farkýný anlatýyor. 

Hal böyleyken en tutarlý
özgürlük savunuculuðu
“türbana her yerde özgür-
lük ama ayný zamanda,
herkese her yerde özgür-
lük” gibi bir slogan etrafýn-
da þekillenebilir. 

Geriye kalan her tutum
özgürlükleri sadece bir
kesim için savunmak
anlamýna gelir. Bu da
ayrýmcýlýðýn dik alasýdýr. 

Türbanýn nesini 
savunacaðýz?

GÖRÜÞ

AKP’de diðer
hükümetler gibi eðitimde
attýðý adýmlarla övünüy-
or.

Maliye Bakaný Kemal
Unakýtan’ýn açýk býrakýlan
mikrofon tarafýndan
kaydedilen sözleri bunun
nedenlerini açýkça ortaya
koydu.

Üst düzey bir bürokratý
bakana sevinçle YÖK’ün
nasýl yola geldiðini
anlatýyor ve “para bende”
“300 milyon dolar
verdik” diyerek açýkça

üniversite yönetimlerinin
satýn alýndýðýný söylüyor-
du. 300 milyon dolarlýk
ödeneðe kavuþan YÖK
üniversiteleri Dünya
Bankasý’nýn “reform”
paketine ikna edilmiþ.
Bununla da kalmamýþ
üniversitelerin döner ser-
mayelerinin yüzde 15’ini
Maliye’ye aktaran tarife
de kabul ettirilmiþ.

Saðlýktan sonra eðitimde
tamamen paralý hale
geliyor.

YÖK baþkaný parasýz

üniversite fikrine açýkça
karþý olduðunu
söylemiþti. Ancak sorun
sadece üniversiteler deðil.
YÖK tarafýndan özel
okullar, dersaneler,
sýnavlarla alt üst edilen
eðitim sistemin tamamý
sermayeye kâr alaný
olarak açýlýyor. 

Saðlýkta “reform” adý
altýndaki hak gaspýna
karþý olduðu gibi
eðitimde Dünya bankasý
planlarýna da karþý çýk-
mak gerek.

Maliye Bakaný:
300 milyon dolar verdik, susacaklar
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"Küresel ticaretin, neo-liberal
siyasetin ve akademik kapital-
izmin baþkenti" Davos’taki Dünya
Ekonomik Forumu 2008’e
ekonomik kriz ve dünya
ekonomisinin geleceðine dair
karamsarlýk damgasýný vurdu.

88 ülkeden 27’si devlet ya da
hükümet baþkaný olmak üzere
2.500 kiþi foruma katýldý. 1370 üst
düzey þirket yöneticisinin geldiði
Davos Zirvesi 1971’den bu yana
en yüksek yönetici katýlýmýna
sahne oldu. Katýlýmcýlarýn ortak
vurgusu IMF ve Dünya
Bankasý’nýn iþe yaramadýðý,
ekonomik kriz karþýsýnda küresel
sermayenin bir liderlikten yoksun
olduðuydu.

"Ýþbirliðine Dayalý
Yenilikçilik"

Forumun bu yýlki temasý aslýnda
‘çözüm yok, birlikte bulmayý
deneyelim’ olarak okunabilir.
Ancak Davos’ta yapýlan konuþ-
malarda bu yönde herhangi bir
parlaklýk yoktu.

Tony Blair, "ABD'de yaþanan
krizin Asya ve Avrupa ekonomi-
lerine etkisi konusunda daha önce
ancak tahminlerde bulunabilirdik.
Yaþayarak bunu görüyoruz.
Küresel krizlere karþý nasýl iþbirliði
yapabileceðimizi hep birlikte
öðreneceðiz" diyerek çözümsüz-
lüðü ifade ederken yalnýz deðildi.

"2008'de Küresel Ekonominin
Görünümü" baþlýklý oturumda
konuþan IMF Baþkaný Dominique
Strauss, ABD ekonomisindeki
yavaþlamanýn çok ciddi boyutlar-
da olduðunu söyledi. Strauss’a
göre kriz ABD ve yüksek petrol
fiyatlarýndan kazanan ülkelerle,
ekonomisi dýþ yatýrýma baðlý ‘yük-
selen ülkeler’i vurabilir.

Geçen haftaki krizden darbe
yiyen Merrill Lynch'in yeni
CEO’su John Thain, ABD konut
sektöründeki fiyat düþüþlerinin
daha uzun süre devam edeceðini
ve konut balonunun patlamasýyla
ortaya çýkan zararlarýn çok daha

yüksek rakamlara çýkabileceðini
söylüyordu.

George Soros’a göre “60 yýlýn en
büyük krizi’yle karþý karþýyaydýk.

Davos’a katýlan iþadamlarýna
küresel ekonominin önündeki en
büyük tehditler soruldu.

Küresel bir kriz karþýsýnda yeterli
iþbirliði ve liderliðin bulunmamasý
ilk sýraya yerleþti.

Ekonomik krizin iyi yönetile-
memesi, küresel güven kaybý,
ABD ekonomisinin durgunluða
girmesi, küresel kredi sorunu,

enerji ve mal fiyatlarýndaki artýþ,
korumacýlýðýn artmasý ve gelir
adaletsizliði küresel kapitalistlerin
sýraladýðý diðer tehditlerdi.

Yeni-liberalizmin meydan oku-
masý ve küreselleþmenin kalesi
olarak nitelenen Davos’ta bu kez
cüretkarlýk yoktu. 

Dünyanýn en zengin adamý
Microsoft eski baþkaný Bill Gates,
sermayenin zenginliði yoksullarla
paylaþmasýna dayanan ‘insancýl
bir kapitalizm’ önerirken yeni-lib-
eralizmin yolun sonuna yak-
laþtýðýný da söylüyordu.

Davos zirvesine katýlan 30 bakan-
dan 3’ü Türk’tü. Yerli medya bu
“görmemiþliði”, Davos’a ‘Türk
çýkarmasý’ olarak sunsa da sisteme
umutsuzluðun kapladýðý bir
ortamda Türk temsilcilerinin lobi
faaliyetlerinin herhangi bir etkisi
olmadý.

Ýslam ve Batý
arasýnda ipler
geriliyor

Sorun
kültürel mi?

Dünya Ekonomik Forumu’na kriz damgasýný vurdu

Davos’taki karamsarlýk

Küresel sermayenin temsilcileri Davos’ta IMF ve Dünya bankasý’nýn iþe yaramadýðýýnda hem fikirdiler.

Chavez:

"ABD ekonomisi çöküþe geçecek"
Venezuela, Nikaragua, Bolivya ve Küba'nýn oluþturduðu ALBA

ülkeleri zirve toplantýsýnda konuþan Chavez, Amerikan emperyal-
izminin "hepimizi etkileyebilecek bir krize girdiðini" söyledi. 

Güney Amerika hükümetlerini ALBA'ya davet ederek "rezervleri-
mi-zi buraya getirmeye baþlamalýyýz. Bu para neden kuzeyde kalsýn
ki?" dedi ve ekledi "Gelecek yýllarda ABD imparatorluðunun yýkýl-
masý için elimizden gelen her þeyi yapmalýyýz. Kahrolsun ABD
emperyalizmi!"

Dünya Ekonomik
Forumu tarafýndan hazýr-
latýlan "Ýslam ve Batý:
Diyalogun Durumu 2008"
adlý raporda þu tespit
yapýldý:

"Dünyada nüfusun
çoðunluðu, Batý ve
Müslüman dünya arasýn-
daki þiddet içeren çatýþ-
madan sakýnýlabileceðine
inanýyor, fakat ayný
zamanda iliþkilerin duru-
mu konusunda büyük bir
kötümserliði de paylaþýy-
orlar."

Bir çok ülkede yapýlan
kamuoyu araþtýrmalarýna
göre Batý ve Ýslam arasýnda
bir diyalog kurulmasý zor.

Rapor, Batý’da yaþayan
müslümanlarýn dini
cemaatlerle iliþkisinin art-
týðýný belirtiyor.

Rapora göre Filistinlilerin
yüzde 84’ü, Mýsýrlýlarýn
yüzde 80’i gibi yüksek
oranda, Türklerin yüzde
68’i, Suudi Arabistan'da
yaþayanlarýn yüzde 67’si
ve Ýranlýlarýn yüzde 62’si
Batý’nýn müslümanlara
saygý göstermediðini
düþünüyor.

Dünyada müslümanlar
ve Batý’nýn çok iyi
geçinemediði fikri ABD'de
(yüzde 88), Danimarka'da
(yüzde 85), Ýsrail'de (yüzde
83) ve Filistinlilerde (yüzde
83) yaygýn durumda. 

Küresel sermayenin tem-
silcileri sorunu dini ve
kültürel ayrýmlar
temelinde koysalar da
müslümanlarýn yaþadýðý
ülkelerle Batý’nýn arasýnda-
ki gergin iliþkilerin somut
nedenleri var.

Sermayenin yüzde 80’i en
geliþmiþ 8 ülkede
toplanýrken geriye kalan
ülkeler yüzde 20’yi pay-
laþýyor.

1 milyar insan günde 1
dolardan az parayla yaþa-
maya çalýþtýðý, 1,1 milyar
insanýn temiz suya
eriþemediði, 2,6 milyar
insanýn da temel temizlik
olanaklarýna ulaþamadýðý
dünyada müslümanlarýn
yaþadýðý ülkelerde sefalet
paylaþýlýyor.

Irak’ýn iþgal edilmesi,
Kuzey Afrika’dan
Ortadoðu’ya bir bütün
olarak islam coðrafyasýnýn
ABD emperyalizminin
saldýrganlýk hedefi haline
getirilmesi bardaðý iyice
taþýrýyor. Sorun kültürel
olmaktan çok politik.

dsip.org.tr
yakýnda
yayýnda

Filistin Halk Kurtuluþ
Cephesi'nin kurucusu
George Habbaþ, sürgünde
yaþadýðý Ürdün' de hay-
atýný öldü.

George Habbaþ, 1925'de
Kudüs'de bir Rum
Ortodoks ailesinin çocuðu
olarak dünyaya geldi.
Beyrut Amerikan Üniver-

sitesi'nde eczacýlýk eðitimi
aldý. 1948'de Ýsrail devle-
tinin kurulmasýyla birlikte
mücadele hayatý baþlayan
Habbaþ 1952'de Milliyetçi

Arap Hareketi' nin baþýna
geçerek Filistinliler arasýn-
da ünlendi.

Ardýndan 1967 yýlýnda
El Fetih’e göre solda
duran bir örgüt olan
Filistin Halk Kurtuluþ
Cephesi (FHKC)'ni kurdu.
FHKC, 1971 yýlýnda bir
çatý örgütü olarak kurulan
Filistin Kurtuluþ
Örgütü(FKÖ)'ne katýldý ve
onun sol kanadýný oluþ-
turdu. FHKC, El-Fetih'ten
sonra ikinci büyük örgüt
oldu.

1980'lerde saðlýðý kötüye
giden Habbaþ bir süre
Þam'da ve Amman'da
yaþadý. 2000'de FHKC'nin
genel sekreterliðinden
ayrýlan Habbaþ yerini,
2001 yýlýnda Ýsrail tarafýn-

dan öldürülen Ebu Ali
Mustafa'ya býraktý.

Bugüne kadar yapýlan
barýþ görüþmelerini sert
bir þekilde eleþtiren
Habbaþ bu tutumuyla
Yaser Arafat' ýn FKÖ
içerisindeki en büyük
siyasi rakiplerindendi.

“...Ama bugün, belki de ilk defa, bu durumun
deðiþmek üzere olduðunu yoðun biçimde hissediy-
oruz. Bu, ne resmi Arap yönetimlerinin her zaman-
kinin aynýsý ve belki de daha ölümcül bir halde olan
iþbirlikçiliði ve basiretsizliði son bullduðu için, ne de
çifte standartlý uluslararasý toplum her nasýl olduysa
makulleþtiiði için; Hizbullah ve Genel Sekreteri Seyid
Hasan Nasrallah’ýn liderliðinde yürütüülen Lübnan
Direniþi’nin kahramanlarý ve Gazze ve diðer Filistin
kentlerindeki Filisttin Direniþi’nin kahramanlarý
tarafýndan yazýlan yiðitlik ve direniþ destaný yüzün-
den böyle. Bu kahramanlar, bu kez, hiçbir yanýlgýya
düþmeksizin, davayý kendi elleerine aldýlar ve þimdi,
galip gelmek için can atan bir Arap ulusunun
öncülüðünü temsil ediyorlar...”
George Habas, 2006’da yaptýðý çaðrý

George Habbaþ öldü
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Sosyalist Ýþçi’nin geçen sayýsý
basýlýrken kamuoyunda vatan-
severler olarak bilinen çok sayýda
kiþinin de evleri basýlýyordu.

Baþlarýnda JÝTEM’in kurucusu
Veli Küçük’ün, 301 davalarýnýn
ünlü avukatý Kemal Kerinçsiz’in
de  olduðu bu kiþilerin bir kýsmý,
sorgulanmalarýnýn ardýndan
“silahlý gizli örgüt kurmak ve
halký isyana teþvik etmek”ten
tutuklandýlar.

Basýna “Ergenekon Çetesi”
olarak yansýyan bu grubun bir
dizi olayýn ardýnda olduðu ve
büyük bir olasýlýkla Hrant
Dink’in öldürülmesi olayýný da
planladýðý söyleniyor.

Ergenekon Çetesine karþý
baþlatýlan polis operasyonu
basýnda bazý gazeteler tarafýndan
hararetle karþýlanýrken bazý
gazeteler ise olaya neredeyse hiç
deðinmediler. Bazý yazarlar ve
yorumcular olayý “yeni bir
Susurluk” ya da “çok önemli bir
köþe” diye adlandýrýrken bazýlarý
da susmayý tercih ettiler.

Sol basýnda ve örgütlerde de
benzer bir bölünme oldu. Bazý
günlük “sol” internet yayýnlarý
olaydan hemen hemen hiç bah-
setmezken (örneðin sendika.org
sadece 2-3 kýsa haberle tutukla-
malardan haber verdi. ‘Yeni
alametler belirirken’ baþlýklý
yorum yazýsýnda ise Ergenekon
Çetesi’nden yorumsuz bir
biçimde sadece 3 satýrla
bahsedilmekte. Kýsacasý sendi-
ka.org Ergenekon Çetesi üzerine
yorum yapmadan olayý
geçiþtiriyor.) bazýlarý da olayý
“Veli Küçük, Kemal Kerinçsiz
gibi isimlerin içinde bulunduðu
çoðu doðrudan ABD tezgahýnda
yetiþmiþ ‘ulusalcý’ gruba yapýlan
operasyon ülkede esmesi istenen
liberal-iþbirlikçi rüzgarý
kuvvetlendirecek. Operasyon bu
kiþilerden ziyade girilecek sürece
gösterilecek yurtsever tepkileri
bertaraf etmeyi hedefliyor”(soL)
diye yorumladý. 

Radikal yazarý Perihan Maðden
“Bu Büyük Baskýn’ý Sabah
Gazetesi’nin yaptýðý gibi ‘Devlet
Derin Devlete Karþý’ diye ayak-
lanmaya çalýþanlarýn
fotoðraflarýný basarak da yapa-
bilirsin doðrulukla/doðruculuk-
la; ‘Hedefteki Ýsimler’  manþetini
atýp hedeftekilerin büyütülmesi
ile de.

“Senin meþrebine kalmýþ, senin

vicdanýna”(Perihan Maðden, 24
Ocak, Radikal)

Gerçekten de Ergenekon Çete-
si’nden bahsetmek ya da bahset-
memek, haber verirken neyin öne
çýkarýldýðý kiþilerin, yayýnlarýn ve
örgütlerin politik tutumunu
belirliyor.

Bir de Ergenekon Çetesi’nin
tutuklanmasýný esas olarak
AKP’nin, Fethullahçýlarýn
“Gladyo operasyonu” olarak
görenler var. Bunlarýn baþýnda
Ýþçi Partisi lideri Doðu Perinçek
geliyor.

Perinçek derhal yaptýðý açýkla-
ma ile polisin içindeki
Fethullahçýlarýn Gladyo’ya el
koyduðunu açýklarken adeta
milli gladyoyu savunuyor.
Onunla hemen hemen ayný
çizgide duran TKP/Yurtsever
Cephe de Ergenekon

Operasyonu’nu Fethullahçýlarýn
iþi olarak deðerlendiriyor.

Açýk ki Ergenekon Çetesi diye
tutuklananlar Türkiye’de ister
kontrgerilla, ister gladyo, ister
derin devlet densin, devlet içinde
uçlarý olan ve sayýsýz gizli kapak-
lý iþ yapan, etrafa terör saçan
örgütlenmenin bütünü deðil.

Tutuklanan ya da göz altýna alý-
narak serbest býrakýlanlara
bakýldýðýnda bunlarýn bir “isyan”
çýkarmasý zor. Kuvay-ý Milliyeci
örgütlenmeleri komik örgütler.
Bunlarýn çok ciddiye alýnmasý
mümkün deðil. Ne var ki
1980’lerde de Abdullah Çatlý,
Oral Çelik, Mehmet Ali Aðca
gibilerin ayný türden iþler için
kullanýldýðýný düþünürsek ve bu
çapsýz unsurlarýn ne denli kan
dökücü olduklarýný hatýlarsak
Ergenekon Çetesi’nin de yetenek-

lerini daha iyi anlayabiliriz.
Ancak gene de Ergenekon ve

diðer sayýsýz çetenin baðlý olduðu
bir baþka yer olmasý gerekir. Bu
bir kiþi deðildir. Çetelerin kay-
naðý devletin içindeki resmi bir
kurumdur. Ve bu kurumun kim
olduðu da aslýnda bellidir.

Gerektiði zaman bomba
koyarken yakalananlara “iyi
çocuklardýr” diyen, askeri
mahkemelerle bu “iyi çocuklarý”
serbest býraktýran, çetelerin kul-
landýðý silah ve bombalarý temin
eden güç ancak devletin içinde
etkisi ve yetkisi büyük, çok
büyük olan güçtür.

Ergenekon Çetesi’nin hapse yol-
lanmasý ile baþlayan sürecin
sonunda bu gerçek merkez çök-
ertilmedikçe, hiç deðilse etkisiz
hale getirilmedikçe çetelerin var-
lýðý sürecektir.

Buna raðmen Ergenekon Çete-
si’nin açýða çýkarýlmasý, ayný
zamanda bu çetenin sayýsýz pis-
liðinin ortaya dökülmesi solda
yer alan hiç kimseyi rahatsýz
etmez, aksine memnun eder.

Bugün çizgi bellidir: Ya çetelere
karþý çýkacaksýn ya da þu ya da
bu biçimde, susarak, sorunu
Fethullahçýlarýn operasyonu gibi
görerek, asýl saldýrýnýn yurtsever
tepkiyi bastýrmak için yapýldýðýný
iddia ederek ya da hiç aðzýný
açmayarak tutum alýp derin bir
bataða batacaksýn.

Gene Radikal’den Perihan
Maðden “temizlik her tarafa
uzanmalý. Medyaya da.
Patronlara da. Yargýya da. Ennnn
milliyetçi kisvesi altýnda yer gös-
tericilere de. Yaptýklarý/yazdýk-
larý nedeniyle allahsýz olduklarýný
düþünebileceðimiz din ve ahlâk
tacirlerine de.  Her yere.
Herkese” diyor ayný yazýsýnda.
Biz de ekleyelim, sola, internet
gazeteciliðine, sol örgütlere de
temizlik yayýlmalý.

Ýþçi Partisi’ni çoktan kaybettik.
Onlar Veli Küçük ile birlikte
planlar yapýyorlar. Þimdi baþka
sol örgütlerin de ayný yere
düþmesini durdurmak lazým.

Ýþçi Partisi ile ayný yere
düþmektense gelip tekrar sürüye
katýlsýnlar. Sola, burjuva devle-
tine de içindeki çetelere de karþý
olanlara katýlsýnlar. Henüz çok
“ilerlemediler”.  Yarýn çok geç
olacaktýr.

Ergenekon çetesi hapiste

GERÝSÝNÝ DE
ÝSTÝYORUZ

Nedir bu
derin devlet?

Çeþitli adlarla anýlan bir
oluþum var. Derin devlet,
gladyo, kontrgerilla, süper
NATO vs gibi. Bütün  bu
oluþumlar sonuç olarak
devletin bilinen resmi,
yasal kurumlarý ile içiçe
bir biçimde çalýþan ama
yasal olmayan, yani burju-
va yasallýðýnýn dýþýnda
faaliyet sürdüren ve burju-
va yasallýðý ile çözüle-
meyen sorunlarý, yani poli-
tik muhalefetleri þiddet
yolu ile çözen kurum-
lardýr.

Bu tür örgütlenmeler her
dönemde vardý. Soðuk
Savaþ yýllarýnda hemen
hemen bütün NATO
ülkelerinde sosyalistlerle
mücadele için kurulan bu
tür yapýlar Doðu
Bloku’nun çökmesiyle bir
ölçüde amaçsýz kaldýlar.
Ne var ki devlet her
zaman  “iç düþmanlara”
sahip olduðu için, 1960-
80’lerin örgütlenmesi
1990’lardan sonra da eski
kadrolarýna yeni görevler
belirledi.

Dün MHP-Ülkü Ocaklarý
örgütlenmesinin görevine
bugün yeni hava ile birlik-
te bir dizi “vatansever”
örgütlenme eklendi.
Ergenekon Çetesi bunlar-
dan birisi.

Politik-ideolojik bir
saldýrý baþladý. Toplum
azýnlýk milliyetçiliðinin de
“zararlý” olduðuna ikna
edilirken solda da çeþitli
gruplar ayný fikre
kazanýldý.

Sokakta büyük bir mil-
liyetçi dalga varmýþ havasý
yaratýldý. Bu hava ile bir-
likte solda da bu “mil-
liyetçi dalgadan yararlan-
mak” isteyen gruplar
ortaya çýktý.

Vatansever örgütlenmel-
er, baðlý olduklarý devlet
içindeki resmi kurumlarýn
merkeziliði dýþýnda, güçlü
bir merkezi yapýya sahip
deðiller. Ayrýca dün Ülkü
Ocaklarý ve MHP içinde
bir merkezi yapýya sahip
olan sayýsýz faþist 12 Eylül
ve onu izleyen dönemde
baðýmsýz küçük çetelere
dönüþtü. Çok zaman poli-
tik olmayan bu çeteler, son
tahlilde derin devletin
örgütlenmelerine daima
yardýmcý oldular. Az sayý-
da ülkücü çete ise baþtan
itibaren hem ticaret hem
siyaset yaptý.

Ergenekon Çetesi’nin
darbe almasý bütün bu
yapýyý daðýtacak güçte
deðil. Ama bir baþlangýç
olabilir.

Asýl sorun ise devlet
içinde yasadýþý yollarý kul-
lanan kurumlarýn gerile-
tilmesidir. Burjuva devlet
daima ama daima bu tür
örgütleri ihtiyacý olduðu
için koruyacak ve besleye-
cektir ama bir ölçüde
dizginlenmeleri bile bir
kazaným, büyük bir
kazanýmdýr.

?
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Nihayet cesur bir savcý çýkýp
'çetelere cennet vatan'da bir
çetenin üzerine gitmeye karar
verdi. Adýný Türklerin diþi bir
kurdun peþine takýlýp gittiði
Ergenekon Destaný'ndan alan bir
çetenin bazý üyeleri açýða
çýkarýldý, bir kýsmý da tutuklandý.
Hrant Dink suikastýndan beri
adalet talebini daha yüksek sesle
dile getirenler açýsýndan sevin-
dirici bir geliþme bu.
Operasyonun Cumhurbaþkaný
Gül'ün Rakel Dink'e verdiði söz-
den üç gün sonra gerçekleþmesi
de AKP hükümetinin devlet
içinde yýllardýr örgütlenen çeteler
sorununa daha ciddi el atacaðýný
gösteriyor.

***
Basýna yansýdýðý kadarýyla

Ergenekon çetesinin hazýrladýðý
ölüm listelerinin 'yemek listeleri'
olarak þifrelendiðini öðreniyoruz.
Bu 'yemek listeleri'nde yer alan
isimlere bakýldýðýnda hemen
hepsinin 301. maddeden dava
açýlmýþ kiþiler olduðu görülüyor.
301 listeleri bu ve benzeri
çetelerin elinde ölüm listelerine
dönüþüyor.

Bu yüzden buruk bir sevinç

yaþýyoruz. 301. maddenin arkasý-
na geçerek Türkiye'yi darbe
ortamýna sürükleyen çetelerin
üzerine çok daha önce gidilseydi,
çaðdýþý yasa maddesi 301 çoktan
kaldýrýlsaydý, nefretin yaygýnlaþ-
masý ve kan dökülmesi engel-
lenebilirdi. Hrant Dink
demokrasi mücadelesinde hâlâ
aramýzda olabilir, Orhan Pamuk
ve baþka pek çok aydýnýmýz ölüm
tehditleriyle yaþamak zorunda
kalmayabilirdi.

***
Hükümetin attýðý bu adým

önemlidir ve desteklenmelidir.
Ancak yeterli deðildir. Örgütlen-
me þemalarýnda 'komutanlýklar'
olan, askeri bir yapý olduðu
açýkça belli olan bu çeteyi üç-beþ
emekli askerin yönetmediði
ortadadýr. Susurluk'tan beri
kendilerine dokunulamayan çete-
ciler, daha tepelerden destek
almaksýzýn, bir askeri darbe
yapamaz. Ancak bunun zeminini
yaratmaya çalýþabilir. 

Yakalanan bu çekirdek kadro-
lara tepeden emir veren güçler
bulunup ortaya çýkarýlmadýkça,
yaptýklarýnýn halka karþý suç iþle-
mek olduðu kanýtlanýp her biri

adalete hesap vermedikçe ve
ayný þeylere bir daha kimsenin
kalkýþmamasý için önlemler alýn-
madýkça demokrasi bir arpa
boyu bile ilerleyemez. 

Soruþturmalar daha yukarýya
kadar geniþletilmez ve dokunula-
mayanlara dokunmaya baþlan-
mazsa bayrak ve silah üzerine
yemin törenleri düzenleyen
devlet destekli paramiliter
güçler, o 'yukarý'dan verilecek
yeni emirlerle, yeni terör eylem-
lerine kalkýþabilir. Bunun sorum-
luluðunu ise hiç kimse taþýya-
maz.

***
Eðer hukuk bu kez maðdurlar-

dan yana iþleyecekse, gerçekten
demokratik bir siyasal ortam
yaratýlmak isteniyorsa, her þey-
den önce Hrant Dink cinayeti
aydýnlatýlmalý ve vakit kay-
betmeden 301. madde kaldýrýl-
malýdýr. Madde'de yapýlacak her-
hangi bir deðiþiklik göz boya-
maktan baþka bir anlam taþýmaz. 

301 Kaldýrýlsýn, Irkçýlar
Yargýlansýn!

Irkçýlýða ve Milliyetçiliðe
DurDe Giriþimi
www.durde.org

Bugüne 1929 krizinden 
bakmak

Þenol KARAKAÞ

Küresel kriz paniði hýzla yayýlýyor. 12 trilyon dolarlýk bir
ekonomik hacme sahip ABD ekonomisi küresel istikrarsýzlýk odaðý
haline geliyor. Dünya gelirinin dörtte birinden daha büyük bir
bölümü ABD’de üretiliyor. 1 trilyon dolarlýk ithalat, 1.5 trilyon
dolarlýk ithalat hacmi ABD’nin dev bir ekonomiye sahip olduðunu
kanýtlýyor. Küresel kapitalizmin merkezindeki son ekonomik sarsýn-
tý dünya çapýnda bir panik yaratýnca akýllara 1929 yýlýnýn gelmesi
kaçýnýlmaz oldu. 

1929: Savaþtan önce, savaþtan sonra
Birinci Dünya Savaþý’nýn ardýndan ABD dünyanýn en büyük gücü

durumuna ulaþtý. Dünya altýn rezervinin önemli bir kýsmýný elinde
tutan, dýþ ticaret fazlalarý artan ve savaþ sonrasýnda yýkýma uðrayan
ülkeler için yeniden yapýlanmalarýnda baþvurulmak zorunda
kaldýklarý güç durumuna gelen ABD ayný zamanda Avusturya,
Belçika, Fransa’dan, Ýngiltere, Ýtalya ve Polonya’ya kadar çok sayýda
ülkeden alacaklý durumdaydý.

Dünya savaþýndan sonra ekonomik geniþleme bekleyenler
yanýldýlar. Almanya ve Ýngiltere’de tam tersi geliþmeler yaþandý.
Ýþsizlik Ýngiltere’de 1920’ler boyunca %10 oranýnda seyretti. 

Birinci Dünya Savaþý sonrasý ise Almanya tam bir parasal çöküntü
yaþadý. 1923 'de Alman para birimi 1913'deki deðerinin milyarda
birine indi. 

Almanya parasal çöküntü yaþar, savaþ tazminatlarý ve borçlar
nedeniyle ekonomisi dýþ borçlara baðlý hale gelirken, ABD savaþ
sonrasýnýn hem politik hem de ekonomik açýdan en karlý ülkesi
olarak görülüyordu. 

1924-1929 yýllarý arasýnda ücret ve fiyatlarda yaþanan gerileme,
ABD’de gýda fiyatlarýnda gerilemeyi getirdi. Aþýrý üretimin talebi
aþmasýyla ABD büyük bir problemle karþý karþýya kaldý.

ABD’de otomotiv, alt yapý gibi alanlarda yaþanan geliþmeler,
sanayileþmeye olan açlýk spekülatif sermayenin de geliþmesine
neden oldu. 

Kara Perþembe
1929 yýlýnýn 24 Ekim günü ABD’de borsa dibe vurdu. Birkaç ay

öncesinde baþlayan borsadaki duraðanlýk, arada bazý büyük þirket-
lerin hisse senetlerinde yaþanan düþüþ, toplamda 4.2 milyar dolarýn
yok olmasýna neden olan bir mali çöküntüyü getirdi.

“Kara Perþembe”nin ardýndan yaklaþýk 4 bin banka battý.
Ardýndan dünya çapýnda bugün büyük bunalým olarak adlandýrýlan
sarsýntý baþladý.  Almanya, 30 trilyon mark borçlanmýþ, çünkü küre-
sel sermaye ithalatýnýn yarýsýný tek baþýna yapar hale gelmiþti. 1929
krizi ABD’nin ardýndan ekonomisi zaten kýrýlgan olan Almanya’yý
da çökertti. Ýki büyük ekonominin çöküþü küresel üretimde þiddetli
bir düþüþe, bu ise Arjantin, Hindistan, Kanada, Balkan Ülkeleri gibi
çok sayýda ülkeyi þiddetli bir krize soktu.

Kriz hemen tüm ülkelerde inþaat sektörünün durmasýna neden
oldu. Sektörde kitlesel bir iþsizlik baþladý. Tarým ürünlerinin fiyat-
larýnda %40 ile %60 arasýnda düþüþ yaþandý, kýrsal nüfus daðýldý,
çiftçiler çöktü. 1929 krizinin sonucunda dünya çapýnda 50 milyon
kiþinin iþsiz kaldýðý tahmin ediliyor. Kriz dünya üretiminde,
toplamda %42’lik bir azalmaya, dünya ticaretinin ise üçte ikisinin
durmasýna neden oldu. 

Kara Perþembe’den Avrupa’nýn kararmasýna
1929 yýlýyla 1938 yýllarý arasýnda ABD’de sanayi üretiminde düþüþ

oraný yaklaþýk %30 oldu. Yine yaklaþýk her üç kiþiden birisi iþsiz
kaldý.

Krizi sadece mali sistemdeki bir çöküntü olarak görmek büyük bir
yanýlgýdýr. Kapitalizmin geniþleme, duraðanlýk ve gerileme dönem-
leri küresel bir sistem olarak egemen olmaya baþladýðýndan beri
tanýk olduðumuz eðilimlerdir. Kriz de öyle. Ama krizden söz etmek
için ekonomik, politik, sosyal ve psikolojik süreçlerin tümünde bird-
en bir kýrýlmanýn, deðiþimin, toptan ve ani bir çöküþün yaþanmasý
gerekir.

ABD’de krizin patlak vermesi, þiddetlenen iþsizlik yoksullarýn
saflarýnda isyan dalgasý baþlattý. 1932 yýlýnda ABD üç büyük grev
dalgasýyla sarsýldý. 150 bin tekstil iþçisi greve çýktý. Ýþsizlere yardým
eden derneklere üye sayýsý 300 bine çýktý. 

Kriz, ekonomik çöküntünün yaný sýra direniþleri, egemen sýnýflarýn
saflarýnda bölünmeleri, orta sýnýflarýn tüm inanç deðerlerinin banka
cüzdanlarýyla birlikte yok oluþunu ve bir cinnet halini, toplumda
politik bir radikalleþmeyi, egemen sýnýflarýn çýlgýn maceralara gir-
iþmesini, genellikle bütün bu adýmlarýn hep birden ve ayný anda
atýlmasýný getirir.

1930-1931 yýllarý arasýnda Latin Amerika ülkeleri 12 askeri dar-
beyle karþýlaþtý. Latin Amerika egemen sýnýflarýnýn krize yanýtlarý
darbe oldu.

Ýngiltere’de Komünist Parti liderliðindeki hareket dev iþçi gösteri-
leri düzenliyordu. Ne yazýk ki çeliþkinin en keskin biçim aldýðý ülke
Almanya oldu. Alman egemen sýnýfý krizden çýkýþýn yolunu
Hitler’in önünü açmakta gördü. Çýlgýnlaþan orta sýnýflarý otoriter ve
askeri bir örgütlenmeyle birleþtiren Naziler, Almanya’da iþçi
direniþini daðýtarak iktidara geldi. Benzer bir geliþmenin Fransa’da
yaþanmasýna iþçilerin grev dalgasý engel oldu.

1929 krizi Almanya’yý nazizmle, ABD’yi Ýkinci Dünya Savaþý’na
hazýrlýkla, Rusya’yý stalinizmle önlem almaya itti. 

Önümüzdeki sayý: 1929 krizine bugünden bakmak-o kriz bu kriz mi?

Çetelere DurDe!
Irkçýlýða ve milliyetçiliðe DurDe’nin basýn açýklamasý

Orhan Pamuk ve
çeþitli tutumlar

“... kurgulanan senaryolarda,
Orhan Pamuk gibiler masum ve
maðdur gösteriliyor.

ABD, Orhan Pamuk’u öldürt-
mez; ona ödüller verip,
Türkiye’ye karþý psikolojik savaþ
elemaný olarak kullanýr. Eðer bu
tür parlak fikirler çýkmýþsa, göre-
ceksiniz altýndan Gladyo’nun
kýþkýrtýcý ajanlarý çýkacaktýr.
Orhan Pamuk gibi “Ermeni ve
Kürt soykýrýmý” yalanýnýn
seslendiricileri için yapýlan
büyük reklam kampanyasý da
operasyonun yan ürünü olmak-
tadýr.” (Doðu Perinçek, Ýþçi
Partisi Genel Baþkaný)

"Yazarýmýz (Orhan Pamuk)
susmuyor ve devam ediyor:

'Burada 30 bin Kürdü öldürdüler.
Ve bir milyon Ermeni. Ve
neredeyse hiç kimse bunu dile
getirmeye cesaret edemiyor. O
halde ben yapýyorum. Ve bu
yüzden benden nefret ediyorlar.' 

"Orhan Pamuk'un sözleri daha
çok konuþulacak ve beraberinde
yazar ve aydýn duruþunu da
tartýþmaya açacak gibi görünü-
yor. Ancak þu haliyle "ben insan
haklarý savunucusu bir yazarým"
diyerek Nobel'e kendisini
pazarlamaya çalýþtýðý anlaþýlýyor.

"Türkiye insanýna olan kinini
kustuðu röportajýnda bu
ifadelere yer veren Pamuk, halk
düþmanlýðý konusunda Belge ile
yarýþýyor. ... Pamuk, uygarlýðýn
deðil, yozlaþmanýn, çürümenin,
ufalmanýn, zavallýlýðýn yazarý
olarak kendisine alan açýyor"
(soL, TKP’nin internet gazetesi)

Ergenekon Çetesi Orhan

Pamuk’u öldürmesi için Erol Ö.
adlý bir tetikçi ile anlaþtý. Erol Ö.
vatanseverler ve yurtseverler
için daima bir düþmandý. 

Ve eðer bir gün Hrant Dink gibi
Orhan Pamuk’a da saldýrýlýrsa
Ýþçi Partisi, soL, TKP gibi yayýn-
lar ve örgütler bu cinayetin
sorumlularý arasýnda olacaklar.
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Cengiz Alðan

Yunanistan Baþbakaný
Kostas Karamanlis’in
Türkiye’ye yapacaðý resmi
ziyaret dolayýsýyla basýnda
her türlü magazinel haber
yer aldý. 49 yýl sonra gelen
ilk baþbakan olmasý
dolayýsýyla konu medyada
oldukça geniþ yer aldý. Bu
yazý magazin medyasýnýn
anlatýmýndan sýkýlanlar ve
Yunanistan’ýn baþka yön-
lerini de merak edenler
için kaleme alýnýyor. 

49 yýl önce kesilen ziyaret
trafiðine kýsaca deðindik-
ten sonra Yunanistan’da
yaþanan askeri darbenin
tarihine birlikte bir göz
atalým.

1933-53 arasýnda
Türkiye’yi dört Yunan
baþbakaný ziyaret etti. Son
olarak da 1959’da, Adnan
Menderes’in davetiyle,
þimdiki baþbakanýn amcasý
Konstantin Karamanlis
geldi. Bu ziyaret ile
1950’lerin ortalarýndaki
Kýbrýs geriliminin ve 6-7
Eylül olaylarýyla donmuþ
olan iliþkilerin çözülmesi
hedefleniyordu. Ziyaret
Kýbrýs Cumhuriyeti’nin
kuruluþunu öngören
Londra ve Zürih
Anlaþmalarý’nýn imzalan-
masýndan üç ay sonra
gerçekleþmiþti.

Aslýnda Kostas
Karamanlis Tayyip
Erdoðan’ýn kýzýnýn
nikâhýnda þahit olmak için
2004’te de gelmiþti
Türkiye’ye. Ama bu, resmi
bir ziyaret olmadýðý için,
‘sayýlmýyor’.

Kýsa tarih
1923 yýlýnda yapýlan halk

oylamasýyla Yunanistan
Cumhuriyeti ilan edildi.
Fakat 1926’da General
Theodoros Pangalos dik-
tatörlüðünü ilan etti.
1935’te monarþik idare
yeniden ortaya çýktý ve
Kral 2. George tahta geçti.
2. Dünya Savaþý patlak ver-
ince Yunanistan Alman,
Ýtalyan ve Bulgarlar
tarafýndan iþgal edildi.
1944 yýlýnda iþgal kuvvet-
leri ülkeden çekildi.
Ülkede tekrar iç karýþýklýk-
lar baþ gösterdi. 1947’de
yapýlan yeni bir halkoyla-
masýyla 2. George idareyi
eline aldý. Daha sonra yer-
ine kardeþi Paul geçti.

Ülke 1963’e kadar
Karamanlis hükümetince
yönetildi. Bu tarihteki
seçimleri Merkez Partisi
kazandý. Ülke içinde
yeniden karýþýklýklar çýktý.
1967 yýlýnda Albay
Papadopoulos darbeyle
idareyi eline geçirdiyse de
1973 yýlýnda General
Dimitrius’un yeni bir
darbesiyle iktidarý kaybetti.
1974’te Türk ordusunun
Kýbrýs’ý iþgali
Yunanistan’da iktidar

deðiþikliðinin neden-
lerinden biri oldu. Yunan
askeri cuntasý daðýldý, yer-
ine Karamanlis hükümeti
geldi. Yunanistan, 1974’te,
referandumla yeniden
cumhuriyet oldu.

Askeri darbe
21 Nisan 1967'de

Yunanistan'da 'albaylar
cuntasý' diye bilinen asker-
lerin darbesi gerçekleþti ve
bu cunta Yunanistan'ý
1974'e kadar yedi yýl
yönetti. Cuntanýn sonunu
getiren olayýn Türkiye’nin
Kýbrýs'ý iþgali olduðu
yaygýn bir görüþtür ve kýs-
men de doðrudur. Ama
Türk milliyetçileri olayý
abartýp bunu ‘Yunan halký-
na Türklerin bir armaðaný’
olarak sunmakla övünür. 

Oysa cunta 1973'te de
zaten kriz geçiriyordu; dar-
becilerin arasýnda
sürtüþmeler baþlamýþ,

cunta lideri Papadopulos
devrilmiþ, Yunanistan'ý
perde arkasýndan Ýoanidis
adýnda bir albay yönetiyor-
du. Yönetimi sivil kadro-
lara devretme giriþimleri
baþlamýþtý ve baþbakanlýða
cuntanýn kukla adamý
Andrutsopulos getirilmiþti.
Yedi yýlýn sonunda cunta o
kadar yýpranmýþtý ki,
devirmek bile gerekmedi;
öyle bir an geldi ki Kýbrýs
krizi ile artýk ortada cun-
tayý temsil eden subay
bulunmaz olmuþtu.
Bundan sonra Yunanistan
hýzla normalleþti. 

Karamanlis Paris'ten
döndü ve geçici sivil yöne-
timin baþýna geçti. Yedi yýl-
lýk diktatörlük yýllarý
boyunca Yunanistan'da
sað, merkez ve sol olarak
bilinen bütün siyasiler
yurtdýþýna çýkmýþ ve asker-
lere direnmiþti. Yönetim
yeniden sivillere geçince,

darbeciler yargýlandý ve
elebaþlarý anayasayý çiðne-
mekten, önce ölüme, sonra
cumhurbaþkaný affýyla
ömür boyu hapse mahkûm
edildi. Darbeden kýrk yýl
kadar sonra, son yýllarda
afla salýverilmeleri gün-
deme geldiyse de hayatta
kalanlarý hâlâ hapiste.
Yunanistan'da artýk hiç
kimse askerlerin politikaya
bir daha karýþacaðýný aklý-
na bile getirmiyor.
Askerlerin statüsü diðer
bütün devlet memurlarý
gibi.

Demokrasi kazandý
Bu olaydan demokrasinin

ve halk egemenliðinin
(ulusal egemenliðin deðil)
esenliði açýsýndan bazý der-
sler çýkarýlabilir. Cunta
yönetimine kadar ordu çok
önemli, etkili ve prestijliy-
di. Yunanistan, 2. Dünya
Savaþý'ndaki Alman

iþgalinden sonra, çok kanlý
bir iç savaþ yaþadý (1944-
1950). Ordu iç savaþta
isyanlarý bastýrmýþ ve aðýr-
lýðýný toplum içinde kabul
ettirmiþti. Özellikle sola
karþý, cumhurbaþkaný yetk-
ilerini taþýyan kral ile yakýn
bir iþbirliði içinde, bir tür
özerkliðini kabul ettirmiþti.
Hatta 1974'te yönetim
sivillere devredildikten
sonra bile askerlerin önce-
likleri göz önüne alýndý ve
Savunma Bakanlýðý'na
askerlerin güvendiði isim-
lerin getirilmesi gözetildi. 

Ama bugün askerler
siyasi arenaya çýkamýyor
ve söz sahibi olamýyor.
Bunu saðlayan en önemli
olay cuntacýlarýn yargýlan-
masý ve ömür boyu hapse
mahkûm edilmesi oldu
elbette. Askerin bu denli
yýpranmasýnýn bir nedeni
de cuntanýn yönetime bilfi-
il el koymasýydý.
Darbeciler hükümeti oluþ-
turdu, bakanlýklarý üstlen-
di ve ülkeyi uzun süre
kendileri yönetti. Yani asli
görevlerini býrakýp seçilmiþ
politikacýlarýn görevlerini
yapmaya soyundular. 

Bunun sonucunda
'çaplarý' birkaç yýl içinde
herkes tarafýndan görüldü.
‘Yetenekleri’ konusundaki
yaygýn mitos çöktü.
Yönettikçe yýprandýlar. Ýlk
yýllardaki parlaklýklarýnýn
arkasýnda yetersizlikleri
görülmeye baþlandý.
Pratikte denendiler ve
‘büyülü’ bir yönetme
üstünlükleri olmadýðý
ortaya çýktý. 

Cunta açýsýndan, ülkeyi
kukla hükümetler ve poli-
tikacýlarla idare etmemeleri
hata oldu. Bu hata, doðal
olarak, ülkenin demokra-
sisi için isabetliydi. Son yýl-
larýnda bazý kukla siyasi-
leri gündeme getirmeye
çalýþtýlarsa da artýk geç

kalmýþlardý. Bu
geliþmelerin bir nedeni de
siyasilerin kendi tutum-
larýydý. Sahibinin sesi
rolünü üstlenmek isteyen
siyasilerin sayýsý çok az
oldu. Yani pek siyasi
taraftar bulamadýlar.
Siyasiler cunta mantýðýný
içselleþtirmedi. Ýktidara
geldikten birkaç yýl sonra
cuntanýn siyaset alanýnda
beceriksiz olduðu ortaya
çýktý. Prestij kayýplarý artýk
telafi edilemedi. Ülke, ‘kur-
tarýcýlarýndan’ kurtuldu.
Herkes iþinin baþýna
döndü.

Darýsý baþýmýza
Türkiye bugüne kadar üç

kez askerlerin yönetime el
koyduðu darbeler gördü.
28 Þubat 1997’de bir ‘post-
modern’ darbeyle hükümet
devrildi. Son olarak da 27
Nisan 2007’de ordu bir e-
muhtýra verdi. 

Ama bugüne kadar bu
darbeleri yapan, planlayan,
yöneten hiçbir ordu men-
subu yargýlanmadý. Bu
yüzden Türkiye’de asker
hiç kimseden korkmadan,
siyasete istediði gibi müda-
hale edebiliyor.
Kendilerinden hesap
soran, yargýlayan, ömür
boyu hapse týkan bir siyasi
irade ortaya çýkmadýðý için
ülkeyi babalarýnýn çiftliði
gibi görebiliyor, vatan-
daþlarý ‘sözde ve özde’
olarak kategorize etmeye
cüret edebiliyorlar. 

Yeni darbeler görmek,
asker kafasýyla kýþlaya
döndürülen bir ülkede
yaþamak istemiyorsak; bizi
bombalayanlarýn ‘iyi
çocuklar’ olduðunu duy-
mak istemiyorsak,
Yunanistan’ý örnek alýp,
bugüne kadarki bütün dar-
becileri halka karþý iþledik-
leri suçlardan yargýlamalý
ve hadlerini bildirmeliyiz. 

Baþka bir Yunanistan

Dimitrius’un (takým elbiseli) liderliðindeki cunta 1967-11974 yýllarý arasýnda iþbaþýýnda kaldý.
12 Eylülcülerden bir farklarý var mý?

Atina, 1974. Cuntanýn tanklarý Politeknik üniversitesi’ni iþgal eden öðrencilere suu sýkýyor...
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Can Irmak Özinanýr

Bundan tam 122 yýl
önce, 9 Ocak 1886’da
Alman kapitalist Karl
Benz, "Gaz motoruyla
hareket eden araç" için
patent enstitüsüne baþvu-
rarak, dünyanýn ilk oto-
mobilinin patentini aldý.
Ýnsanlarýn “atsýz ara-
balar”la macerasý iþte
böyle baþladý. Baþlarda bu
araçlar, tasarýmý itibariyle
de at arabalarýna benziy-
or, fayton iþçilerinin
ustalýðýyla vücut buluyor-
du. 1896 yýlýna kadar
Benz fabrikasý toplam 130
otomobil üretti. “Benz
Velo” isimli otomobil,
bunlar içinde ciddi bir
satýþa ulaþan ilk araçtý.
1900’lerde artýk bu sektöre
baþka kapitalistler de
girmeye baþladý.

Fransa’da Levassor,
Bouton, Renault gibi isim-
ler, teknolojilerini daha da
ileri götürerek yeni oto-
mobiller ürettiler. ABD’de
de Duryea kardeþlerin
ürettiði otomobiller
pazara girmeye baþladý.
1910’larda ise otomobil-
lerin kaydý tutulmaya baþ-
landý ve plaka taþýmak
zorunlu hale getirildi.
Otomobiller yaygýn-
laþtýkça, fiyatlarý düþmeye
baþlamýþtý. Böylece,
zenginler için arabalarda
bir takým lüks özellikler
isteme “hakký” da doð-
muþ oluyordu. Bu konuda
asýl teknolojik devrim ise
ABD’de Henry Ford
tarafýndan gerçekleþtirildi
ve kapitalizmin uzunca
bir dönemine damgasýný
vurdu. Henry Ford, artýk
sadece zenginlere otomo-
bil satmak istemiyordu,
iþçi sýnýfýnýn ve diðer
düþük gelirli sýnýflarýn da
otomobil almasý sektörü
kârlý hale getirecekti.
Ford, daha sonradan

“fordist üretim” olarak
anýlan ve tüm sektörlere
yayýlan bant sistemini
geliþtirdi. Eskiden otomo-
biller, atölyelerde iþçilerin
uzun süren çabalarý ile
oluþturuluyordu, bant sis-
teminde ise her iþçi kayýp
giden bir bant üstünde
tek bir parçayý monte
ediyordu. Bu sistem bir
yandan iþçilerin büyük
fabrikalarda kitlesel
olarak bir araya gelmesi,
bir yandan da iþçinin gün
boyu ayný iþi yapmasý ve
yaratýcý faaliyetinin tama-
men kýsýtlanmasý anlamý-
na geliyordu. Bu sistemde
iþçi, sonradan bu sistemi
geliþtirerek iþçilerin
yaþamlarýný üretim
doðrultusunda
düzenleyen Friedrick
Taylor’un deyimiyle “eði-
tilmiþ bir goril” haline
geliyordu. 1900’lerden
bugüne otomotiv sektörü
giderek yaygýnlaþtý ve en
büyük sektörlerden birisi
haline geldi. 1900’ler
boyunca, otomobil fab-
rikalarý dünyanýn en
büyük þirketleri haline
geldi dolayýsýyla sýnýf

mücadelesinin de en
yoðun olduðu sektörler-
den biri otomotiv sektörü
oldu. Ýtalya’da Fiat,
Fransa’da Renault fab-
rikalarýnda ciddi iþçi
direniþleri hatta devrimci
kalkýþmalar gerçekleþti. 

Otomotiv sektörünün
kapitalizm için bu kadar
yaþamsal hale gelmesi
tabii ki petrol üzerinde
yükselen bir uygarlýðýn da
baþlangýcý oldu.  Mal ve
hizmetlerin dolaþýmý için
de petrole dayalý ulaþým
araçlarý kullanýlmaya baþ-
landý, dev karayollarý
yapýldý ve yapýlmaya
devam ediliyor. TV ekran-
larýný sürekli olarak oto-
mobil reklamlarý süslüyor.
Kapitalizm toplu taþýmaya
bütçe ayýrmaktan
kaçýnýrken, bireysel oto-
mobil kullanýmý sürekli
teþvik ediliyor ve bu
patronlarýn ceplerine
büyük kârlar olarak geri
dönüyor. Bu petrol þirket-
lerinin de dünyadaki en
büyük þirketler olmasýna
yol açýyor; Exxon Mobil,
Shell, BP gibi þirketler
dünya politikasý üzerinde

en etkili aktörlerden oluy-
or. Dünyanýn en büyük 10
þirketinin 9’u petrol ya da
otomobil þirketi.

ABD ve Ýngiltere’nin
Irak iþgali de bunun en
net göstergelerinden.
Birbiriyle mücadele eden
büyük devletler arasýnda-
ki hegemonya savaþýnda
petrol önemli bir yer
tutuyor. Bu sebeple Irak
halkýnýn baþýna düþen
bombalardan en büyük
kârlarý elde eden þirketler
yukarýdaki petrol devleri
oluyor.

Kapitalizmde kan ve
petrol iç içe geçmiþ
durumda. Her otomobil
ve benzin reklamýnýn
bütçesinde, dökülen
Iraklýlarýn kanýndan bir
parça var. Bireysel ulaþým
politikalarýnýn bu derece
pompalanmasýnýn, otomo-
bil ve petrol sektörünün
kapitalizmin can damarýn-
da akmasýnýn tek maliyeti,
iþçilerin vahþice
sömürülmesi ve halklarýn
soðukkanlý bir biçimde
katledilmesi deðil. Bu
politikalar bir yandan da
dünya üzerindeki yaþamý

tehdit ediyor. Bugün
dünyanýn en büyük
sorunlarýndan birisi olan
küresel ýsýnmanýn baþlýca
sebeplerinden biri karay-
olu taþýmacýlýðý. Petrol,
küresel ýsýnmaya yol açan
baþlýca fosil yakýt.
Yukarýda sayýlan þirketler
ve bir bütün olarak petrol
üzerine kurulu bir uygar-
lýk yaratan kapitalizm,
küresel ýsýnmadan
sorumlu.

Biz sosyalistlerin ve
sokaktaki aktivistlerin
önerisi ise toplu taþý-
manýn, özellikle de raylý
sistemin geliþtirilmesi.
Raylý sistemin doða
maliyeti çok daha düþük-
tür, çok daha az karbon
gazý salar  ve daha güven-
lidir. Yoksullarýn, raylý
sistemden yararlanmasý
çok daha kolaydýr.
Türkiye’de yolcu taþý-
macýlýðýnýn %95’i kara-
yoluyla yapýlýyor. Bu
rakam demiryolu taþý-
macýlýðýnda, %3 ve
%5’lere düþüyor. 

Bireysel taþýmacýlýk
sömürü, emperyalizm ve
doða tahribatý demek,

ayný zamanda trafik kaza-
sý ve kurþun zehirlenmesi
demek. Benz’in açtýðý
yolda kapitalizm bir yan-
dan kâr ediyor, bir yan-
dan yok ediyor.
Kapitalizm varolduðu
sürece bu sektörlerden
elde ettiði yüksek kârlar-
dan vazgeçemeyecek.
Hiçbir kapitalist, kendi
rýzasýyla, elde ettiði
servetten vazgeçmez.
Dünyanýn en büyük þir-
ketleri ile mücadele etmek
kolay deðil ancak kitlesel
bir mücadele çizgisi ile bu
þirketleri alt etmek
mümkün. Antikapitalist
hareket bu potansiyeli
içerisinde barýndýrýyor.
Türkiye’de KEG’in kam-
panyalarý bu konuda
harekete geçmek isteyen
aktivistler için en uygun
kanal.

Otomotiv ve petrol sek-
törüne karþý mücadele
etmek, kapitalizmin can
damarlarýna saldýrmak
anlamýna gelir. Ýnsaný ve
doðayý merkezine yer-
leþtiren bir taþýmacýlýk
için, kapitalizme karþý
mücadeleye!

Yaktýn bizi Benz!

Bireysel taþýmacýlýk yay-
alarý ciddi bir biçimde etk-
iliyor. Þehirler tamamen
otomobiller için tasar-
lanýyor, yeþil alanlar yok
ediliyor ve yayalar otomo-
billerin saçtýðý zehirli
gazlardan etkileniyor.
Ýnsan Haklarý Derneði
tarafýndan 1990 yýlýnda
yayýnlanan “Yaya Haklarý
Bildirgesi” derhal hayata
geçmelidir:

Yaya Kaldýrýmlarý
Yayalarýndýr. Bütün yer-
leþim merkezlerinde,
örgün ve yaygýn yaya

kaldýrýmý aðýnýn bulun-
masý, en temel yaya
hakkýdýr. Bütün yerleþim
alanlarýnda yaya
kaldýrýmlarýnýn yapýmý
zorunludur. Araçlar yaya
kaldýrýmýna park edemez.
Kaldýrýmlar üzerindeki
bütün fiziki ve toplumsal
engeller, serbest yürüyüþü
aksatmayacak biçimde
düzenlenir. Yayalarýn
egsoz   gazlarýyla
zehirlenmemesi,
gürültüyle rahatsýz olma-
masý, üzerlerine çamur,
toz vb. sýçratýlmamasý için

önlemler alýnýr. 
Kent merkezi yaya böl-

gelerinindir.
Yaya bölgeleri, giderek

bütün merkezi kapsaya-
cak biçimde geniþletilir.
Yaya bölgeleri, her türlü
motorlu araçtan, kesinlik-
le arýndýrýlýr. 

Yaya geçitlerrinde üstün-
lük mutlak olarak yay-
alarýndýr.

Yaya geçitleri iþaretlenir
ve buralarý, hiçbir
biçimde, araçlar tarafýn-
dan iþgal edilemez. 

Yayalar için yeþil ýþýk

süresi, gerekli yürüme
süresine göre ayarlanýr.
Zemin katý yayalarýndýr.
Genel kural olarak yay-
alar, üst ve alt geçitlere
zorlanamaz.

Herkesin istediði yere
yaya yollarýýndan gitme
hakký vardýr

Bu nedenle: 
Sýrf yayalar için özel

yollar yapýlmalý.
Her çocuðun, okula

yaya yolundan, güvenlik
içinde gitmesi saðlanmalý. 

Yerel yönetim, yaya
yolunu hizmet ve tesisler-
le donatmalý. 

Yaya yoluna paralel
bisiklet yollarý yapýlmalý. 

Yaya ve bisikletli
ulaþýmý desteklenmelidir. 

Sokaklar bizimdir
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Rebbeca Pitt

Fransýz yazar ve filozof Simone
de Beauvoir, doðumunun
yüzüncü yýldönümünde güncel
tartýþmalara damgasýný vuruyor.
Beauvoir, feminist bir klasik olan
Ýkinci Cins kitabý ve ünlü “Kadýn
doðulmaz, kadýn olunur” açýkla-
masýyla tanýnýr. 

Kitap 1949 yýlýnda yayýnlandýðý
zaman hem Fransýz solu hem de
saðý tarafýndan eleþtirilip, Katolik
kilisesi tarafýndan da “zehir”
olarak yaftalanmýþtý. 

Kitabýn yayýnlanmasýndan yak-
laþýk 60 yýl sonra, Beauvoir’ýn
kadýnlarýn uðradýðý ayrýmcýlýðý
mahkum etmesi ve “kadýnlýk
miti” üzerine araþtýrmalarý
bugün de önemini korumayý
sürdürüyor.

Beauvoir sadece aydýnlatýcý ve
provokatif bir yazar deðildi.
Yaþamý boyunca zamanýnýn
birçok önemli politik konusuyla
meþgul oldu. Hayatýnýn sonuna
doðru, özellikle Fransa’da kadýn
haklarýyla ilgili kampanyalarda
yer aldý. 

Birinci Dünya Savaþý’nýn sonu-
cu olarak ekonomik durumu
büyük ölçüde deðiþen orta sýnýf
bir ailede yetiþti.

Yazma arzusu ve parlak bir

öðrenci oluþu, Paris’in en saygýn
kurumlarýnda eðitim görmesini
saðladý.

Dönemin en önemli entelektüel-
leri olacak Maurice Merleau-
Ponty, Claude Lévi-Strauss ve
Jean-Paul Sartre gibi öðrencilerle
birlikte çalýþtý.

Politik geliþim
Önceleri öðretmenlik yaparak

geçinirken 1940’lý yýllarýn
baþlarýnda sadece yazarlýk yap-
maya baþladý. Romanlarýnýn
çoðu Direniþ ve Soðuk Savaþ
politikalarý üstüneydi.

Üniversite yýllarýnda filozof
dostu Jean-Paul Sartre ile ciddi
ve hayatý boyunca sürecek iliþkisi
þekillendi. Birlikte çalýþýp birlikte
gezdiler; Çin, Küba, Japonya ve
Rusya gibi ülkelere gittiler.

1940’lý yýllarýn ortalarýnda solcu
bir gazete olan Les Temps
Modernes’in (Modern Zamanlar)
kurulmasýna yardým ettiler. Her
ikisi de özgürlük, etik, baský ve
kurtuluþ fikirleriyle ilgileniyor-
du. Ýliþkileri bugün hala
tartýþýlýyor.

Kimi Beauvoir araþtýrmacýlarý,
Beauvoir’ýn yazýlarýnýn tamamen
Sartre’ýn felsefi geliþiminin etkisi
altýnda olduðunu söyleyen
eleþtirmenlerin cinsiyetçi

varsayýmlarýný metinsel analizle
ortaya çýkardýlar. Benzer þekilde
açýk iliþkilerinin doðasý da heye-
canlý tartýþmalara neden oldu.   

Beauvoir, Sartre gibi Direniþ
güçlerini destekleyen bir grup
kurduklarý Ýkinci Dünya
Savaþý’na kadar politik
faaliyetlere dahil olmamýþtý. 

Anti-sömürgeci olarak,
Fransýzlarýn Cezayir’i iþgal etme-
sine karþý kampanyalarda yer
aldýlar. Savaþ, Fransýz solu için
belirleyici bir mücadeleydi ve
ulusal görüþü ikiye böldü.
Beauvoir, 1962’de Cezayirli bir
kadýnýn Fransýz askerleri tarafýn-
dan tecavüze uðramasýný
protesto ettiði için ölümle tehdit
edildi.

1968 yýlýnda De Gaulcü
hükümetin solcu gazeteleri
sindirmesine karþý gösterilerde
yer aldý ve ayný zamanda
Vietnam savaþýný protesto etti.

Beauvoir ilkelerinde genel
anlamda sosyalistti, Stalinist
rejimleri eleþtiriyordu, ancak
hiçbir zaman partili olmadý.

Fransýz kadýnlarýnýn çoðuna
göre ayrýcalýklý bir sýnýftan
geldiðinin farkýna varmasý Ýkinci
Cins kitabýný yazmasýný saðlayan
katalizördü.

Toplumun “kadýn” kavramý

üstüne varsayýmlarýný ve kadýn-
larýn kendileri hakkýnda belli
fikirleri çeþitli yollarla kabul etm-
eye koþullanýþlarýný dikkatle ele
aldý.

Kitapta, kadýnlarýn ezilmesinin
tarihsel kökeninin analizi,
psikanalizin eleþtirisi ve
Frederick Engels’in Ailenin, Özel
Mülkiyetin ve Devletin Kökeni
kitabý üstüne tartýþmalar yeralýr. 

Beauvoir kitapta ayrýca 1940’lý
yýllarda kadýnlara açýk olduðunu
düþündüðü rolleri de tartýþýr.
Kadýnlarýn toplumdaki konumu-
nun ve yerine getirmeleri
gereken rollerin “Öteki” veya
erkeklere açýk olanlara göre alt
derecede olduðunu ileri sürer.
Toplumun anneliðe ve aileye
yüklediði önemi kýnýyordu.

Son bölümlerde, “baðýmsýz
kadýn” kavramýný irdeler.
Kadýnlarýn evin dýþýnda bir iþ
vasýtasýyla erkeklerden
ekonomik ve sosyal olarak
baðýmsýz olmalarý gerektiðini
söylerken birçok kadýnýn karþý
karþýya kaldýðý ev iþi/çocuk
bakýmý ve iþ hayatýnýn “çifte
yükünü” de eleþtirir.

Ýkinci Cins’in bazý bölümleri
kadýnlarýn durumlarýnýn tahlili
açýsýndan bugün için eskimiþ
olsa da Beauvoir’in vurguladýðý
birçok pratik konu günümüzde
hala geçerliliðini koruyor.

Özellikle kadýnlarýn kendi
doðurganlýklarýný denetleye-
bilmesi, güvenli ve yasal kürtaj
hakký ve de çocuk bakýmýna
ulaþabilmelerinin önemini vur-
gular.

Beauvoir kitabýn sonunda
Marx’tan yaptýðý bir alýntýyla
insan olarak kadýnlarýn geliþe-
bilmesi için, kadýnlar ve erkekler
arasýnda gerçek eþit bir iliþkiye
gerek olduðuna katýlýyor.

Protestolar
Birçok kadýn kendini

Beauvoir’ýn tanýmladýðý durum
ve sorunlarla özdeþleþtiriyordu.
Beauvoir, bu konuda yaygýn bir
þekilde konuþmasýna raðmen,
1970’lerdeki Fransýz kadýn
hareketinin yükseliþine kadar bu
meselelerde aktif olarak kampa-
nya yürütmedi.

Beauvoir’ýn “radikal femi-
nizminin” katalizörü, 1968
protestolarý gibi görünüyor.
Protestolarýn olduðu dönemde
Beauvoir Yaþlýlýk kitabýný yazýy-
ordu ve olaylarda özellikle aktif
bir rol almamýþtý. 

Bununla birlikte, protestolar
sýrasýnda erkek aktivistlerin
kadýn aktivistlere uyguladýðý cin-
siyetçiliðin, kadýn sorununun
sosyalist politikanýn daha geniþ
çerçevesinde incelenmesi gerek-
tiðinin önemini yeniden tartýþýy-
ordu.

1970’lerde yasal kürtaj hakký
için yapýlan gösterilere katýldý ve
kendisinin yasadýþý yollarla kür-
taj olduðunu, 342 kadýnla birlikte

açýkladý. Beauvoir’ýn konumunu,
kadýn haklarý konularýnda iler-
leme saðlamak için böyle kul-
lanýþý dayanýþmasýnýn yollarýn-
dan biriydi..

Fransa’da kadýnlar hamileliðin
ilk on haftasýnda yasal kürtaj
olma hakkýna ancak 1975 yýlýnda
kavuþabildi.

Hareket
Beauvoir, zaman içinde kadýn

hareketinde yerini belirlemiþ
olmasýna raðmen, hiçbir zaman,
kimilerinin ayrýlýkçý taktiklerini
her zaman için benimser gibi
gözükmedi.

Özellikle kadýnlar için özel bir
parti fikrine karþýydý ve hareket
içinde özgürlüðün alternatif bir
“kadýnlýk” yorumunu benimse-
mekle elde edileceði fikrine
katýlmýyordu.

1972 yýlýna gelindiðinde
Schwarzer ile konuþmasýnda da,
kadýnlarýn ezilmesine, tek tek
kadýnlarýn tercihlerinin çözüm
olacaðý fikrine de karþý olduðu
açýktý: “Bireysel düzeyde özgür-
lük yeterli deðildir. Kolektif bir
mücadele, sýnýf düzeyinde de bir
mücadele olmalýdýr.”

“Kadýnlarýn özgürlüðü için
savaþan kadýnlar, solun bir
parçasý olmadan gerçekten femi-
nist olamaz, çünkü sosyalizm,
eþitliðin garanti altýna alýnmasý
için yeterli olmasa bile, gene de
gereklidir.”

Beauvoir ve eserleri kadýn
hareketince her zaman iyi
karþýlanmadý. Ýkinci Cins, kadýn-
larýn durumuna dar bir açýdan
ve orta sýnýf gözüyle yaklaþtýðý
için eleþtirildi.

Bazý feministler, Beauvoir’ýn
kadýnlarýn kurtuluþunu, gelenek-
sel erkek özelliklerini alma talebi
olarak gördüðünü düþünüyordu.
Diðerleri, kadýnlarýn ezilmesine
yönelik eleþtirilerinin bu soruna
somut cevap sunmadýðýný dile
getiriyordu.

Beauvoir’ýn eserlerinde aksayan
yerler var. Bazýlarýný sonradan
kendisi de fark edecektir.
Örneðin, biyografisinin yazarýna,
“Eðer bugün Ýkinci Cins’i yazýy-
or olsaydým, ezilmiþliðe [kadýn-
larýn] idealist deðil materyalist
bir teorik temel verirdim.” Ancak
bu konuyu hiç açmadýðý için
tahlilinin ne kadar geliþtiðini
deðerlendirmek zor.   

Beavoir’ýn birçok fikri bugün
için de geçerli. Cinsiyetçilik ve
“kadýnlýk miti” hala devam ediy-
or, zaman zaman Beavoir’ýn
dönemindekinden farklý bir þek-
ilde olsa da.

Beauvoir, ne yazýk ki bugün
sadece Sartre ile iliþkisi
baðlamýnda gündeme geliyor.
Eserleri ve hayatý, daha iyi bir
dünya için savaþýmýzda bize
baskýnýn her çeþidine karþý çýk-
mak için tetikte olmamýz gerek-
tiðini hatýrlatmalý.
Sibel Erduman Socialist Worker’dan çevirdi.

Simone de Beauvoir

Deðiþim için
mücadele

Muammer Ketencoðlu
'Ýzmir Hatýrasý / Smyrna
Recollections' albümü ile
1922 öncesi Ýzmir'ine kýsa
bir yolculuða çýkarýyor. Bu
dönemde Ýzmir sokak-
larýnda yankýlanmýþ onlar-
ca dilden yalnýzca üçünü
duyuyoruz: Türkçe,
Rumca ve Yahudi Ýspany-

olcasý (Ladino). Kalan
Müzik etiketiyle
geçtiðimiz hafta raflardaki
yerini alan bu cd+kitapta,
Ýzmir Türk, Rum ve
Yahudi tarihinin ve müz-
iði arasýndaki baðý detaylý
olarak anlatmýþ
Ketencoðlu. Bunun en
güzel örneði albümün

beþinci þarkýsý.
Kentecoðlu'nun Ýzmir
Üçlemesi adýný verdiði
þarkýda üç dilde söylenen
ve birbirine çok benzeyen
ezgilerin birer kýtasýný bir-
leþtirerek özgün bir kolaj
oluþturmuþ.

30’un üzerinde  profesy-
onel ve amatör

müzisyenin katkýda
bulunduðu albümün
bütün düzenlemeleri
Muammer Ketencoðlu ve
Cengiz Onural'a ait. Stelyo
Berber, Orhan Osman,
Derya Türkan, Baki
Kemancý, Jak ve Janet
Esim konuk olan
müzisyenlerden bazýlarý. 

Albümdekiler: Uçun Kuþlar, Mendilimin Ucuna Sakýz Baðladým Sakýz, Hicaz Taksim, Esma, Ýzmir Üçlemesi, To Salvari,
Alt'ay Oldu Ben bu Daðý Aþalý, Hürmüz Haným, Muhayyer Taksim, Milo Mu Ke Mandarini, Segah Taksim, Üç Kemerin
Dibeði, Alma Miya, Þu Ýzmir'den Çekirdeksiz Nar Gelir, To Dervisaki, Gökçen Efe'm, Yalo Yalo

Eski Ýzmir'den Türk, Rum ve Yahudi türküleri
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Aþaðýdan sosyalizm
-Kapitalist toplumda tüm

zenginliklerin yaratýcýsý iþçi
sýnýfýdýr. Yeni bir toplum,
iþçi sýnýfýnýn üretim araçlarý-
na kolektif olarak el koyup
üretimi ve daðýtýmý kontrol
etmesiyle mümkündür.

Reform deðil, devrim
-Ýçinde yaþadýðýmýz sis-

tem reformlarla köklü bir
þekilde deðiþtirilemez,
düzeltilemez.

-Bu düzenin kurumlarý
iþçi sýnýfý tarafýndan ele
geçirilip kullanýlamaz.
Kapitalist devletin tüm
kurumlarý iþçi sýnýfýna karþý
sermaye sahiplerini, ege-
men sýnýfý korumak için
oluþturulmuþtur.

-Ýþçi sýnýfýna, iþçi konsey-
lerinin ve iþçi milislerinin
üzerinde yükselen tama-
men farklý bir devlet ge-
reklidir.

-Bu sistemi sadece iþçi
sýnýfýnýn yýðýnsal eylemi
devirebilir.

-Sosyalizm için mücadele
dünya çapýnda bir mücade-
lenin parçasýdýr.
Sosyalistler baþka ülkelerin
iþçileri ile daima dayanýþ-
ma içindedir.

-Sosyalistler kadýnlarýn
tam bir sosyal, ekonomik
ve politik eþitliðini savunur.

-Sosyalistler insanlarýn
cinsel tercihlerinden dolayý
aþaðýlanmalarýna ve baský
altýna alýnmalarýna karþý
çýkarlar.

Enternasyonalizm
-Sosyalistler, bir ülkenin

iþçilerinin diðer ülkelerin
iþçileri ile karþý karþýya
gelmesine neden olan her
þeye karþý çýkarlar.

-Sosyalistler ýrkçýlýða ve
emperyalizme karþýdýrlar.
Bütün halklarýn kendi
kaderlerini tayin hakkýný
savunurlar.

-Sosyalistler bütün haklý
ulusal kurtuluþ hareketleri-
ni desteklerler.

-Rusya deneyi göster-
miþtir ki, sosyalizm tek bir
ülkede izole olarak yaþaya-
maz. Rusya, Çin, Doðu
Avrupa ve Küba sosyalist
deðil, devlet kapitalistidir.

Devrimci parti
-Sosyalizmin gerçekleþe-

bilmesi için, iþçi sýnýfýnýn en
militan, en mücadeleci kes-
imi devrimci sosyalist bir
partide örgütlenmelidir.
Böylesi bir parti iþçi sý-
nýfýnýn yýðýnsal örgütleri ve
hareketi içindeki çalýþma
ile inþa edilebilir.

-Sosyalistler pratik içinde
diðer iþçilere reformizmin
iþçi sýnýfýnýn çýkarlarýna
aykýrý olduðunu kanýtla-
malýdýr. Bu fikirlere katýlan
herkesi devrimci bir sosyal-
ist iþçi partisinin inþasý
çalýþmasýna omuz vermeye
çaðýrýyoruz.

sosyalist iþçi
ne savunuyor?

haksýzlýklarý,
mücadalenizi,
yorumlarýnýzý

bize yazýn

sosyalistisci@gmail.com

Küresel Eylem Grubu,
nükleer karþýtý aktivist
okulunun ikincisini 17
Ocak'ta düzenledi. Arif
Künar, Özgür Gürbüz, Avi
Haligua'nýn sunuþlarýný
yaptýðý eðitime aralarýnda
Zeynep Casalini ve Pelin
Batu'nun bulunduðu 40
aktivist, Türkiye'de enerji
üretimi ve tüketimi
hakkýndaki son durum,

dünyada nükleer enerji,
nükleer güvenlik ve
radyasyonun etkileri,
dünyada ve Türkiye'de
nükleerci þirketler,
Türkiye'de enerji piyasasý
ve nükleer ihalelerinin tari-
hi, enerji tüketmeme hakký
ve yenilebilir enerjiye geçiþ
baþlýklarýnda eðitim
aldýlar.

Nükleer karþýtý eðitime devam!

Savaþa ve yeni-lliberalizme
karþý küresel eylem

Ýstanbul: TSF’nin
çaðrýsýyla gerçekleþen
eyleme 200 kiþi katýldý.
Eylemciler Irak’ý 5 yýldýr
iþgal altýnda tutan ABD
emperyalizmini protesto
etti. TMMOB Makina
Mühendisleri Odasý
Baþkaný Ýlter Çelik basýn
açýklamasýný okudu

Ankara: Yüksel

Caddesi’nde gerçekleþen
eylemde konuþan TMMOB
Baþkaný Mehmet Soðancý,
dünyada gelir adaletsiz-
iðine dikkat çekti. Eyleme
katýlan küresel BAK
aktivistleri Irak halkýyla
dayanýþma içinde olduk-
larýný vurguladýlar.

Ýzmir: Gündoðdu
Meydaný’nda buluþan

TMMOB üyeleri ve
Küresel BAK aktivistleri
savaþý protesto etti. 

Adana: TSF’nin çaðrýsýy-
la Ýnönü Parký’nda
toplanan eylemciler
ABD’nin Irak iþgalini
protesto etti ve Ýncirlik
Üssü’nün kapatýlmasýný
istedi.

26 Ocak’ta Küresel BAK
tarafýndan düzenlenen
iþgalin 5. yýlýnda Irak ve
savaþ karþýtý hareket
toplantýsýnda Mehmet Ali
Alabora ve Þenol Karakaþ
konuþtu.

Konuþmacýlar ABD’nin
Irak’taki iþgaline son ver-
menin güncel önemini vur-
guladýlar.

15 Mart’ta gerçekleþtire-
cek küresel eylemin bu
yöndeki etkisinin altýný
çizdiler.

Ýþgalin
5. yýlýnda
Irak

Genç Siviller'den çaðrý:

“Kazmaya Devam!”
Genç Siviller, Yüksel Caddesi'nde, “Ergenekon

operasyonu” hakkýnda basýn açýklamasý gerçek-
leþtirdiler. Atýlan adýmlarýn önemli olduðunu fakat,
“en derine kadar” inilmesi gerektiðini açýkladýklarý
basýn açýklamasýna DSÝP üyeleri de katýlarak destek
verdi.

Atom, radyasyon, nükleer?
27 Nisan Pazar günü

Küresel Eylem Grubu,
Ankara'da nükleer enerji
ve santrallar hakkýnda
aktivist eðitim okulu
düzenledi.

15 aktivistin katýldýðý
eðitim çalýþmasýnda, nük-
leer enerji, nükleer santral-

lerin yapýsý ve güvenilir-
liði, nükleer lobisinin
yürüttüðü tartýþmalar
üzerine konuþuldu.

Yaklaþýk 3 saat süren
eðitim çalýþmasý oldukça
verimli ve bol soru - tartýþ-
ma taþýyan bir içerikle
geçti.

26 Nisan Cumartesi
günü, DSÝP'ten Arife
Köse'nin konuþmacý
olduðu “Kürt sorunu ve
Ortadoðu” konulu
toplantý gerçekleþti. 

Ortadoðu'nun hege-
monya savaþýnýn etk-
isiyle büyük karýþýklýk
içinde olduðunun vur-
gulandýðý konuþmada;
Amerikan iþgali son bul-
madan bölgeye barýþýn
gelmesinin mümkün

olmadýðý da aktarýldý. 
Son dönemde yaþanan

geliþmelerin bir yandan
Kürt sorununda barýþçýl
çözüme ulaþma
yönünde olumlu
geliþmeler kadar,
operasyonlarla Irak iþga-
line fiili olarak katýlan
Türkiye cephesinde
“Barýþa bir þans verin”
demenin gerekliliðinin
arttýðý da konuþulan
arasýndaydý.

Ankara’da DSÝP toplantýsý

Ortadoðu ve Kürt Sorunu

Löwy ve
küresel ýsýnma

"Ýklim deðiþikliði politik
bir meseledir. Öyleyse
yapýlacak hareket de poli-
tik olmalýdýr. Yani esas
mesele politika. Bireysel
alýþkanlýklarý deðiþtirmekle
ilgili. Alýþkanlýklarýný
deðiþtirmeye meyilliysen,
üretici-tüketici alýþkanlýk-
larýný da deðiþtirmeye eðil-
imi vardýr."

"Bu hareketin geriletici
olduðunu savunanlar da
var. Biz sonuçta kapitalist
harekete karþý çýkýyoruz.
Bunun geriletici bir etkisi,

eðilimi yoktur. Treni dur-
durmak, onu geriye
götürmek anlamýna
gelmez. Yön deðiþtirmek
anlamýna gelir. Eðer bize
göre bir yol yoksa, o yolu
yaparýz. Dosdoðru felakete
giden bir treni durdurmak,
yepyeni bir uygarlýða
geçmeyi istediðimiz
anlamýna gelir."

Bu sözler 25 ve 26 Ocak'ta
Ýstanbul'da iki konferans
veren Michael Löwy'e ait.
Löwy, Kadýköy'deki ilk
konferansýnda iklim
deðiþikliðine karþý
mücadelenin sosyalistlerin
öncelikli görevi olduðunu
vurgulamýþtý. Bunlar küre-
sel ýsýnmayý emperyal-

izmin oyunu olarak deðer-
lendiren ya da "çevreci"
"düzen içi" bir muhalefet
olarak gören Türk solcu-
larýný iyi birer yanýttý.

Tuna Öztürk

Tüketici
boykotu iyi bir
yöntem mi?

Madem antikapitalistsiniz
neden markalý ürünleri
giyiniyorsunuz?

Kampanyalarýmýz sýrasýn-
da bu soruyu farklý
þekillerde de olsa soran en
az bir kiþiyle karþýlaþýyo-
ruz.

Tüketmemek bir çözüm
mü? Markalarý boykot mu
etmeliyiz?

Tüketici boykotu, yaygýn
ve kitlesel bir karara
dönüþtüðünde etkili olur.

Ancak çoðu zaman
yaþanan tersidir. Ýsrail’i
destekleyen, sendika düþ-
manlýðý yaptýðý ya da
çocuk iþçi çalýþtýran þirket-
lerin ürün satýþlarýnda her-
hangi bir deðiþiklik olmu-
yor.

Bunun bir kaç nedeni var.
Kapitalist toplum üretim

ve tüketim döngüsüne
sahip, þirketlerin ürün-
lerinin dolaþtýðý pazar
dýþýnda kalmak olanaksýz. 

Hiç kimse, eðer fanatik
deðilse, elinde boykot ede-
ceði ürünlerin uzun liste-
siyle alýþveriþe çýkmaz.

Bir markayý boykot
ederken baþka bir markayý
alýyorsunuz. Ýster ünlü
olsun isterse tanýnmayan
“yerli” bir firma.
Hangisinin “temiz”
olduðunu bilemezsiniz.
Ýnsanlarýn gündelik
alýþkanlarýný deðiþtirmesi
ancak yaþadýðý koþullarý

deðiþtirmek için mücade-
leye girmesiyle mümkün.
Boykotlarda ancak
mücadelenin yüksek
olduðu ve kitlesel bir
uyanýþýn yaþandýðý
koþullarda mümkün olur.

Kapitalist döngünün bir
tarafý olan tüketim alýþkan-
lýklarýný deðiþtirmek, bu
toplumun örgütlenmesini
deðiþtirmekle olanaklýdýr.

Sema Bekler

Ýnternette
sansüre hayýr!

Önce sadece Kürt web
siteleri ve milli bir sorun
haline getirilen
Youtube’du. Þimdi sansür
bütün siteleri tehdit ediyor.
Buna þiddetle karþý çýkmak
gerek. RTÜK, engisizyon
yargýçlarý gibi davranýyor.

Ömer Aslan

Okur
mektuplarý
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Soðuk. Neredeyse bir
aydýr, Türkiye'nin dört
bir yanýnda termome-
treler santigrat cinsin-
den eksi deðerler gös-
teriyor. Göller, hatta
dereler donuyor. Þehir
þebekelerinde de
donma nedeniyle kimi
yerlerde su yok. Ýran 7
Ocak'ta kestiði doðal
gaz akýþýný, yirmi gün
sonra 27 Ocak'ta tekrar
baþlatmasa, doðal gaz
kesintileri ile de
karþýlaþabilirdik.

Türkiye'de zaten
yalýtýmlý ev oraný
(bana kalýrsa iyimser
bir oran olan) %10
civarýnda. Dolayýsý ile,
zaten yüzlerce lira
fatura ile karþýlaþmak
istemeyen insanlar,
evlerinde de üþüyerek
geçiriyorlar kýþý.
Doðalgaz ile
ýsýn(a)mayan milyon-
lar için de ayný þey
geçerli.

Tüm bunlar
yaþanýrken YÖK,
"kaçak elektirik kul-
lanan öðrenciler kýsa
dönem askerlik yapa-
mayacak" açýklamasýy-
la, öðrencilere göz
daðý verdi. Eðitimin
özelleþmesi gerektiðini
anlatan kurumun
baþkaný varken, "beda-
va yurt ve barýnma
hakký" açýklamasý
yapacak deðildi her-
halde.

Üstelik, 16 Ocak'ta
Erdek'te bir inþaat
iþçisinin, ayný hafta
içinde 85 yaþýndaki bir
adamýn yaþadýðý
barakada donarak
ölmesi ile aþýrý soðuk
havanýn yalnýzca bir
sefalete yol açmadýðýný
da gördük. Zaten bu
ölümler, yalnýzca basý-
na yansýyan kadarý ile
bildiklerimiz.
Sokaklarda yaþamak
zorunda kalan insanlar
hakkýnda pek bir bil-
gimiz de yok.

Bütün bunlarýn
yaþandýðý ülke,
hükümetin "istikrar ve
ekonomik büyüme" ile
övündüðü yer.
Ekonomik büyüme
olduðu yalan deðil.
Ekonomi zenginler için
büyüyor. Yoksullarýn
payýna düþen ise,
þanslý ise maaþýnýn
büyük bir kýsmýný
sadece üþümemek için
ödemek. Þanslý
deðilse, soðuk evinde
ölümü beklemek.

Çöp Sepeti
Ersin TEK

Büyük devletlerin, kadýn
haklarý konusunda kaygý-
landýklarý bir yalandýr.
“Kadýnýn ezilmesi her
zaman ve her yerde yan-
lýþtýr.” Size çok þaþýrtýcý
gelebilir, fakat bu sözler
George Bush’a ait. George
Bush, eþitlikçi ve radikal
fikirleriyle bilinmez, ama
bu sözler, savaþ söz
konusu olduðunda, bizleri
yönetenlerin neler söyleye-
bileceklerini göstermesi
açýsýndan, gerçekten çok
ilginç.

Ezilen kadýnlarý kurtarma
fikri hem Afganistan’ýn
hem de Irak’ýn iþgalini
meþrulaþtýrmak için kul-
lanýldý. Tony Blair ve
George Bush bu savaþýn,
Afgan kýzlarýnýn okula
gitmesini engelleyenelere,
kadýnlara zorla burka giy-
direnlere, kadýnlarý Kabil
sokaklarýnda dövenlere
karþý olduðunu söylediler. 

Fakat Aydýnlanmýþ
Batý’nýn, dünyanýn geri
kalmýþ ülkelerindeki ezilen
kadýnlarý kurtarmasý fikri
aslýnda yeni deðil.
Sömürgeciler her zaman
iþgal ettikleri ülkelerde
kadýnlarý özgürleþtirdik-
lerini iddia ettiler, çünkü
sonuçta bu kulaða, aslýnda
o ülkenin topraklarýna ve
kaynaklarýna el koyduk-
larýný söylemekten daha
hoþ geliyordu.

En büyük sorun
aseton mu?

Sanýrým, 2002 yýlýydý. 11
Eylül’ün üzerinden bir yýl
geçmiþti ve ellerine geçen
bu fýrsatý kaçýrmaya niyeti
olmayan Bush ve ekibi iþe
Afganistan’ý iþgal etmekle
baþlamýþtý. Gazetelerden
birinin pazar ekinin
kapaðýnda bir Afgan
kadýný vardý. Kapaktaki
Afgan kadýný haber yapan
gazeteci tarafýndan çok
'seksi' bulunan burkasýný
savururken, yan taraftaki
baþka bir resmin altýnda
þöyle bir yazý yer alýyordu:
"Taliban döneminde yasak-
lanan kimi kozmetikler
artýk bazý Kabil market-
lerinde satýlýyor. Kabilli
kadýnlar kuaför, terzi ve
hamamlarýn da bir an önce
açýlmasýný istiyorlar. En
büyük sorunlarý aseton.
Ojelerini kazýyarak silmeye
uðraþýyorlar."

Hemen bir aseton kampa-
nyasý baþlatýp,
topladýðýmýz asetonlarý da
ABD ordusuna teslim edip,
her bombanýn ardýndan bir

kutu da aseton mu
atmalarýný istesek acaba? O
zaman Batý'nýn 'medeni
kadýn' fotoðrafýný Afgan
kadýnýnýn üzerine tam
olarak oturtmuþ oluruz.
Öyle ya, her uygar kadýn
oje sürer ve bu nedenle her
uygar kadýnýn asetona
ihtiyacý vardýr. Batý'nýn
uygarlýk maskesi takmýþ
küreselleþme çýðýrtkanlarý,
biraz da seksapaliteyle süs-
leyip medya aracýlýðýyla
önümüze sunduðu bu
resme inanmak ve inandýr-
mak için elinden geleni
yapýyor.

Hatta George Bush'un
Afganistan'a bombalar
yaðdýrdýðý günlerde First
Lady Laura Bush, radyoda,
Afganistanlý kadýnlara
yönelik yoðun baskýyý
kýnayan bir açýklama yaptý.
Laura Bush, "Teröre karþý
savaþmak ayný zamanda
kadýn haklarý uðruna
savaþmaktýr" diyordu.
George Bush ise Afganlara
Yardým Yasasý imzalýyor
ve "Afgan kadýnlarý ve
çocuklarý bugüne kadar
yeterince acý çektiler," diy-
ordu.

Afganistan’ýn hemen
ardýndan kurban olarak
seçilen Irak’ta da, geçen
sene yaz aylarýnda, Ýsrail’e
haddini bildirerek
emperyalizmin yenilemez
olmadýðýný gösteren
Lübnan’da da durum bun-
dan farklý deðil. Bush ve
ekibi, týpký ilk kurban olan
Afganistan’ý iþgal ederken
yaptýðý gibi, bu ülkelerde
de kadýnlarý özgürleþtirme
söylemini, savaþ poli-

tikalarýný meþrulaþtýrmak
için kullandý.

Savaþ ve kadýn
Uygar Batý'nýn

Afganistanlý, Iraklý,
Filistinli, Lübnanlý kadýn-
larýna yönelik yaklaþýmýn-
da hatalý olduðu iki nokta
var.

Birincisi, yazýnýn baþýnda
belirttiðimiz, "En büyük
sorunlarý aseton" cüm-
lesinde gizli.

Bu cümleyi isterseniz "En
büyük sorunlarý burka"
diye de çevirebilirsiniz.
Hayýr, bu kadýnlarýn en
büyük sorunu ne aseton ne
burka ne de makyaj yap-
mak. Bu kadýnlarýn en
büyük sorunu yoksulluk
ve savaþ. Irak'ýn iþgalinden
üç ay sonra sadece
Baðdat'ta 400 kadýn kay-
boldu, kaçýrýldý ya da
öldürüldü. Kadýnlar en
temel ihtiyaçlarýný karþýla-
mak için bile sokaða
çýkamýyorlar. Sizce þu anda
Gazze’deki kadýnlar yarýn
hangi ojeyi süreceklerini
mi düþünüyorlardýr, yoksa
býrakýn yiyecek, su gibi
günlük temel ihtiyaçlarý
bulamamayý, en azýndan
onurlarýyla ölebilmeyi mi?
Gazze’de sadece dört gün
içinde 37 kiþi öldü ve daha
bir kaç gün öncesine kadar
Bush Ortadoðu’daydý.
Kadýnlara bunu mu getir-
di? Iraklý bir kadýn þöyle
diyor: “Þu anda tek
isteðimiz onurumuzla
gömülmek.”

‘Uygar’ Batý, savaþ ve
iþgal politikalarýný meþru-
laþtýrmak için her zaman,

kadýnlarý kurtarýlmayý
bekleyen nesneler olarak
resmetmeyi çok sevdi.
Masum, yardýma muhtaç,
sesleri kýsýlmýþ, zavallý kur-
banlar. Batý'nýn yarattýðý
izlenime göre onlarýn bir
kurtarýcýya ihtiyacý var ve
iþte bu kurtarýcý da Batý.

Zaten mücadele
ediyorlar

Halbuki gerçek böyle
deðil. Birçok baskýcý
hükümetin iktidarýna rað-
men Afgan kadýnlarý aslýn-
da hiçbir zaman sessiz
kalmadý. RAWA, yani
Afgan Kadýnlarýnýn
Devrimci Birliði, her
zaman Afgan kadýnlarýnýn
sesi oldu. Birlik, 1977'de
Kabil'de Afgan kadýn-
larýnýn, insan haklarý ve
sosyal adaleti saðlama
mücadelesinin baðýmsýz
politik ve sosyal örgütü
olarak kuruldu. Liderleri
Meena, 1987'de Sovyetler
tarafýndan düzenlenen bir
suikast sonucu öldürüldü.
Kuruluþ bildirgesinde
"RAWA'nýn görevleri,
kadýnlarýn insan haklarýnýn
kazanýlmasýný hedefleyen
sosyal ve politik
aktivitelere katýlan Afgan
kadýnlarýnýn sayýsýný artýr-
mayý ve hükümet kurum-
larýnýn demokratik ve laik
dengelere dayanmasýný,
mücadelesine yardým et-
meyi gerektirir," diyordu. 

Sovyetler Birliði'nin
1978'de Afganistan'da yap-
týðý darbeden önce
RAWA'nýn aktiviteleri
kadýn haklarý ve
demokrasi mücadelesiyle

sýnýrlýydý. Fakat, darbeden
sonra, RAWA öncelikli
olarak Sovyet iþgaline karþý
mücadele etti. 1992'de
Sovyetler Birliði tarafýndan
kurulan rejimin
düþürülmesinin ardýndan
RAWA, köktendinci
Taliban'a karþý mücadelesi-
ni sürdürdü. 

Ayný þekilde Iraklý kadýn-
lar, Saddam rejimine karþý
da, BM yaptýrýmlarýnýn
olduðu dönemde bu yap-
týrýmlara karþý da
mücadele ettiler. Ve ayný
kadýnlar þimdi de savaþa
ve iþgale karþý mücadele
ediyor.

Eðer iþgal olmasaydý,
belki de bu kadýnlar þu
anda hayatta kalma savaþý
vermek yerine, özgürlük
alanlarýný artýrmak için
mücadele ediyor olacak-
lardý. Yani savaþ ve iþgal
aslýnda onlarý kurtarmadý,
tam tersine yaþam ve mü-
cadele alanlarýný daralttý.

Afganistanlý, Iraklý,
Filistinli, Lübnanlý kadýnlar
mücadele ediyorlar. En
baþta da savaþa karþý.
Kadýnlarýn gerçek özgür-
lüklerini kazanmalarýný
saðlayacak olan þey bom-
balar, savaþ ya da
emperyalizm deðildir.
Kadýnlar, ancak mücadele
ederek özgürlüklerini
kazanabilirler.

Emperyalist güçler,
kadýnlarý özgürleþtirmek-
ten söz ettiklerinde, bilin
ki, bu özgürlükten yarar-
lanacak olanlar kadýnlar
deðil emperyalistler ola-
caktýr.

Afganistanlý, Iraklý, Lübnanlý, Filistinli kadýnlar...

Emperyalizm ve kadýn


