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YYYYiiiinnnneeee   GGGGüüüünnnnddddeeeemmmmddddeeee

Mülkiyet Yasasý olarak bilinen
"Anayasa'nýn 159'uncu Maddesinin
(1)'inci Fýkrasýnýn (b) Bendi Kapsamýna
Giren Taþýnmaz Mallarýn Tazmini, Takasý
ve Ýadesi Yasasý", 2005'in son haftalarýn-
da, neredeyse her gün gazetelere manþet
olan tartýþmalarýn ardýndan yürürlüðe
girdi. Kýbrýs sorunundaki "mühim"
geliþmelerden dolayý zaman zaman geri
planda kalan Yasa, bu satýrlarýn okunduðu
dönemlerde muhtemelen yeniden gün-
demde olacak. Yasa'nýn öngördüðü
Taþýnmaz Mal Komisyonu'nun oluþumu
tamamlandýðýnda, Annan Planý'na hayýr
diyerek Kýbrýslý Türkler'i istemediðini
gösteren mal düþkünü Rumlar'ýn(!) bu
Komisyon'a baþvurup baþvurmayacaðý,
Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi'nin
Komisyon'u bir iç hukuk yolu olarak kabul
edip etmeyeceði ve Komisyon'un ne gibi
kararlar alacaðý, kahve sohbetlerinden
Meclis Kürsüsü'ne kadar gündemimizi
iþgal edecek. Egemen medyanýn, ege-
menlerin söylemini tekrar eden sesinden
de takip edebileceðimiz bu tartýþmalarý bir
yana býrakýp Yasa'nýn niçin hazýrlandýðý-
na, neye hizmet edeceðine ve bizce nasýl
okunmasý gerektiðine deðinelim. 

Adalet MÜLKÜN Temelidir
Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi

(AÝHM) önünde, Kýbrýslý Elenler tarafýndan
Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) aleyhine
açýlmýþ 1400'e yakýn baþvuru bulunmak-
tadýr. Bu baþvurulardan biri de Xenidis
Arestis'in davacý olduðu ve Mülkiyet
Yasasý'na sebep teþkil eden davadýr.
Arestis davasýnda, AÝHM, T.C.'ye bazý
önerilerde bulunmuþtur. Hukukun aðdalý
dilinden sýyrýlýp karikatürize edersek AÝHM
T.C.'ye þöyle buyurmuþtur: "Bak
kardeþim, ben zaten Kýbrýs'ýn kuzeyini
senin egemenliðin altýnda kabul ediyorum
ve oradaki malý mülkü babanýn malý gibi
kullandýðýnda sana bir sürü para ödetiyo-
rum. Malýn mülkün sahibi de bir deðil iki
deðil, binin üzerinde… Ne ben bu
davalarýn altýndan kalkabilirim ne sen o
tazminatlarý ödeyebilirsin. Ýyisi mi sen,
Kýbrýs'ýn kuzeyindeki Taþýnmaz Mal
Komisyonu'na biraz makyaj hatta estetik
ameliyat yap. Ben de "Malýmý isterim" diye
tutturanlarý önce sana gondereyim." Ýþte
T.C.'ye yapýlan bu öneri üzerine baðýmsýz
ve egemen(!) Kuzey Kýbrýs Türk
Cumhuriyeti'nde (KKTC) yürürlüðe giren
Yasa'da, KIbrýslý Elenler'in, AÝHM'e
gitmeden önce tüketmesi  gereken bir iç

hukuk yolu yaratýlmaya çalýþýlmýþtýr.
T.C.'nin iç hukuk yolu olarak KKTC'de
oluþturulan Komisyon'da iki yabancý
üyenin görev yapmasý, baþvuracak
Kýbrýslý Elenler'e bazý koþullarla
maddi ve manevi tazminat öden-
mesi, belli durumlarda takas teklif
edilmesi ve bazý hallerde de
"çözümden sonra ve çözüm
hükümleri çerçevesinde" mallarýnýn
iade edilmesi öngörülmüþtür.
Komisyon kararýndan tatmin
olmayanlarýn, Yüksek Ýdare
Mahkemesi'ne baþvurabileceði,
orada da istediði çareyi bulamazsa
AÝHM'e gidebileceði belirtilmiþtir. Yasa'nýn
hazýrlanmasý esnasýnda, ateþkes sonrasý
yýllarda yaratýlan ve gemicilere bile par-
mak ýsýrtan mülkiyet düðümü bir kez daha
kursaklara takýlmýþ, kamuoyundan yükse-
len sesler üzerine Yasa'ya yeni düzen-
lemeler eklenerek eþdeðerciler korumaya
alýnmýþtýr. Ayrýca, ekonominin itici gücünü
(daha doðru bir ifadeyle balonunu) oluþtu-
ran emlak ve inþaat sektörlerinden gelen
tepkiler de yasa yapýcýlarý deðiþikliðe zor-
lamýþtýr. 

Tüm bunlar yazýlýr, çizilir, tartýþýlýrken,
"solcu" hükümetimiz, gayet milliyetçi bir
dille halký bu Yasa'nýn gerekliliðine ikna
etmeye çalýþmýþtýr. Haklý davamýza

hizmet edeceði, Rumlar'ý köþeye sýkýþtýra-
caðý, zaten Anavatan'ýn da bu Yasa'yý

istediði gibi yaklaþýmlar, "emek en
yüce deðerdir" diyenlerin, emeðin
yerine  milleti ikame ettiðini bir kez
daha göstermiþtir.

Kuzey cephesinde hal böyleyken
adanýn güney yarýsýnda da, bu
Komisyon'a baþvurulmasýný engel-

leyici çalýþmalar baþlamýþ, baþvuranlara
hapis ve para cezasý öngören yasa taslak-
larý  hazýrlanmýþtýr.

Yasa kitaplarý arasýnda yerini alan, poli-
tikacýlarýn ve bürokratlarýn çenesini yoran
tüm bu geliþme(me)ler, gündelik yaþamda
da yankýsýný bulmaktadýr. Her fýrsatta
güvensizlik tohumlarýyla zehirlenen Kýbrýs
halklarý, yeniden birbirlerine kuþkuyla
bakar hale getirilmiþtir. Yýllar sonra evinin
kapýsýný Angeligi'ye açan Ayþe Nine, Rum
komþusuna bakýp bakýp "Bu yaþtan sonra
nereye giderim?" diye düþünmeye zorlan-
maktadýr. Ýnþaatta birlikte ter döken Yorgo
ile Ýsmail, sabahleyin gazetede okuduklarý
þövenist haberlerin etkisiyle daha az
samimidir artýk. Ve adalet MÜLKÜN temeli
olduðu müddetçe, bunun önüne geçmek
kolay olmayacaktýr. Oysa onlarýn adaleti,
"ekmek yoksa adalet de yok" cinsindendir.
Onlarýn adaleti, mülkiyet hakkýný, barýþ
içinde yaþamaktan daha kutsal görmeyen
bir adalettir.

Malda mülkte gözüm yoktur 
Vallahi yoktur…  
(Orhan Veli)
Yýllardýr dillere pelesenk olmuþ mülkiyet

meselesinin, ancak Kýbrýs sorununun
çözümüyle birlikte gerçek anlamda
çözülebileceði ve Mülkiyet Yasasý'nýn da
bunun bir ara aþamasý olduðu öne
sürülmektedir. Bizce mülkiyet sorunu,
Kýbrýs sorununun çözümüyle deðil sýnýfsýz
ve özel mülkiyetsiz bir adayý ve dünyayý
yarattýðýmýzda nihai çözüme kavuþacaktýr.
Mülkiyet üzerinden yürüyerek barýþa ulaþ-
maya çabalamak, akýntýya karþý kürek
çekmektir. Ne kadar savaþ varsa tarihte,
malda mülkte gözü olanlarca çýkarýlmýþ ve
en çok da mülksüzlerin canýný yakmýþtýr.
Gerçek barýþ, mal mülk hesaplaþ-
malarýnýn deðil emeðin, emekçilerin eseri
olacaktýr. ��

A-Ha (Nazen Þansal R.)
Mart 2006

Bizce mülkiyet sorunu, Kýbrýs
sorununun çözümüyle deðil
sýnýfsýz ve özel mülkiyetsiz bir
adayý ve dünyayý yarattýðýmýzda
nihai çözüme kavuþacaktýr. 

Þifa
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2 Ocak 2006 tarihinde, 18 CTP
(Cumhuriyetçi Türk Partisi) Milletvekili
tarafýndan Anayasa Deðiþikliði için bir
Yasa Önerisi Meclis Baþkanlýðý'na sunul-
du. Halen yürürlükte olan Anayasa 1985
yýlýnda yürürlüðe girmiþ ve o günden bu
yana da hiçbir deðiþikliðe uðramamýþtýr.
Anayasa (Deðiþiklik) Yasa Önerisi, temel
felsefe anlamýnda mevcut Anayasaya
dokunmazken; kamu görevlilerinin siyasi
partilere üye olmalarýný engelleyen hükmü
ve ölüm cezasýný kaldýrarak, iki konuda
ciddi deðiþiklikler yapýlmasýný gündeme
getiriyor. Ayrýca "demokratikleþme
sürecinin ilerletilmesi", "temel hak ve
özgürlüklerin geniþletilmesi" gibi
gerekçelere dayanan deðiþiklik önerisinin,
Meclis'te onaylanmasý için 34 milletvekili
tarafýndan kabul edilmesi gerekiyor.
Gazetelere yansýyan tartýþmalarda, Öneri
hükümet'in önerisinden çok, büyük ortak
CTP'nin önerisi gibi görünüyor. Ancak
ortaklarýn her ikisi de öneriyi desteklese
dahi meclis aritmetiði 34 milletvekili için
UBP milletvekillerinden bazýlarýnýn
onayýný þart koþuyor. Bu koþullarda,
henüz Meclis gündemine gelmemiþ Öner-
i'nin onaylanma þansý çok az, hatta bazý
gözlemcilere göre hiç
yok.

Deðiþiklik Ne
Deðiþtiriyor?

Anayasa (Deðiþiklik)
Yasa Önerisi, Esas
Yasa'nýn 15. maddesinin
2'nci ve 3'ncü fýkralarýný
kaldýrýp, 2'nci fýkraya
"Ölüm cezasý verilemez"
yazýyor. Ayrýca Siyasal
Parti Kurma ve Partilerin Siyasal
Hayattaki Yeri'ni düzenleyen; 70'nci
maddedeki kamu görevlilerinin siyasi parti
kuramayacaðý ve siyasi partilere üye ola-
mayacaðý yönündeki yasak kaldýrýlýyor. Bu
þekilde bakýldýðýnda gayet olumlu görünen
ve "demokratikleþme sürecinin ilerletilme-
si", "temel hak ve özgürlüklerin

geniþletilmesi" gibi süslü
gerekçelere dayanan bir önerinin,
onaylanma olasýlýðý düþük olduðu
biline biline, CTP tarafýndan
neden önerildiði merak konusu
olmaya devam ediyor. 

Demokratikleþme Süreci Ýlerliyor Mu?
1985 yýlýnda, baský ve TC'deki askeri

faþit rejimin gözdaðý sonucu hayata
geçmiþ bir anayasanýn orasýna burasýna

makyaj yaparak demokratikleþtirilemeye-
ceði ayan beyan ortadadýr. Ayrýca deðiþik-
liðin gerekçesi olarak sunulan
"demokratikleþme sürecinin ilerletilmesi"
acaba ne zaman baþlamýþtýr da þimdi iler-
lemektedir? Yoksa CTP, kendisinin
hükümetin büyük ortaðý olmasýný
demokratikleþme sürecinin baþlangýcý
olarak mý deðerlendirmektedir?

Ayrýca kamu görevlilerine siyaset yasaðý
KKTC'de 1993 yýlýnda yürürlüðe giren;
151 sayýlý ILO Sözleþmesi'nin 9'ncu mad-

desi ile hukuken zaten
ortadan kalkmýþtýr. CTP
gerçekten istiyorsa,
U l u s l a r a r a s ý
s ö z l e þ m e l e r i n
Anayasaya aykýrýlýðýnýn
iddia edilemeyeceðin-
den hareketle (madde
90) kamu görevlilerinin
siyasal hayata katýl-
masýný Anayasa
deðiþikliðine gerek

kalmadan fiilen uygulayabilecek hukuki
zemine zaten sahiptir. Peki gerçekten
bunu istemekte midir?

Bu ve benzeri sorularý bir yana býraksak
bile; "CTP 21 yýl önce kendisinin "hayýr"
dediði bu Anayasa'yý deðiþtiremeyeceðini
bile bile bir öneri yapýyorsa, bu öneriyi
neden sadece iki baþlýkla sýnýrlýyor?"

sorusu, halen yanýt beklemektedir.
Çünkü eðer amaç demokratik-

leþme ise anayasada
demokratikleþecek daha onlar-
ca madde vardýr.

Geçici 10. Madde
Bir kere, tüm ilerici güçlerin üzerinde

hemfikir olduðu geçici 10. madde baþlý
baþýna bir anti-demokratiklik manzume-
sidir. Bu madde, silahlý kuvvetleri olmayan

bir hükümet yaratarak, polisinden itfaye-
sine tüm bir kolluk güçleri takýmýný TC
Devletinin kontrolüne vermektedir. Bu
madde hiçbir demokratik ülkede görüle-
meyecek bir madde olmasý yanýnda,
baðýmsýzlýðý tesis ettiðini iddia eden bir
anayasada bulunmasý ile orjinal bir
niteliðe sahiptir.

Kalýcý Komik Madde
Anayasa'nýn deðiþtirilemeyen kurallarý

arasýnda bulunan 2. madde'nin 1'nci
fýkrasý þöyledir: "Kuzey Kýbrýs Türk
Cumhuriyeti Devleti, ülkesi ve halký ile
bölünmez bir bütündür". Bu maddeyi
okuyan birisi, halk ülkeyi terk etmeye ve
topluca baþka bir ülkeye göç etmeye karar
veririrse, bunu engellemek için yazýldýðýný
düþünebilir. Ancak madde ile amaçlanan
bu deðildir. Aksine halkýn ve/veya
coðrafyanýn bölünemeyeceði vurgulan-
mak istenmiþtir. Acaba Kýbrýs'ýn
Kuzey'inde yaþayan halk içerisinde
baðýmsýzlýk isteyen bir azýnlýk mý vardýr ki
böyle bir madde yazýlmýþtýr? Ayrýca bir
ülkeyi bölerek kurdurulmuþ bir devletin
bölünemezlik iddia etmesi de ne demek-
tir?

Aslýnda konu bunlardan hiçbiri deðildir.
Sadece Faþist 12 Eylül TC Anayasasý
kopyalanýrken bu madde egemenlerimizin
gözüne pek þýk görünmüþ ve "uysa da

Anayasa Demokratikleşiyor
MMMMuuuu!!!!A-Ha (Münür Rahvancýoðlu)

Anayasa'nýn Kýsa Tarihçesi
Mevcut anayasa 5 Mayýs 1985 tarihinde halkoylamasý sonucu kabul

edilmiþti. 12 Eylül 1980 askeri cuntasýnýn gücünün doruðunda olduðu bir
dönemde hazýrlanan Anayasa, TC'deki anti-demokratik hükümleri aynen
barýndýrýyor. Halkoylamasý sýrasýnda Anayasa'ya "HAYIR" oyu verilmesi için
sadece CTP ve KTÖS çaðrý yapmýþtý. Ancak bu çaðrý etkili olmamýþ ve anti-
demokratik hükümleri ile birlikte anayasa % 70,18 gibi bir oranla kabul
edilmiþti. Bu oranýn yüksekliðinde, TC-KKTC asker sivil egemen oligarþisinin
baský, sindirme ve gözdaðý politikasýnýn yanýnda; daha 2 yýl önce KKTC'ye
"hayýr" sözünün arkasýnda duramayarak mecliste KKTC'yi onaylayan CTP

ve TKP'nin yarattýklarý hayal kýrýklýðýnýn tazeliði de etkili olmuþtu.

Ayrýca kamu görevlilerine siyaset
yasaðý KKTC'de 1993 yýlýnda
yürürlüðe giren; 151 sayýlý ILO
Sözleþmesi'nin 9'ncu maddesi ile
hukuken zaten ortadan kalkmýþtýr. 

Mevcut Anayasa'nýn Temel
Hak ve Özgürlüklerini
düzenleyen maddeleri yurt-
taþlar ve yabancýlar arasýnda
ayrým yapmakta ve bazý
özgürlükleri herkese tanýrken
bazýlarýný yalnýzca yurttaþlara
vermektedir. 
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kodum uymasa da" mantýðý ile mevcut
anayasaya konmuþtur. 

Kaþýkla Veren Kepçe Ýle Alan Madde
Anayasa'nýn 10'ncu maddesinden

34'ncü maddesine kadar birçok temel hak
ve özgürlük sayýlmaktadýr. Kiþi
Dokunulmazlýðý, Hak Arama Özgürlüðü,
Haberleþme Özgürlüðü, Düþünce Söz ve
Anlatým Özgürlüðü, Bilim ve Sanat Özgür-
lüðü, Basýn Özgürlüðü, Kitap Çýkarma
Hakký, Toplantý ve Gösteri Yürüyüþü Hakký
ve Dernek Kurma Hakký bunlardan
bazýlarýdýr. Ancak bu hak ve özgürlüklerin
sayýlýp döküldüðü hemen her maddede;
kamu düzeni, genel ahlak ve ulusal
güvenlik gibi muðlak ve iktidarýn keyfince
düzenlenecek gerekçelerle kýsýtlanabile-
cekleri belirtilmektedir. Bu da aslýnda,

hükümetin verdiðinden daha fazla bir hak
ve özgürlüðümüz olamayacaðýnýn
Anayasa tarafýndan kabulü olmak-
tadýr. Demokratikleþme ve özgürlük-
lerin geniþletilmesi için anayasa
deðiþikliði hazýrlayan CTP kurmaylarý
bu ufak noktayý da ne yazýk ki gözden
kaçýrmýþlardýr.

Atatürkçü Madde
Anayasa'nýn 70'nci maddesi siyasal

partilerin tüzük, program ve çalýþ-
malarýnýn Atatürk Ýlkeleri'ne aykýrý ola-
mayacaðýný karara baðlamaktadýr.
Bilindiði gibi siyasal partiler belli bir
ideoloji çerçevesinde kurulurlar. Oysa
bizim anayasamýz Karl Marx'ýn, Adam
Smith'in veya Rosa Luxemburg'un
Atatürkçü olmasýný beklemektedir. Tüm
partiler Atatürkçü olduktan sonra farklý
parti kurmanýn veya herhangi bir partiye
üye olmanýn anlamsýzlýðý ortadadýr ortada
olmasýna da CTP'nýn bu maddeden rahat-
sýz olmamasýnýn nedeni ortada deðildir.
Kaldý ki kendileri özelleþtirmeci bir çalýþma
ortaya koymakla Atartürkçülüðün oklarýn-

dan birine (devletçilik) cepheden karþý çýk-
maktayken, bu maddeyi deðiþtirmek
kendilerinin hayrýna olurdu.

Yabancý Düþmaný Madde
Mevcut Anayasa'nýn Temel Hak ve

Özgürlüklerini düzenleyen maddeleri yurt-
taþlar ve yabancýlar arasýnda ayrým yap-
makta ve bazý özgürlükleri herkese
tanýrken bazýlarýný yalnýzca yurttaþlara
vermektedir. Bunlar arasýnda
barýþ mücadelesine ve CTP'nin
de bir dönem savunduðu "ortak
vatan için ortak mücadele"
fikrine sekte vuran madde; 32.
maddedir. Bu madde;
"Yurttaþlar, önceden izin
almaksýzýn, silahsýz ve
saldýrýsýz toplanma veya gös-
teri yürüyüþü yapma hakkýna

sahiptir.  Bu hak, kamu düzenini korumak
için yasa ile sýnýrlanabilir" demektedir.
Kapýlarýn açýldýðý günden bu güne 32.
madde Kýbrýslý Türklerle Rumlarýn ortak
gösteri, yürüyüþ ve protesto yapmasýný
engelleyici þekilde kullanýlmaktadýr. 2004
yýlýnda Türkiye Halklarýnýn BUSH
protestolarý'na destek vermek amacýyla
yapýlan "GÝTME BUSH" eylemi, ayný yýl

Felluce Halký ile dayanýþma amacýyla
gerçekleþen eylemlilikler, 1 Eylül ve 1
Mayýs'larda oluþturulan ortak kortejler ve
her yýl 19-20 Mart Tarihlerinde düzenlenen
savaþ karþýtý eylemler ayný maddeye
dayandýrýlarak iki toplumlu niteliðinden
arýndýrýlmaktadýr. 2003 yýlýnda kapýlarýn
açýlmasýnýn hemen ardýndan düzenlenen
"Barýþ Kampý" da yine ayný maddeye
dayanarak taciz edilmiþti. Üstelik devletin

kolluk kuvvetleri bu maddeyi
on yýllardýr uygulamadýklarý
þeklide uygulayarak, üniver-
sitelerde okuyan yabancý
uyruklu öðrencilerin eylem
yapmasýný engellemektedirler.
32. maddenin yabancý düþ-
maný karakteri, tartýþmasýz bir
þekilde anti-demokratiktir. 

Geri Çaðýrma Hakký
Demokrasi ve özgürlükler yolunda

ilerlemek isteyen samimi herhangi bir
iktidarýn uymasý gereken en temel
prensip, daha 1871 yýlýnda Paris
Komünü'nün devrimci programýnda
hayat bulmuþtur. Komün'den 131 yýl
sonra Venezüella'nýn Bolivarcý lideri
Hugo Chavez, halkýndan korkusu
olmayan her iktidarýn demokrasi adýna
gurur duyacaðý bir adýmý atmýþ ve
seçilenlerin baþkan, milletvekili veya
her kim olursa olsun görev süresi dol-
madan seçmenler tarafýndan
görevden alýnabilmesini ülkesinin

anayasasýna yazdýrmýþtýr. Onayýný halkýn-
dan deðil dýþ güçlerden alan bir iktidarýn
hayallerini deðil ancak kabuslarýný
süsleyecek olan böyle bir öneri bizim
"ilerleyen" demokratikleþme sürecimizin
neresindedir?

Bunu da CTP'nin anayasa deðiþikliði
oyunlarý deðil, sokaðýn direniþi belirleye-
cektir. ��

Anayasa Nasýl Deðiþir?
Halen yürürlükte olan mevcut Anayasa'nýn 162'nci maddesine göre;

Anayasa deðiþikliði yapabilmek için en az 10 Milletvekili'nin deðiþiklik öner-
isi yapmasý gerekiyor. Deðiþiklik önerisi, yapýldýktan sonra 30 gün içinde
Meclis'te görüþülemiyor. Deðiþiklik önerisi Meclis üye tam sayýsýnýn üçte ikisi
(34 milletvekili) tarafýndan onaylanýrsa, halk oylamasýna sunulmak zorun-
da. Halk oylamasýnda kabul gören öneri Cumhurbaþkanýnca 10 gün içinde
Resmi Gazete'de yayýnlanarak yürürlüðe girer.

5 Mayýs 1985
Halkoylamasý Sonuçlarý

Seçmen  Sayýsý 91810
Oy kullanan seçmen sayýsý 71933
Geçerli oy sayýsý 70459
Seçime katýlma oraný %78.35
Evet oylarýnýn sayýsý 49447  

(%70.18)
Hayýr oylarýnýn sayýsý 21012  

(%29.82)

Onayýný halkýndan deðil dýþ
güçlerden alan bir iktidarýn hayal-
lerini deðil ancak kabuslarýný
süsleyecek olan böyle bir öneri
bizim "ilerleyen" demokratikleþme
sürecimizin neresindedir?

Madde 15
(1) Herkes, hayat ve vücut bütünlüðü hakkýna sahip-

tir.
(2) Yasanýn ölüm cezasý ile cezalandýrdýðý bir suçtan

dolayý hakkýnda yetkili bir mahkemece verilen bir hük-
mün yerine getirilmesi dýþýnda kimsenin hayatýna son
verilemez.

Yasa böyle bir cezayý, ancak savaþ halinde vatana
ihanet, devletlerarasý hukuka göre korsanlýk ve tedhiþ
suçlarý için veya müebbet hapis cezasý gerektiren bir
suçtan mükerrer mahkumiyet halinde koyabilir.

(3) Yasa ile konduðu zaman ve gösterildiði þekilde:
(a) Kiþinin ve malvarlýðýnýn, baþka türlü kaçýnýlmasý

ve tamiri olanaksýz ayný derecede bir zarara karþý
savunulmasý; veya

(b) Bir kiþinin yakalanmasý veya yasaya uygun tutuk-
luluktan kaçmasýnýn  önlenmesi; veya

(c) Bir ayaklanmanýn veya karþý koymanýn bastýrýl-
masý amacýyla giriþim eylem sýrasýnda kesin olarak
gerekli olduðu kadar zor kullanmak suretiyle yaþama
son verilmesi, (1). ve (2). fýkra kurallarýna aykýrý sayýl-
maz.
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Ýnsan, yaþamýnýn büyük bir bölümünü
þikayet ederek geçirir belkide. Tepki ver-
mesi, var olan koþullarý kabullenmemesi,
itaat etmemesi aslýnda doðanýn diyalek-
tik yapýsýna ters düþmemektedir. Bu
þikayet hali ne yazýk ki her zamandan bir
alt zaman dilimi kadar hep sözlü oluyor.
Ve yine ne yazýk ki, bu þikayetlerin altý da
o kadar dolu deðil. Ýnsan, düþünme ve
konuþma yetisini içinde yaþadýðýmýz sis-

teme raðmen, bugünkü koþullarda kay-
betmemiþtir.  Düþünen ve düþündüklerini
pratik yaþama uygulamaya çalýþan
insan, suskun kalmamalýdýr. Koþullardan
rahatsýz olurken ve bunlarý belki de dilin
kemiði yok misali dile getirirken, unut-
tuðumuz ve unutmanýn iþimize geldiði
anlar bütünü de vardýr. Bu anlar bütünü
çoðu zaman, kendi öznel yapýmýzda sak-
lýdýr. Kendimizden en son ne zaman
rahatsýz olduk? Bu rahatsýzlýk üstüne en
son ne zaman düþündük? Yani söylemin
özü, en son kendimize ne zaman
özeleþtiri yaparak, kendimizle yüzleþtik?

Çizmeye çalýþtýðým eleþtirel düþünce
çerçevesi içinde, adanýn kuzey
coðrafyasýndaki öðrenci muhalefetinin
"etkin olma" ya da "olamama" durumu-
nun, altýnda yatan nedenleri ve bu
nedenlere verilebilecek alternatif cevap-
larý bulmaya çalýþacaðým. Çünkü son 4-5
yýl içinde var olan öðrenci muhalefeti,
sadece bildirilerle þikayet etmiþ, talepleri-

ni elde edememekle birlikte, sokaða da
dökülememiþtir. Yaþanýlan bu durumun,
gelecek için büyük  tehlike yaratma eðil-
imde olacaðý, aþikar bir gerçektir. Neden
mi? Yaþamý örgütleyememiþ bir nesil,
gelecekte örgütsüz muhalif duruþuyla, ne
kadar etkin bir pozisyonda yer alacaktýr?
Ya da, toplumun sorunlarýna, ne kadar
güçlü bir þekilde cevap verebilecek ve

bunlarýn çözüm yollarýný bulup son-
landýrabilecektir?

SON 4-5 YIL...   
Yukarýda da bahsettiðim gibi, öðrenci

muhalefeti varolan düzene tepkilerini
senede bir kaç bildiri ile dile getirmiþ,
bundan baþka hiçbir
etkinliði olmamýþtýr.
Öðrenci muhalefe-
tinin çöküþte
olmasýnýn nedenleri
arasýnda muhakkak,
70'li ve 80'li yýllarda,
Türkiye'de yapýlan
darbeler, devletin
arkasýnda süngüsüyle birlikte ordunun
yer almasý, iþgal rejiminin toplumu
kendine yabancýlaþtýrmasý ve neo-liberal
politikalarýn hegomonyasý gibi bir çok
neden sayýlabilinir. Ama herþeye rað-
men, kendi sorununu rasyonel bir açýdan
çözemeyen gençliðin, bu nedenler
arkasýna sýðýnmasý da samimi bir

davranýþ deðildir. Bu, benim ve benim
gibi olan bir çok genç arkadaþýmýn
beceriksizliðinden de kaynaklanmak-
tadýr.

SORUN NEDÝR?  
Sorunlarý çözmek için, ilk önce sorun-

larýn tespit edilip açýk bir þekilde masaya
yatýrýlmasý gerekir. Aksi taktirde, sorun-

larý tespit edilememiþ bir problemi çözme
çalýþmasý, sorun ve çözüm denklemsi-
zliðinin yarattýðý büyük bir fiyasko ile
sonuçlanacaktýr. O zaman tek tek sorun-
larý elden geldiðince, düþünce yettiðince
tespit etmeye çalýþalým. 

1. Öðrenci muhalefeti, kendi mücadele
tarihi bilincinden yoksundur.

2. Öðrenci muhalefeti, kendi baðýmsý-
zlýðýný saðlayamamýþ, iktidarda ve
muhalefette olan partilerin, kendi
aralarýnda ki sürtüþmenin gölgesi altýnda
kalmýþtýr. Bu da demek oluyor ki, öðrenci
muhalefeti, partilerin kendi aralarýnda
yaptýðý uzlaþma ile bir araya gelip, parti-
lerin kendi aralarýnda yarattýðý ayrýþ-
malardan dolayý parçalanma eþitliði
içerisinde var olmaya çalýþmaktadýr.
Partilerin kurmaylarý, öðrenci muhalefe-
tinin iplerini eline almýþ, onunla istediði
gibi oynamaktadýr.

3. Öðrenci muhalefeti, her geçen gün
okumadan, yazmadan, araþtýrmadan

uzaklaþmaktadýr.

4. Öðrenci
muhalefeti, ikinci ve
üçüncü maddel-
erdeki sorunlardan
dolayý, ezberlenmiþ
örgütlenme model-
lerini taklit etmekte

ve dolayýsýyla kendi koþullarýyla, kul-
landýðý metodlar birbiriyle tutarsýz  hale
gelmektedir.

5. Öðrenci muhalefeti, kendini etnik
kimlikler üstünden tanýmlamaya çalýþ-
makta, etnik kimlikler üstünden ortaklaþ-
makta ve dolayýsýyla öðrencileri bir araya

HHHHaaaayyyyaaaalllllllleeeerrrriiii   OOOOllllmmmmaaaayyyyaaaannnn   VVVVaaaarrrroooolllluuuuşşşşllllaaaarrrr,,,,
Nereye Kadar Hayatı Dönüştürebilir Ki?
Halil Karapaþaoðlu
ruhsalkorku@yahoo.com

1996 DAÜ Boykotu

Çünkü son 4-5 yýl içinde var olan öðrenci muhalefeti, sadece bildirilerle
þikayet etmiþ, taleplerini elde edememekle birlikte, sokaða da döküle-
memiþtir. Yaþanýlan bu durumun, gelecek için büyük  tehlike yaratma
eðilimde olacaðý, aþikar bir gerçektir. Neden mi? Yaþamý örgütleye-
memiþ bir nesil, gelecekte örgütsüz muhalif duruþuyla, ne kadar etkin
bir pozisyonda yer alacaktýr? 

Öðrenci muhalefeti, partilerin göl-
gesinden arýnmalý, kendi baðýmsýz
yapýsýný oluþturmalýdýr. Ama bu,
öðrencinin sorunlarýnýn mem-
leketin sorunlarýndan ayrý olduðu
anlamýna gelmez. 
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getiren günlük sorunlarý olmadýðý için
öncelik bulanýklýðý yaþanmaktadýr. Bu da,
üniversitedeki, öðrenciler arasýnda ayrýþ-
ma yarattýðý için, öðrenci muhalefeti her
geçen gün yapay bir temelde bölünmek-
tedir.  

6. Öðrenci muhalefeti, bütün bu mad-
delerle birlikte üretememe, hayal kura-
mama , ötesini arayamama noktasýna
gelip, eðitimin özelleþtirilmesini, ken-
disinin üniversitelerde müþteri konumun-
da bulunmasýný normal karþýlamaktadýr.
Bu da kapitalizmin içselleþtirilmesi prob-
lemidir.

BU SORUNLAR NEDEN ÖNEMLÝDÝR
VE ÇÖZÜMLERÝ NE OLABÝLÝR?

Problemleri, az çok tespit ettikten
sonra, onlarýn neden önemli olduðunu
ve onlarý çözmek için hangi öneriler
yapýlabileceði noktasý üstünde dura-
caðým.

1. Öðrenci muhalefeti, kendi mücadele
tarihine hakim olmalýdýr. Çünkü,
geçmiþte var olan sorunlarý bilmek ve o
dönemdeki öðrenci muhalefetinin buna
verdiði yanýtlarý görerek, hem üniversit-
eye uygulanan politikalarýn hem de
öðrenci muhalefetinin geçmiþten bugüne
geldiði noktayý anlamak bugünü saðlýklý
bir þekilde yorumlama imkaný tanýyacak-
týr. Çünkü sorunlarýn ve onlara karþý ver-
ilen yanýtlarýn, nasýl geliþtiðini bilmeden,
bugünü tanýmlamak ve bugünü anlamak
kuþkusuz çok zor olacak ve bu da zaten
saðlýklý olmayacaktýr. Biz anlayamadýk
diye, var olan "þeylerin" yok olma duru-
mu söz konusu deðildir. Bundan dolayý,
geçmiþte yapýlmýþ olan ve öðrenci
muhalefetinin içinde yer almýþ kiþilerle
söyleþiler yapmak, görsel materyaller
kullanarak bu anlatýmlarý zengin-
leþtirmek, öðrenci muhalefetinin iskele-
tinin çýkmasýnda önemli bir rol oynaya-
caktýr.

2. Öðrenci muhalefeti, partilerin göl-
gesinden arýnmalý, kendi baðýmsýz
yapýsýný oluþturmalýdýr. Ama bu,
öðrencinin sorunlarýnýn memleketin
sorunlarýndan ayrý olduðu anlamýna
gelmez. Bu da ancak üniversitede parti
çýkarlarý bir kenara konulup, öðrenci

mefaatleri öncelik yapýldýðý taktirde
çözümlenebilir. Aksi taktirde, öðrenci
muhalefeti kendi ayaklarý üstünde dura-
maz ve kendi bulunduðu alanda pasif
konuma düþer ve eðitim koþullarýný
iyileþtirme yolunda baþarýsýz olur.

3. Öðenci muhalefeti, okumalý, yazmalý
ve araþtýrmalýdýr. Çünkü düþünemeyen,
yerinde analizler yapamayan beyinler,
egemenler karþýsýnda tökezlemeye
mahkumdur.

Tartýþmalarda, kitleyle toplantýlarda,
yapýlan eylemlerde öðrenci muhalefetinin
bilincini yükseltmek için ilk önce aktivist-

lerin bilinçli olmasý gerek-
mektedir.

4. Öðrenci muhalefeti,
ezberlenmiþ modeller
üstünden gittiði ve bu mod-
eller de artýk örgütlü
hareketliliði doyurmadýðý
için, yeterli kalmamaktadýr.
Yapýlan en büyük hata belki de teori
üstünden örgütlenme çabasýdýr. Oysa
yapýlmasý gereken örgütlenme modeli,
pratik yaþam içinden doðmalýdýr.
Gerekirse, ayni dersleri alan öðrenciler,
sýnýfta yaþadýklarý problemler üstünden
bir araya gelmeli, birlikte küçük gruplar
oluþturulmalý ve bu problemlere çözüm
önerileri bulmaya çalýþýlmalýdýr. Çünkü
ayni sýnýfý paylaþmayan, yani vakitini bir-
likte geçirmeyen öðrencilerin bir araya
gelip birþeyler yapmasý daha zordur.
Ama bunun da gerçekleþememe aralýðý
yoktur demek doðru deðildir. Baþka bir
þekilde örnek verecek olursak, ilgi alan-
larý ayni olan öðrenciler küçük tiyatro gru-
plarý, müzik gruplarý vb. þeklinde bir
araya gelip çalýþmalar yapmalýdýr. Bütün
bu alanlar öðrenci muhalefetinde toplan-
malý ve öðrencinin  farklý alanlardaki
sorunlarýna cevap aranmalýdýr. Bu küçük

gruplar kitle toplantýlarýnda bir araya
gelip, yaptýklarý iþler hakkýnda sohbet
etmeli ve birbirleri için eleþtiriler yap-
malýdýr. Çünkü yaþamýn içinde pratik bir
iþ göremeyen insan, belli bir zaman
aþýmýndan sonra, düþüncelerinin boþ
olduðunu, zamanýný boþuna harcadýðýný
düþünüp büyük bir umutsuzluk içine gire-
cektir. Oysa üreten insan, ürettiðini gören
insan, biriktirdiðini ve geliþtiðini görünce
ve kendisinin de biþeyler yapabilme yeti-
sine sahip olduðunun farkýna varýnca
daha pozitif bir duruþa sahip olacaktýr.

5. Örgütlenme etnik kimlikler üstünden

kurgulanmamalýdýr.. Çünkü duygusal ve
feodal iliþkiler, bilimden ve bilinçten uzak
olmasý nedeniyle, kendi içinde kýsýr bir
döngü içine girebilir ve niceliksel olarak
bir týkanma yaþayacaðý gibi, niteliksel
anlamda da çeþitliliðini kaybedeceði için,
muhalif duruþ boðulabilir. Nitekim, öðren-
ci muhalefetinin etnik temeller de bölün-
mesi, her geçen gün muhalif duruþu
zayýflatma eðilimindedir.

Sonuç olarak, kendi içinde dinamik bir
yapýsý olmayan, kendini yenilemeyen,
belirli mekanizmalara göbekten baðlý
olan, pratik yaþamýn içinden doðan
sorunlardan bir araya gelip teoriyi yarata-
mayan öðrenci muhalefeti, büyük bir
bunalýmýn içindedir. Var oluþunu ýspatla-
maya çalýþan "herþey" kendini somutluk
üstünden yükseltmeye baþlayarak,
düþünce soyutluðuyla birlikte daha güçlü
bir hale dönüþecektir. Üniversite patron-
larýn deðil, hayal eden çocuklarýn olacak-
týr. "Baþka bir üniversite dün de
mümkündü bugün de mümkündür". Yeter
ki o çocuklar hayallerine gerçekten inan-
sýn. ��

HHHHaaaayyyyaaaalllllllleeeerrrriiii   OOOOllllmmmmaaaayyyyaaaannnn   VVVVaaaarrrroooolllluuuuşşşşllllaaaarrrr,,,,
Nereye Kadar Hayatı Dönüştürebilir Ki?

2006 DAÜ-KÖB

Öðrenci muhalefeti, kendini etnik kimlikler üstünden tanýmlamaya çalýþ-
makta, etnik kimlikler üstünden ortaklaþmakta ve dolayýsýyla öðrencileri
bir araya getiren günlük sorunlarý olmadýðý için öncelik bulanýklýðý yaþan-
maktadýr. Bu da, üniversitedeki, öðrenciler arasýnda ayrýþma yarattýðý için,
öðrenci muhalefeti her geçen gün yapay bir temelde bölünmektedir.

Üniversite patronlarýn deðil,
hayal eden çocuklarýn olacaktýr.
"Baþka bir üniversite dün de
mümkündü bugün de
mümkündür". Yeter ki o çocuklar
hayallerine gerçekten inansýn.
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SOSYALiST PARTi - DIŞİLİŞKİLER SEKRETERİ
1- Sol Parti ?
Almanya'nýn Sol Partisi olan bizim par-

timiz 2004 yýlýnda vücut bulan Avrupa Sol
Partisi'nin ortak kurucularýndandýr. Þuna
katiyetle inanýyorum ki Avrupa'daki sol
partiler arasýndaki temaslarýn yürütülmesi
çok önemlidir. Çünkü þimdiye kadar
Avrupa Birliði daima tabandan deðil
tavandan yönetilen bir birlik olmuþtur.
Yani hükümet tarafýndan bir yönetim tarzý
etkili olmuþtur ve büyük ticari teþebbüs-
lerin ekonomik çýkarlarý öncelikli olarak
gözetilmiþtir. Büyük monopollerin kendi
çýkarlarý doðrultusunda geliþmelere yön
verdiði bir tablo yaratýlmýþ olup, onlarýn

beklentileri doðrultusunda geliþmeler
yönlendirilmiþtir. Bizim acilen sendika
kuruluþlarýnýn Avrupa çapýndaki iþbir-
liðine ihtiyacýmýz vardýr ve yine benzer bir
þekilde sol kanattaki partilerin de iþbir-
liðinden yararlanmalýyýz. Avrupa Sol
Partisi tarihte örneklerini görmeye
alýþtýðýmýzýn dýþýnda yeni bir fikrin ürünü
deðildir. Bu oluþum bütün ortaklar arasýn-
da yeni eþitlik ortamlarýn yaratýlmasýný
amaçlamaktadýr. Demek istediðim sabýrlý
bir tartýþma sürecinin devam etmekte
olduðudur. Bu birbirini dinleme sürecidir
ve yine birbirinden ve partiler arasý
süreçlerde birbirinden birþeyler öðrenme
olayýdýr ve her partinin iki deðiþik tarzda
iþbirliði mevcuttur. Bu süreçte bir gözlem-
ci ve bir karar verici olabilirsiniz ve sonuç-
ta üye olup olmamak konusundaki
kararýnýzý yine siz verebilirsiniz. 

2- Peki Orta Doðu? 
Çok önemli bir konuya temas ettiniz.

Benim için Orta Doðu Sorunu çok ciddi
bir sorundur.  Orta Avrupa'daki birçok
insanla ayný duygularý paylaþmaktayým.
Amerika'nýn Irak Savaþýný baþlatmasýný
önlemek için büyük bir barýþ hareketi
olmuþtu. Irak Savaþý; 21. yüzyýla kötü bir
baþlangýçtý ve trajik bir geliþmeydi. Ve
durum þimdi daha da dramatik hale geldi.
Orta Doðu'da bir plan olmamakla beraber
kaynayan tencerenin içine konan petrol
mevcuttur.     

Ýsrail ve Filistin halklarý arasýndaki
çatýþma, Irakta'ki savaþ, Afganistan'daki
savaþ ve þimdi de Amerika'nýn Ýran'a
karþý açýk bir tehditi söz konusudur.
Ancak böyle bir savaþýn ne barýþa ne de
demokrasiye hizmet ettiðini hayal etmiyo-
rum. Hiçbir zaman savaþ yaparak,
demokrasiyi ithal edemezsiniz. Savaþ her
zaman anti geliþmeler üretir, direniþ üre-
tir, düþmanlýk gibi duygularý geliþtirir ve
hiçbir þeye yardým etmez. 

Kýbrýs'a geri dönecek olursak, aklýma
Kýbrýs Sorun'nun neden Avrupa
kamuoyundan uzak tutulduðu sorusu
geliyor. Sanýrým bu Orta Doðu'daki çatýþ-
ma ile ilgilidir. Kamuoyu bu bölgede
baþka bir çatýþma duymak istemiyor.
Ýngiliz ve ABD kuvvetleri hava alanlarýný
kullanmak istiyor. Avrupa ve özellikle

Kýbrýs'ta havaalanlarýna sahipler. Ve bun-
larý yaparken de baþka geliþmeler
nedeniyle kesintiye uðramak istemiyorlar.
Benim görüþ açýma göre bu çok tehlikeli
bir olaydýr. Konu yalnýzca BM'in barýþ ve
güvenlik konusundaki bir planýyla deðil
ayný zamanda Avrupa Topluluðu'nunda
konu üzerinde söz sahibi olmasýyla ilgi-
lidir. AB açýsýndan bakýldýðýnda þu ana
kadar herhangi bir politika geliþtirilmeme-
si ilginç bir durumdur. 

3 - Çok kültürlü ve çok kimlikli
söylemin ifadesi ne?

Bildiðiniz gibi ben Berlinliyim ve
Berlin'de yaþamaktayým. Bana göre
Berlin çeþitili kültürlerin birarada yaþadýðý
ilginç bir örnektir. Çünkü Berlin'de yüzbin-
lerce Türk, ve diðer ülkelerden insanlar
birlikte yaþamaktadýr.  Rus, Çinli ve bun-
lar bir þehrin içinde karýþýk durumda

yaþarlar, okula giderler, beraber öðrenir-
ler, bunlarý daha önce birlikte yapabile-
ceklerini hayal bile edemezlerdi. Doðu
Berlin'de bu yeni ve gerçek ancak alter-
natifi olmayan bir geliþmedir. Çünkü biz
uluslararasýlaþtýrýlmýþ bir hayat sürmek-
teyiz. Ýnsanlarýn birbirine ihtiyacý var ve
biz bunu 'bir ülkeye baðlý vatandaþlýk, bir
ülkede yaþayan, o ülkede yaþama hakký-
na sahip olan' olarak açýklayabiliriz. Bizim
yeni bir perspektife ihtiyacýmýz var ve
kabul etmeliyiz ki çok kültürlülüðün alter-
natifi yoktur. Bu alternatif milliyetçilik mi
olmalýdýr. Baþka dinleri kabul etmemek,
farklý düþünceleri, baþka yaklaþýmlarý ve
farklý yaþam tarzlarýný kabul etmeyen eski
milliyetçi duygulara geri dönerek onlarý
tekrar canlandýrmamalýyýz.   Ben
Avrupa'da çok kültürlülükten yanayým ve
ayný zamanda bazý engeller de görüyo-
rum. 

Yaþam koþullarýnda sosyal adalet ve
eþitlik yoksa, ve eðer bir kesimle diðer bir

kesim arasýnda büyük bir uçurum mev-
cutsa, bunun doðal bir sonucu olarak
ekonomik ve sosyal farklýlýklar bulunuyor-
sa bunun ulusalcý hislerin ya da eðilim-
lerin tekrardan  teþekkülünde ve ulusalcý
akýmlarýn günümüzde de bütün Avrupa
ölçeðinde tanýk olduðumuz gibi böylesi
akýmlarým oluþmasýnda etken olmasýna
þaþmamak gerek. Bu nedenledir ki benim
partim Avrupa Sol kanadý içerisinde yeri-
ni almýþtýr. Partimiz ve oluþumun diðer
parçalarýný oluþturan bütün diðer kuru-
luþlar bu þekilde güçlü olabilecek ve
piyasa ekonomileri perspektifinden
bakýldýðýnda derinine uluslararasýlaþmýþ,
ancak sosyal pencereden bakýldýðýnda
enternasyonalist kimliði henüz tam olarak
kazanamamýþ bir Avrupa yaratýlacaðýn-
dan bahsetmek gerekir. Ekonomik ve
sosyal Avrupa konjektüründe böylesi bir
durum cevaplandýrýlmasý gereken önemli

A-Ha (Saadet Alpar)

Büyük monopollerin kendi çýkarlarý doðrultusunda geliþmelere yön
verdiði bir tablo yaratýlmýþ olup, onlarýn beklentileri doðrultusunda
geliþmeler yönlendirilmiþtir. Bizim acilen sendika kuruluþlarýnýn Avrupa
çapýndaki iþbirliðine ihtiyacýmýz vardýr ve yine benzer bir þekilde sol
kanattaki partilerin de iþbirliðinden yararlanmalýyýz. 
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sorular arz etmektedir, çünkü böyle bir
tablo içerisinde artan bir þekilde ulusalcý
eðilimlerin yüksek bir tekrardan canlanma
eðiliminde olduðu bir Avrupa göreceðimiz
kesin. Þu anda büyük ya da bir baþka
yönüyle bütün bu Doðu Avrupa ülkelerini
de içine alan geliþmiþ bir Avrupa
Birliði'nden bahsedebiliriz, bu gelinen
konumu ciddiye almalý ve bize geleceðin
þekillenmesinde ne ifade ettiðinin deðer-
lendirmesini dikkatle yapmalýyýz. Hemen
hemen bütün Avrupa ülkelerinde mil-
liyetçi eðilimleri þu veya bu boyutta göre-
biliyoruz. Bu piyasa þartlarýnýn ulus-
lararasý bir kimlik kazanmasý sürecinde,
muhafazakar ve trajik sonuçlar doðura-
bilecek bir durumdur. Bu durumda bizim
esasen istediðimiz, böylesi çok uluslu çok
kültürlü bir toplum içersinde þeffaflýðýn
egemen olmasýdýr. Ancak bunun olmasý
durumunda, gelecekteki savaþ ve çatýþ-
malardan kaçýnabiliriz.

Sosyal Forum ve Avrupa Sosyal
Formu hakkýnda konuþursak?

Sosyal Forum Paris ve Londra'da
yapýlmýþtýr ve ben þahsen bu iki foruma-
da katýldým ve bundan dolayý çok mut-
luyum. Sosyal forumlar bir araya
gelebilme ve konularý tartýþabilme imkaný
saðlamaktadýr. Böylesi sosyal forumlarda
iþin sonunda bir karar alýnmasýnýn gerek-
sizliði çok önemlidir; böylece varýlmasý
gereken mecbur olduðunuz nihai bir
karar alma zorunluluðunuz yoktur.

Bu sadece bir araya gelmek ve
toplumumuzun sosyal geliþimi için önem-
li konulardaki farklý görüþleri, karþýlýklý
anlayýþ ve tahammüle dayalý tartýþmalarý
karþýlýklý olarak birbirimizi dinleyebilme
yeteneðimizle ölçülür þek-
ilde yapabilmektir. Bu gibi
durumlar Hollandalýlarla bir-
birimizi anlamayý saðlamak-
tadýr. Tabii ki bugünlerde
gördüðüm sosyal forum
hareketinin gerçek bir
dönüm noktasý olduðu ve
bu foruma dâhil olan faal
kimselerin her yýl yeniden
bir araya gelme sözü
verdikleri, ama esasen
önemli olanýn bu forumlar
neticesi sonuçlar üretilmesi
gereði üzerinde durmak
gerekir. 2002 yýlýndan sonra
Sosyal Forum'un geliþmesi
konusunda kayda deðer
önemli geliþmeler elde ettik.
Bunlardan bir tanesi Þubat -
Mart 2003 yýlýnda büyük bir
Irak Savaþý karþýtý gös-

terinin gerçekleþmesi olmuþtur. Bu dünya
çapýnda organize bir gösteriydi ve
Amerikan Yönetimi'nin Irak'a karþý baþlat-
týðý askeri giriþimin protesto edilmesi
amacýný taþýmaktaydý ve bu toplantýdan
önemli sonuçlar doðmuþtur. Daha baþka
sonuçlarý bu özel örnekte olduðu kadar
büyük ölçekte göremezsiniz. Ýnsanlarda,
yerel örgütlerde, belediyelerde ve gençlik
hareketleri guruplarýnda ne gibi deðiþim-
ler olduðuna dikkat etmek ve böyle
forumlarýn yarattýðý deðiþimlerin bütün bu
seviyelerde etkili þekilde deðerlendirilme-

si gerekmektedir. Ayný zamanda foruma
katýlan insanlarýn etkileþimleri net-
icesinde oluþan düþünce ve deðiþimleri
yerel faaliyetlerine ne þekilde ve ne
ölçüde yansýttýklarýnýn da deðerlendirme-
si yapýlmalýdýr. Yani farklý sosyal hareket-
lerin etkileþiminden kaynaklanan farlýlýk-
larýn toplum içerisinde ve sonuçlarýnýn
nasýl etken kýlýnabileceði düþünülmelidir.
Bu gerçekte, herhangi bir komite ya da
merkezi bir komite tarafýndan gerçek-
leþtirilebilecek bir þey deðildir. Bütün
katýlýmcýlarýn gerçekleþtirdiði tartýþ-
malarýn serbest bir ortamda yapýlabilme-
siyle mümkün olabilen bir þeydir. Bu, yine
katýlýmcýlarýn bütünlüklü sosyal forum
ortamýnda ne þekilde etkilendiklerine
baðlý bir durumdur. Sosyal düþüncelerin
oluþumunda ve yine ayný þekilde sosyal
tartýþmalarýn þekillenmesine ivme
kazandýran budur. 

Kýbrýs Sorunu'nu hangi düzlemde
konuþuyorsunuz?

Kýsa bir süredir Kýbrýs'ta bulunmama
raðmen Kýbrýs Sorunu'na 'Orta Avrupa
ülkelerinde verilmesi gerekenden daha
az deðer verildiðini öðrendim ve gördüm.
Çok iyi hatýrlýyorum ben 1960'lý yýllarda
öðrenci iken Kýbrýs ve Kýbrýs'taki
geliþmeler büyük bir tartýþma konusu idi.
1974 yýlýndan sonra durum deðiþti, Kýbrýs
konusunun gerektiði kadar tartýþýl-
madýðýný görmek beni þaþýrttý.  Benim

burada bulunduðum süre içinde
gördüðüm insanlarla tartýþmak,
Lefkoþa'da etrafýma bakýnmak, þehrin
bölünmüþlüðünü ve insanlarýn sýnýrý
geçmek için karþýlaþtýklarý sorunlarý
görmek ve Kýbrýs'ýn her yerinde insanlar
arasýndaki sorunlarý görmek bana, Kýbrýs
Sorunu'nun Orta Avrupa ülkelerindeki
esas politikanýn bir parçasý olarak rol
almadýðýný göstermektedir. Geri
döndüðümde bu konu üzerinde Kýbrýs
konusu üzerinde daha çok konuþacaðým. 

Kýbrýs konusunu sarmalayan çeliþkileri
gerçek olarak algýlamalý ve bu sorun
hakkýnda bilgilenirken bu çeliþkileri de
hesaba katmalýyýz. Önceden de
söylediðim þekilde bütünlüklü Orta Doðu
çatýþmasýnda Kýbrýs dramatik bir örnek
teþkil etmektedir. Bu durumda bütün
imkanlarý kullanarak, bütün fýrsatlarý
deðerlendirerek, birbirimize problemin

tanýmlarýný aktarýp tartýþarak,
konu üzerindeki görüþlerim-
izi belirterek bu iþi yap-
malýyýz. Bunun aksini yap-
mak çýlgýnlýktan öteye git-
mez. Özetlemek gerekirse
içinde bulunduðumuz güzel
bir durumdur ve ben Berlin'e
çok iyi izlenimlerle dönüyor
olacaðým ve özellikle Avrupa
Sol Partisi'nin organizasyon
merkezinin olduðu yerdeki
insanlara bunlarý dikkatle
aktaracaðým. Bütün bu
tartýþmalarda yer almýþ
olmaktan büyük memnuniyet
duymaktayým ve iyi izlenim-
lerimi kendilerinin deðer-
lendirmesine sunmaktan
mutlu olacaðým. ��

Benim burada bulunduðum süre içinde gördüðüm insanlarla tartýþmak,
Lefkoþa'da etrafýma bakýnmak, þehrin bölünmüþlüðünü ve insanlarýn
sýnýrý geçmek için karþýlaþtýklarý sorunlarý görmek ve Kýbrýs'ýn her yerinde
insanlar arasýndaki sorunlarý görmek bana, Kýbrýs Sorunu'nun Orta
Avrupa ülkelerindeki esas politikanýn bir parçasý olarak rol almadýðýný
göstermektedir. Geri döndüðümde bu konu üzerinde Kýbrýs konusu
üzerinde daha çok konuþacaðým.
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Tarihde hiçbir toplumsal patlama  durup
durduk yerde gerçekleþmedi. Her
baþkaldýrýþýn, her isyanýn içinde bulun-
duðu ekonomik koþullarda þekillenen
sebebleri vardýr. Ve her toplumsal
dinamik, içinde bulunduðu sosyal ve
kültürel koþullarda þekillenir, geliþir ve iler-
ler. Neo-liberal politikalarýn, özellikle
Avrupa genelinde en uç noktalarda uygu-
landýðý koþullarda, bu politikalardan  mað-
dur olan kesimler, kendi ülkelerindeki bur-
juvazilerine varlýklarýný gittikçe sert bir
biçimde hissettiriyorlar. Bu, özellikle
Avrupa burjuvazisinin tatlý rüyalarýný bir
kabusa dönüþtürüyor. Artýk Avrupalý liber-
alin  rüyalarýna tatlý karlar ve makam
koltuklarý deðil, sokaktaki öðrenci ve
iþçinin direniþi giriyor.

Son senelerde Avrupa'da, hükümetler
tarafýndan gerçekleþtirilmeye çalýþýlan ve
Avrupa Birliði'ni ulus ötesi bir devlete
dönüþtürmeye yönelik neo-liberal poli-
tikalarýn, iþçi  ve emekçi kesimlerin dýþýn-
da, öðrencileri de maðdur býraktýðný
görürüz. Yüz yýllýk mücadeleler sonucu
kazanýlmýþ bir çok sosyal hakký, onay-
landýðý taktirde kýrpacak olan Avrupa
Anayasasý'nýn reddi; baský ve hükümetler
tarafýndan dýþlanmýþlýðýn biriktirdiði öfkeyi,
arkadaþlarýnýn öldürülmesiyle Fransa'nýn
banliyönlerinde  patlatan göçmenler'in
isyaný; ve bu yazýnýn da konusu olan
öðrenci ve iþcilerin, geçirilen istihdam
yasasýna karþý ayaklanmalarý, bir diðer
deðiþle 2006 Baharý; Avrupa hükümet ve
burjuvazilerinin çok fena bir çýkmazda
olduðunu gösteriyor.

Bugün Fransa'ya baktýðýmýzda,
hükümetin parlamentoda geçirdiði ve
Cumhurbaþkaný'nýn da onayladýðý CPE
(Contrat de Navelle Embomesi)'ye Türkçe
anlamýyla Ýlk Ýþ Sözleþmesi'ne karþý,
öðrenci ve iþçilerin  isyanýný görürüz. 7
Þubat'da yasanýn parlamentoda
görüþüldüðü sýralar, 400.000 öðrencinin
protestolarýyla baþlayan eylemler, ayný
gün yasanýn kabul edilmesiyle daha da
büyüdü ve kýsa zamanda iþçi sýnýfýnýn da
desteðini alarak, dalga dalga tüm
Fransa'ya yayýldý. 

Peki tüm Fransa'yý ayaða kaldýran bu
yasanýn içeriðinde ne var? Yasayý hazýr-
layan Villepin Hükümeti, yasanýn, genç-
lerin iþe girmesini kolaylaþtýracaðýný vur-
guluyor. Fakat öte yandan bu yasa, 26
yaþýndan küçüklerin herhangi bir sebep
göstermeksizin, dilediði zaman iþten atma
fýrsatýný  patrona tanýyor. Ýþe yeni baþlaya-
cak bir genç, bu kontratý imzalayarak, iki
senelik bir deneme sürecine tabi tutula-

cak. Bu iki sene boyunca iþçiye hiçbir
sosyal ve sendikal hak tanýnmayacak,
patrona ucuz iþ gücü saðlanacak ve iki
sene sonunda da, eðer patron memnun
kalmazsa genç iþten atýlacak. Atýlanýn yer-
ine ise bir önceki gibi tüm sosyal ve
sendikal haklardan yoksun, yeni bir ucuz
iþ gücü gelecek ve iki sene sonra patron,
bir öncekine yaptýðýný yeni gelene de
yapabilecek. Böylece her seferinde sistem
kendi kendisini yenileyecek ve patronlar

daha fazla ucuz iþ gücüyle daha çok kar
edecekler. Öte yandan bu yasayla birlikte
iþçiler kendi aralarýnda rekabete sürük-
lenerek yarýþtýrýlacaklar ve de patronlar en
kötü koþullarda, en az ücretle çalýþmayý
kabul eden iþçileri seçecekler. Ayrýca,
özellikle Paris'de, ev kiralamak uzun süre-
li iþ sözleþmelerine baðlý. Bu durumda
Paris'de iþe yeni baþlayan biri ancak iki
senelik süreç sonunda ev kiralayabilecek.
Tabii eðer iþten atýlmassa.

Fransa'da gençlik içindeki iþsizlik oraný
yüzde 22'lerde. Ayrýca kenar mahelle ve
göçmenler arasýnda da yüzde 40'lara
kadar varýyor. Ýþte tüm bunlardan dolayý
Fransýz öðrencileri ve iþci sýnýfý ülkeyi
zangýr zangýr sallýyor. 7 Þubat'daki eylem-
den sonra, 68 Fransa'sýnýn sembolü
Sarbonne Üniversitesi, öðrenciler tarafýn-
dan iþgal edildi. Ýki günlük öðrenci iþgali
polisin okula saldýrmasýyla kýrýldý. Daha
sonra olaylar büyüyerek sokak çatýþ-

malarýna dönüþtü. Bir hafta içinde
Fransa'daki, hemen hemen tüm üniver-
siteler iþgal edildi. Tüm bu olaylar sür-
erken Franýsýz Öðrenciler Sendikasý
UNEF ve tüm sol partiler hükümete,
yasanýn geri çekilmemesi durumunda
eylemlerin daha da büyüyeceði uyarýsýnda
bulundu. Hükümet ise sendikaya görüþme
teklifinde bulunarak, hareketi tuzaða çek-
meye çalýþdý. Villepin Hükümeti'nin yasayý
geri çekmeyerek görüþme teklifi sun-
masýnýn sebebi, yasanýn bazý maddelerini
yumuþatarak, özü deðiþmeksizin kabul
edilmesini saðlamak ve  mücadele birliðini
dinamitleme istenciydi. Fakat öðrenciler-
den cevap gecikmedi. Önce 7 Mart'ta
daha sonra da 16 Mart'ta üniversitelerin
yüzde 70'inin ve 30'a aþkýn lisenin
katýlýmýyla onbinlerce kiþi sokaklara aktý.
Ardýndan Mart'ýn 18'inde Fransa'daki en
büyük iþçi sendikasýnýn da katýlýmýyla
(CGT), 1968'den bu yana gerçekleþtirilen
ikinci en büyük eylem yapýldý.(Ýlki 1994'de
Balladur Hükümet'ine karþý) Eylemde 156
kortejde 1.5 milyondan fazla iþçi ve öðren-
ci yürüdü.

Tüm bu eylemlerin baþarýlý geçmesi,

öðrenci ve iþcilerdeki mücadele azmi ve
hükümetin geri adým atmamasýyla,
sendikalar 28 Mart'da Fransa'ya ''Kara bir
Salý''  yaþatarak, genel greve gitti. Son
yirmi yýlýn en büyük grevine 3 milyon kiþi
katýldý. 4 Nisan'da ise ikinci kez genel grev
düzenlenerek Villepin Hükümet'ine mesaj
verildi:''Sen inadýnla kalacaksan, biz
sokakta kalacaðýz'' . Sonraki günlerde ise
öðrenci eylemleri azim ve kararlýlýðýyla
devam ederek hükümeti geri adým atmaya
zorladý.

Fransýz halkýnýn yüzde 84'ünün yasaya
karþý çýkmasýna raðmen, hükümet ve
Cumhurbaþkaný Chirac ateþe körükle git-
meye devam etti. Parlamentoda onaylan-
masýndan sonra, tüm olanlara raðmen
yasa, Chirac tarafýndan da onaylanarak,
öðrencilerin öfkesini daha da köpürttü.
Artýk öðrenciler ve iþçiler, yasanýn geri
çekilmesiyle birlikte hükümetin de istifa
etmesini istiyorlar.                

FFFFrrrraaaannnnssssaaaa '''' ddddaaaa  2222000000006666   BBBBaaaahhhhaaaarrrrýýýý
Hasan Yýkýcý
ykchasan@yahoo.com

Yasayý hazýrlayan Villepin Hükümeti, yasanýn, gençlerin iþe girmesini
kolaylaþtýracaðýný vurguluyor. Fakat öte yandan bu yasa, 26 yaþýndan
küçüklerin herhangi bir sebep göstermeksizin, dilediði zaman iþten
atma fýrsatýný  patrona tanýyor.

Fakat doðrudan 2006 Fransa'sýný
1968 Fransa'sýna benzetmek, çok
doðru bir yaklaþým olmaz. En
baþta 68'deki koþullarla,
2006'daki koþullar arasýnda
daðlar kadar fark vardýr.
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Fransa'nýn bir mücadele, direniþ kültürü

var. Büyük Fransýz Devrimi, Paris
Komünü, 1968 Maysýs, göçmen isyaný ve
þimdi de öðrencilerin isyaný. Bugün
Fransa'da yaþananlar insanlarýn çoðuna
68 Fransa'sýný anýmsatýyor. Þiddet olay-
larýnýn olmasý ve baþý öðrencilerin çekme-
si 68'le benzerlik gösteriyor. Fakat doðru-
dan 2006 Fransa'sýný 1968 Fransa'sýna
benzetmek, çok doðru bir yaklaþým olmaz.
En baþta 68'deki
koþullarla, 2006'daki
koþullar arasýnda
daðlar kadar fark
vardýr. Hem zaten
68'de olaylar,
neredeyse tüm
Avrupayý kapsamýþ,
dünya genelinde  bile
yankýsýný bulmuþtu.
Bugün ise Fransa'daki ayaklanmanýn eþ
zamanlý olarak Avrupa'ya veya dünya
geneline yayýlmasý pek olasý gözükmüyor.
Diðer taraftan, þu anki öðrenci-iþçi
direniþine göçmenlerin de katýlabilmesi
söz konusu. Ekim-Kasým olaylarýndan
sonra sessizleþen göçmenler, Ýçiþleri
Bakaný Nicolas Sarkozy'nin göçmenlere
yönelik hazýrlýdýðý yasaya karþý, 15 bin
kiþilik bir protesto gösterisi düzenleyerek
sessizliðini bozdu. 

Villepin ve hükümetinin iþi zor. Öðrenci
ve iþciler, yanlarýna göçmenleri de çeke-
bilirlerse, hükümetin düþmesi an meselesi

olur; ki böyle bir bir-
leþmenin gerçek-
leþmemesi duru-
munda bile
hükümetin fazla
dayanamayacaðý
olasýdýr. Yasanýn geçirildiði ilk günden bu
yana, Villepin ve hükümetine destek hýzla
düþmeye baþlamýþtý. Öte yandan öðrenci
ve iþçilerin, mücadeleden en küçük bir

taviz bile vermeye
niyetleri yok.

68 olaylarýndan
sonra De Gaulle
Hükümeti referandu-
ma gitmiþ ve kaybed-
erek istifa etmiþti.
1994'de ise Balladur
Hükümeti tarafýndan
geçirilmek istenen

CIP (Mesleki Yerleþtirme Kontratý)'e karþý,
68 eylemlerinden sonraki en
büyük eylem düzenlenmiþ ve
yasanýn geçirilmesine izin ver-
ilmemiþti.

Bugün, neo-liberal politikalar
karþýsýnda mücadele eden tüm
hareketlerin Fransa'yý kendiler-
ine örnek almasý gerekir. Ýçinde
bulunduðumuz dönemde, hat
safhalara kadar ulaþan neo-lib-
eral saldýrýlara, saðlam temeller
üzerinde geliþen eylem ve
mücadele biçimleriyle karþýlýk

verilmelidir. Direniþ ve baþkaldýrý
kültürünün oturmuþ olduðu Fransa'ya
bakýp, bir çok ders çýkartmalýyýz.

1968'de gençler kaldýrýmlarý, 2006'da
ise neo-liberalizmi parçalýyorlar.

NOT: Bu yazý basýma hazýrlanýrken,
oluþan kaos ortamýna daha fazla dayana-
mayan Villepin,  CPE kontratýný geri çek-
erek, geri adým atmak zorunda kaldý.
Hükümetin geri adým atmasý kuþkusuz
öðrencilerin ve iþçi sýnýfýnýn kazandýðý
önemli bir zaferdir. Fransa'da üç aydýr
yaþananlar toplumsal mücadeleler tari-
hine altýn harflerle yazýlacak. ��

SSSSeeeennnn  ÝÝÝÝnnnnaaaadddd ýýýý nnnn llllaaaa  KKKKaaaa llllaaaaccccaaaakkkkssssaaaannnn,,,,
Biz Sokaklarda Kalacaðýz

Bugün, neo-liberal politikalar
karþýsýnda mücadele eden tüm
hareketlerin Fransa'yý kendilerine
örnek almasý gerekir. Direniþ ve
baþkaldýrý kültürünün oturmuþ
olduðu Fransa'ya bakýp, bir çok
ders çýkartmalýyýz.

DDDDaaaavvvveeeettttllll iiiissssiiiinnnniiiizzzz

BiRADADA BiRARADA
FFFF iiiillllmmmm  GGGGöööösssstttteeeerrrriiiimmmmiiii

Kýbrýs’ta bir ilk...
Yunanistan, Türkiye ve Kýbrýs’tan
barýþ, dayanýþma ve birarada yaþam
temalý kýsa filmlerin toplu gösterimi

Organizasyon:
Kýbrýs’ýn kuzey yarýsýndan Baraka Kültür Merkezi

Baðlantýlar:
Kýbrýs’ýn güney yarýsýndan A-typos

Türkiye’den Film Kolektifi
Yunanistan’dan Baðýmsýz Sinemacýlar

Tarih : 27 Mayýs 2006 Cumartesi
Saat : 20:00
Yer : Arabahmet Kültür Evi - Lefkoþa GGGGÝÝÝÝRRRRÝÝÝÝÞÞÞÞ

  ÜÜÜÜCCCCRRRREEEE
TTTTSSSSÝÝÝÝZZZZDDDD

ÝÝÝÝRRRR
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Neo-liberalizmin küresel eþitsizliði, iþsi-
zliði, yoksulluðu ve savaþlarý getirmesi,
yaþam koþullarýnýn sürekli kötüleþmesi ile
dünyanýn her yanýnda sosyal hareketlerin,
neo-liberalizme, emperyalizmin her çeþi-
dine ve savaþa karþý mücadelelerinin
yoðunluk kazanmasýna, hem insanlar
arasýnda, hem de insanlarla yer küre
arasýnda yapýcý iliþkilerin olduðu küresel
bir toplum inþa etme ihtiyacýna yol açtý. 

Ýlk sosyal forum (Dünya Sosyal Forumu
-DSF) Ocak 2001'de Porto Alegre'de
(Brezilya) küresel sermayenin düzenlediði
Dünya Ekonomik Forumu'na bir karþý-kon-
ferans olarak düzenlendi. Kadýn ve erkek,
yetiþkin ve genç, yerli halklar, kýr ve kentlil-
er, iþçiler ve iþsizler, evsizler, yaþýlarl,
öðrenciler, göçmenler, çeþitli meslek
sahipleri, her inanç, renk ve cinsel terciht-
en insanlarýn toplandýðý Porto Alegre'de
ortaya atýlan "BAÞKA BÝR DÜNYA
MÜMKÜN!" sloganýyla kalýcý bir alternatif
arayýþý ve inþasý süreci baþlamýþ oldu. 

DSF, kapitalist küreselleþme, neo-liber-
alizm ve savaþa karþý mücadele eden
aktivistler ve sosyal hareketleri bir araya
getiren, deneyimlerini paylaþmalarý ve
gündemlerini ortaklaþtýrmalarý için bir çatý
olan, açýk bir alan, politik bir süreçtir, DSF
katýlýmcýlarý; bu hareketi sosyal adalet,
hak ve özgürlüklere saygý, yaþam kalitesi,

onur, eþitlik ve barýþ için ortak eylemlerle
güçlendirme kararý aldý.

Ýlk DSF'nin ardýndan gündemde olan,
konuþulan/tartýþýlan konular, sistemin
yarattýðý küresel problemler DSF'nin yazýlý
ilkeleri olarak hazýrlandý. Ýlkeler:

- Ýktidar, siyaset ve toplumsal kurtuluþ
için mücadele

- Emperal stratejiler ve halklarýn direniþi 
- Dogal kaynaklar ve hayat hakký: Vahþi

medeniyet modellerine alternatifler
- Farklýlýklar, kimlikler
- Ýþ, sömürü ve hayatýn yeniden

üretilmesi
- Ýletiþim, kültür ve eðitim: Dinamikler ve

demokratikleþme alternatifleri
maddeleri çercevesinde, savaþlar, çevre

felaketleri, iþsizlik, topraksýzlýk, sosyal
dayanýþmanýn tahribi ve diðer sebeplerle
ortaya çýkan göçmenlik, açlýk, saðlýk
hizmeti eksik-
likleri, neo-lib-
eral ekonomi
m o d e l i n i n
insan hak-
larýný, yaþam
þartlarýný ve
geçim kay-
naklarýný yok
etmesi, çok
uluslu þirket-
lerin iþçileri
iþten atmasý, ücretleri kesmesi, ayrýmcýlik,
kadýn ve çocuklarýn cinsel sömürüsü  gibi
konular yer aldý. 

Ýlk DSF’nin hemen ardýndan Kýbrýs’ta
kuruluþ çalýþmalarýný tamamlayan Baraka
Kültür Merkezi, ilhamýný Dünya Sosyal
Formundan aldýðýný ilan etti ve “BAÞKA
BÝR KÜLTÜR MÜMKÜN” sloganýný kullan-
maya baþladý. Þimdi çeþitli varyasyonlarý
kullanýlmakta olan bu sloganý 2001 yýlý
sonunda basýna geçen Baraka þöyle diy-
ordu: “Yaþamak, kültürel bir varoluþ
þeklidir. Farklý yaþamlar, farklý kültürler-
den beslenir. ‘Baþka bir Dünya

Mümkün’ dendiði
zaman, bu ‘Baþka
Bir Kültürel
Seçenek Mümkün’
de demektir.”
Ýkinci DSF Ocak

2002'de, üçüncü
DSF Ocak 2003'te
yine Porto Alegre'de
gerçekleþti. 
Dördüncüsü ise

M u m b a i ' d e
(Hindistan) Ocak
2004'te düzenlendi. 
Beþinci DSF Ocak

2005'te Porto
Alegre'de düzenlendi.

Altýncý DSF ise Ocak 2006'da çok
merkezli olarak Bamoka ve Caracas'da
yapýldý. Üçüncü ayaðý ise Karaçi'de
gerçekleþecek. 

DSF'nin ideolojik duruþu, DSF Ýlkeler-
i'nde ifade edilenlerle sýnýrlýdýr ve bunun
dýþýnda bir duruþa sahip deðildir. DSF'nin
ideolojik bir duruþ sergilememesi, Sosyal
Forum'un kendisinin neo-liberal küre-
selleþmeye, militarizme veya ayrýmcýða
karþý mücadelenin liderliðini üstlenmediði
anlamýna da gelmektedir. DSF, çoðulculuk
ve çeþitliliðe önem veren, devletçilik,
merkeziyetçilik ve particilikten uzak bir
ortamdýr ve yerel ve küresel düzeyde

somut eylemlilikler içinde
bulunan örgütlerle hareket-
lerin buluþmasý için bir
zemin oluþturarak birbir-
leriyle iliþkiye geçmesini
saðlar. Örgütsel bir yapý, bir
federasyon veya kongre

yada benzeri bir formata sahip olmayýp,
bir süreç olmasýnýn, sosyal forum hareke-
tine zenginlik kattýðý söylenebilir. 

DSF'nin 2006 Eylem Planý:
Mart: 18 Mart'ta Irak iþgalinin baþla-

masýnýn 3. yýl dönümünde, bir çok ülkede
savaþ ve iþgal karþýtý eylemler gerçek-
leþtirildi.
Mayýs: Atina'da 4. Avrupa Sosyal

Forumu.
Temmuz: G8 ülkelerinin Rusya'da, St.

Petersburg'daki toplantýlarýna yakýn takip
ve dünyanýn dört bir yanýnda protesto gös-
terileri.
Eylül: IMF ve Dünya Bankasý'nýn yýllýk

toplantýlarýna yakýn takip ve dünyanýn dört
bir yanýnda protesto gösterileri.
Kasým: 17 Kasým'da Dünya Öðrenciler

Günü dolayýsýyla ücretsiz ve seküler
eðitim yanlýsý toplantýlar, yürüyüþler.

ASF
Avrupa Sosyal Forumu (ASF), 2001'deki

DSF ve ilkeleri göz önünde bulunduru-
larak senede bir kez düzenlenen bir kon-
ferans olarak þekillendirildi. ASF,
Avrupa'nýn ve dünyanýn sosyal hareket-
lerini, sendikalarýný, sivil toplum örgütlerini,
göçmenlerini, barýþçý ve anti-emperyalist
gruplarýný, anti-ýrkçý hareketlerini, çevre

A-Ha (Mine Balman)

DSF, çoðulculuk ve çeþitliliðe önem
veren, devletçilik, merkeziyetçilik ve
particilikten uzak bir ortamdýr,  yerel
ve küresel düzeyde somut
eylemlilikler içinde bulunan örgütler-
le hareketlerin buluþmasý için bir
zemin oluþtur.

Katýlýmcýlarýn "Avrupa" kavramýný
mevcut Avrupa Birliði (AB) sýnýr-
larýyla özdeþleþtirmeyip, sürecin
Avrupa'nýn tümünü içermesi
konusundaki görüþ birlikteliði de
ASF'ye daha geniþ bir katýlým
olanaðý saðladý.
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hareketlerini bir araya toplama ve Avrupa
ve dünya konularýný bir arada tartýþmayý
hedefler. Ýlk etapta Batý Avrupa
ülkelerinden oluþan ASF süreci giderek
Orta ve Doðu Avrupa toplumsal muhale-
fetinde de karþýlýk bulmaktadýr.
Katýlýmcýlarýn "Avrupa" kavramýný mevcut
Avrupa Birliði (AB) sýnýrlarýyla
özdeþleþtirmeyip, sürecin Avrupa'nýn
tümünü içermesi konusundaki görüþ birlik-
teliði de ASF'ye daha geniþ bir katýlým
olanaðý saðladý.

Birinci ASF Kasým 2002'de Floransa'da,
ikinci ASF Kasým 2003'de Paris'te, üçüncü
ASF Ekim 2004 Londra'da gerçekleþti.

Dördüncü ASF ise 4-7 Mayýs 2006 tarih-
leri arasýnda Atina'da gerçekleþecek ve
bizler de ASF'ye Baraka Kültür Merkezi
aktivistleri olarak katýlacaðýz. Avrupa
Sosyal Formu’nda Biradada Birarada
isimli kendi ürettiðimiz filmin gösterimini
gerçekleþtireceðiz. Böylece sadece izlem-
eye ve konuþmaya deðil, üretmeye de
dayalý form anlayýþýna uygun olarak
ASF’ye katýlan Baraka, Kýbrýs’ta bir ilki
daha gerçekleþtirmiþ olacak. 

AkSF
ASF gibi Akdeniz

Sosyal Forumu (AkSF)
da, 2001'de Porto
Alegre'de düzenlenen
DSF'nin ilkelerini ben-
imsedi. Süregelen neo-
liberal küreselleþme'ye
karþý, alternatifler üret-
mek için birlikte çalýþ-
mak isteyen Akdenizli
topluluklara, farklý duyarlýlýklara, kültür-
lere, inançlara ve halklara açýk, çeþitliliðe
önem veren çalýþmalar için bölgesel
anlamda bir alan saðlamak amacýyla
düzenlendi. Akdenizin farklý kýyýlarýndan
hareketlerin bir araya geleceði bir diyalog

zemini oluþturmayý hedefleyen AkSF, tem-
sili bir kurum olmanýn ötesinde, sosyal
hareketlerin tartýþýlacaðý, alternatiflerin
üretileceði bir buluþma platformu olmayý

amaçlar.

Eleþtiriler
Sosyal forum

h a r e k e t i n i n
çerçevesi, ilkeleri,

hedefleri ve oluþturulan alt forumlarýndan
bahsettikten sonra, sosyal forum hareke-
tine karþý yöneltilen bazý eleþtirilerden de
bahsetmek gerekir. DSF'nin ideolojik
duruþu, DSF Ýlkeleri'nde ifade edilenlerle
sýnýrlýdýr ve bunun dýþýnda özel bir ideolo-

jik duruþa ve siyasi bir önermeye sahip
deðildir. Bu çerçevede de, DSF, bir örgüt
veya eylemin doðrudan kendisi olma-
masýndan dolayý eleþtirilir. Bunun yanýnda

DSF, neo-liberalizmin ve
emperyalizmin genel sorun-
larýna çözüm üretmediði ve
kökten bir deðiþiklik stratejisi
öne sürmediði için eleþtirilir.
Her ne kadar da bu stratejisi-
zlik her ülkenin, her koþulun
kendine göre çözümlere
ihtiyaç duymasýndan ve ayný
zamanda alternatif küre-
selleþme için çalýþan gru-
plarýn farklýlýðýndan kay-
naklanýyor olsa da, DSF'nin
çözüm sunup sunmamasý en
çok tartýþýlan konulardandýr.
Ayrýca; DSF, somut eylem-
lerin örgütlenmediði entelek-
tüel bir tartýþma kulübü
olduðu yönünde de eleþtirilir.
Bu eleþtiri, hem neo-liberal
küreselleþme taraftarý olan-
lardan, hem de radikal sol
çevrelerden gelmektedir.
Neo-liberal küreselleþme
cephesi, sosyal forum
hareketine "ayaklarý yere
basmayan, hayalperestler"
olarak saldýrýrken, solda

yoðunlaþan eleþtiriler ise, hareketin yeteri
kadar radikal olmadýðý þeklindedir. Her iki
tarafýn eleþtirisi de ortak bir noktada
kesiþiyor: "Þayet bu kadar çok sayýda
insan düzenli olarak bir araya geliyorsa,
neden bu buluþmalarda, ortak açýkla-
malar, eylem planlarý ve 'baþka bir dünya'
önermesi yönünde somut adýmlar atýlmýy-
or?". Son olarak; DSF, etkinliklerini düzen-
lemek için uluslararasý bir çok kurumdan
aldýðý fonlar nedeniyle de eleþtirilmektedir.
Q

Evren Maner üniversiteli bir
genç. Güneyde okuyor ve bun-

dan dolayý sýk sýk güneye geçmek durumunda. Ayrýca Afrika
gazetesinde de uzunca bir zamandýr yazýlarý yayýmlanýyor.  

Evren'in, Ledra Palace sýnýr kapýsýndan güneye geçmesi,
ancak bir odaya çekilip, Türk Polisleri tarafýndan, sorgusuz sual-
siz aranmasý koþuluyla gerçekleþebiliyor. Bu güne kadar
Evren'in üzerinden ne bir patlayýcý, ne de bir uyuþturucu madde
çýktý. Evren'i tanýyanlar da zaten böyle bir seyin olmayacaðýný
bilirler. Peki neden Evren'e böyle bir uygulama yapýlýyor? Sýnýr
kapýsýndaki memur ve polislere bu soru sorulduðunda, cevap
''emir yukardan'' oluyor. Cumhurbaþkanlýðý da dahil, yetkili  tüm
aðýzlardan bu sorunun cevabý istendi. Fakat ne ''devletliler'' , ne
Polis, ne de G.K.K.  konu ile ilgili hiçbir açýklama yapmadý.  

Sýnýr kapýsýndaki uygulamanýn devam etmesi ve hiç bir sorum-

lu kurumdan açýklama yapýlmamasý Evren'i, hakkýný yargý yoluy-
la aramaya ve Hükümeti, Cumhurbaþkanlýðýný ve G.K.K.'yý
mahkemeye zorladý. Gerçi yargýnýn ve hukukun ne kadar adil
olduðu ve kimler için var olduðu tartýþýlýr ama Evren'in olanlar
karþýsýnda yapacaðý pek bir þey yoktu.

Gerek var olan eðitim sistemi, gerekse de içerisinde
yaþadýðýmýz toplumsal düzen ve onun bize sunduklarý, gençliði
sorgulamayan, itaatkar ve apolitik bir varlýk haline sokuyor. Bu
genellemeden kendisini koparan insanlardan, her zaman ege-
menler rahatsýz olur, onlarý çeþitli engellerle yýldýrmaya, sindirm-
eye çalýþýr. Evren de egemenler tarafýndan yýldýrýlmaya çalýþýlan
insanlardan sadece biri. Ýnsanlarý düþüncelerinden ve
inançlarýndan vazgeçtirmeye çalýþmak beyhude bir çabadýr.
Fakat o insanlar bu tür þeylerin mücadelenin bir parçasý
olduðunu bilirler ve aþmak için çaba sarf ederler. ��

A-Ha (Hasan Yýkýcý)

Evren’e Yönelen Baskılar 
Hepimizi Tehdit Ediyor

Neo-liberal küreselleþme cephesi,
sosyal forum hareketine "ayaklarý
yere basmayan, hayalperestler"
olarak saldýrýrken, solda yoðun-
laþan eleþtiriler ise, hareketin
yeteri kadar radikal olmadýðý þek-
lindedir. 
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Yaklaþýk iki yýldýr Avrupa Birliði'nin (AB)
gündemini iþgal eden "Bolkestein Direktifi"
Avrupa Parlamentosu (AP) genel kurulun-
da tartýþýldý. Buna karþýn 50 bini aþkýn kiþi
AP önünde toplanarak projeyi protesto
etti. 

Avrupa Sendikalar Konfederasyonu
tarafýndan organize edilen gösteriye, kon-
federasyona göre 50 bini aþkýn kiþi katýldý.
Polis ise katýlýmcýlarýn sayýsýný 30 bin

olarak verdi. AB üyesi 25 ülkeden temsil-
cilerin katýldýðý mitingde hizmet sektörleri-
ni liberalleþtirmeyi amaçlayan Bolkestein
Projesi red edildi. 

Yüksek güvenlik önlemleri altýnda
yapýlan gösteri'de ''Sosyal bir Avrupa için''
pankartý dikkat çekti. Avrupa sendikalarý,
projenin iþçilerin hakký üzerinde potan-
siyel bir tehdit olduðu tepkisinde bulunuy-
or. 

Bolkestein Direktifleri Kabul Edildi 
Bolkestein Direktifleri olarak da bilinen

ve hizmetler sektörünün tam liberalizasy-
onunu savunan yasal düzenlemeler
Avrupa Parlamentosu'nda yapýlan oyla-
mada 213 ret oyuna karþý 391 kabul oyuy-
la kabul edildi. 

Köken ülke uygulamasý olarak da bili-
nen, bir þirketin kendi ülkesi dýþýndaki
faaliyetlerinde yine sadece kendi ülkesinin
yasalarýna göre faaliyet yürütmesine
olanak saðlayan öneri ise reddedildi. ��

LLaaffoonnttaaiinnee:: 
"Çark Geri Dönüyor, Sınıf Mücadelesi Sürüyor"

Almanya'da Sol Parti
Grup Baþkaný Oskar
Lafontaine, sýnýflar arasýn-
da kýyasýya mücadele
sürdüðünü belirterek, iþçi
ve emeklilerin kaybetmek
üzere, özel iþletmeci ile
zenginlerin de kazandýðýna
dikkat çekti. 

Haftalýk yayýmlanan
haber dergisi Spigel'e
konuþan Lafontaine "Çark

geri dönüyor. Bu yüzden
ben de kendi tarafýmda yer
alýyorum" dedi. Karl Marx'ýn
tezlerinin ve Komünist
tecrübelerinin bugün doðru-
landýðýný belirten Alman
siyasetçi "Dünyayý elinde
bulunduran egemenlerin
güçleri eskiye göre þimdi
daha çok büyüdü" ifadesini
kullandý. ��

İngiltere'de 1
Milyon Çocuk Evsiz

Ýngiltere'de bir milyondan fazla
çocuðun, sabit veya saðlýklý yaþayabile-
ceði bir evi bulunmadýðý ortaya çýktý. 
"Shelter" adlý kuruluþun hazýrladýðý
rapora göre, ülkede geçici konutlara
yerleþtirilen aile sayýsý 1976'da 6400
iken bugün 100 binden fazla. 
Sorunun giderek büyümeye devam
ettiði ve sabit evi olmayan aile
sayýsýnýn Ýþçi Partisi'nin iktidara geliþi
ve 1997'den bu yana yüzde 17 arttýðý
belirtilen raporda, bu duruma son 30
yýlda düþük kiralý konut inþasýnýn yüzde
87 azalmasý ve ev sahibi olmak
isteyenler için metrekare baþýna fiyatýn
korkunç þekilde artýþýnýn neden olduðu
vurgulandý. ��

Ücretler Düşerken, 
Karlar Artıyor

Ýsviçre'de resmi makamlarýn yaptýklarý
açýklamalarda ortaya çýkan rakamlara
göre; 2002 yýlýndan bu yana reel ücret-
lerin sürekli gerilmesine karþýlýk fir-
malarýn karlarýný sürekli artýrdýðý belir-
tiliyor. 
Kamuoyuna açýklanan verilere göre;
Ýsviçre'de ücretler 2002'den 2004'e
kadar rakamsal olarak ortalama yüzde
0,9 oranýnda artý. Bu süre içindeki fiyat
artýþlarý ile ortaya çýkan satýn alma
gücünün düþmesi sonucu gerçek
düþüþ ortalamasý yüzde 5 civarýnda
oldu. 
Uzmanlara göre her yýl yüzde 1 dolay-
larýnda tam gün çalýþanlarýn "part time"
kýsmi çalýþmak zorunda kalmasý bu
olumsuz tabloyu daha da netleþtiren bir
faktör oluyor. ��

Kârı Artan Volkswagen, 
20 Bin İşçisini Atıyor!

Bu yýl kar oranlarýný yükselten otomobil
tekeli Volkswagen, "rekabet gücünü arttýr-
mak" için 20 bin iþçisini atýyor.
Volkswagen'in Avrupa'daki
çalýþanlarýnýn bir bölümünün
iþine son vereceði yönün-
deki açýklama, 2005
yýlýnýn kâr oranlarýnýn
beklenenden daha
fazla çýkacaðý yönünde-
ki tahminlerin hemen
ardýndan geldi. 

Otomobil üreticileri
arasýnda artan rekabet
son dönemde giderek artýy-
or. Otomobil firmalarý diðer fir-
malarla rekabet edebilmek için
maliyetleri düþürme yoluna gidiyorlar.

Hammadde fiyatlarýnýn sürekli arttýðý sek-
törde, karlarýndan azaltmayý düþün-

meyen, tekeller önce iþçi ücretlerini
sonra da iþçi sayýsýný azaltmaya

giriþiyorlar. 
Bu yýl baþlýca otomobil
üreticilerinden Ford da 30
bin çalýþanýnýn iþine son
vereceðini açýklarken;
General Motors'un
baþkaný kendi ödeme
paketinin yarý yarýya

azaltýlacaðýný duyurmuþtu. 
Volkswagen'in açýklamasý,

piyasalar tarafýndan olumlu
karþýlandý. Haberlerin duyul-

masýnýn ardýndan, firmanýn hisseleri
yüzde altý oranýnda deðer kazandý. ��
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Mesailer Uzuyor 
Alman hükümeti, Baþbakanlýk ve diðer
federal bakanlýk ve kurumlarda görev
yapan memurlarýn haftalýk çalýþma
süresini 1 saat uzatma kararý aldý. 
Alman hükümet sözcüsü Ulrich Wilhelm,
baþkent Berlin'de yaptýðý açýklamada, bu
memurlarýn haftalýk çalýþma saatlerinin 1
Mart'tan itibaren 40'tan 41'e yükseltile-
ceðini söyledi. 
Wilhelm, bunun memurlara bir ek yük
getireceðinin bilincinde olduklarýný, ancak
öngörülen mali programa uyulabilmesi
için bunun gerekli olduðunu kaydetti. 
Bu arada, hükümetin, kamu sektöründe
haftalýk çalýþma saatlerinin 38 buçuktan
40'a yükseltilmesi planlarýný protesto için
baþlatýlan grevler, Schleswig-Holstein
eyaletinde sürdürüldü. Kamu sektöründe
sürdürülen bu grevlerin son 14 yýlýn en
büyük grevleri olduðu belirtiliyor. ��

Av sezonunda, 300 binden fazla fok,
insanoðlunun kürk meraký uðruna
sopalarla vurularak öldürülecek. Çevreci-
lerin "büyük katliam" dediði fok avý itira-
zlara ve protestolara raðmen yine
yapýlýyor. 
Kanada'da hükümetinin ticari alanda kul-
lanýlmak üzere 325 bin fokun öldürülme-
sine izin vermesinin ardýndan av sezonu
baþladý. Av sezonu, ilk olarak 91 bin
fokun sopalarla öldürülmesinin bek-
lendiði Magdalen Adalarý çevresinde
açýldý. ��

Kanada'da 
'Büyük Katliam'

İİİİşşşşssssiiiizzzzlllliiiikkkk   TTTTüüüümmmm   DDDDüüüünnnnyyyyaaaaddddaaaa   
ÇÇÇÇıııığğğğ   GGGGiiiibbbbiiii   BBBBüüüüyyyyüüüüyyyyoooorrrr   

Uluslararasý Çalýþma Örgütü'nün (ILO)
yaptýðý araþtýrmaya göre geçen yýl dünya
genelindeki iþsiz sayýsý, bir
önceki yýla göre 2.2 milyon
artarak 191.8 milyona
yükseldi. 

ILO'nun Küresel
Ýstihdam Eðilimleri
Raporu'nda, küresel
iþsizliðin 2006'da da
yükselmeye devam
ettiði belirtildi.
E k o n o m i k
büyümedeki canlýlýðýn,
iþ arayanlarýn sayýsýnýn
artmasýný önleyemediði
bildirilen raporda, dünyadaki
iþsizlerin yarýsýnýn gençlerden oluþ-
tuðuna ve genç iþsizlerin sayýsýnýn

giderek arttýðýna dikkat çekildi. 
Resmi tahminlere göre, geçen yýl sonu

itibarýyla toplam iþsiz sayýsýnýn
191.8 milyon olduðu

bildirilen raporda, bu
rakamýn, iþsiz sayýsýn-

da bir önceki yýla göre
2.2, 1995'e göre ise
34.4 milyonluk bir
artýþ anlamýna
geldiði ifade edildi. 

R a p o r d a ,
dünyadaki iþsizlerin

hemen hemen yarýsýný
15-24 yaþ arasý kiþilerin

oluþturduðuna ve gençler
arasýnda iþsiz kalma

olasýlýðýnýn, yetiþkinlere göre üç kat
daha fazla olduðuna iþaret edildi. 

ABD'de bir güvenlik þir-
keti, deneme amaçlý baþlat-
týðý uygulamayla çalýþan-
larýnýn giriþ çýkýþlarýný
bedenlerine yerleþtirdiði çip
ile izliyor. 

Ýþ ve iþçi kontrolünü artýr-
mak için geliþtirilen stratejil-
er kimi zaman bilim kurgu
filmlerini geride býrakýyor.
Profesyonellik adýna insan
bedeninin bilgisayarlaþ-

masý belki de yakýn gele-
cekte tüm çalýþanlarýn
kaderi olacak. ABD'de
faaliyet gösteren
CityWatcher.com þir-
ketinde, iki kiþinin bedenine
'iliþtirilmiþ' çip yerleþtirildi.
Kumanda odasýndaki ana
bilgisayara baðlý bu çiplerle
kiþilerin giriþ çýkýþlarý uzak-
tan izlenebilecek. 

Çalýþanlarýn bedenlerine

takýlan çipler bir pirinç tane-
si büyüklüðünde. Çipler,
doktor kontrolünde deneðin
kolunda üst derinin hemen
altýndaki ölü dokuya yer-
leþtiriliyor. 'Ýliþtirilmiþ' çipler,
þirketlerde kullanýlan giriþ
kartlarýnýn iþlevini görüyor.
Denek kapýya yaklaþtýðýnda
kolunu manyetik tarayýcýya
yaklaþtýrarak okutuyor ve
kapý açýlýyor. ��

İİşşççiilleerrii ''İİlliişşttiirriillmmiişş'' ÇÇiippllee DDeenneettlleeyyeecceekklleerr 

Venezüella Halkı, ABD
İşgaline Karşı

Silahlandırılacak 
Venezuela Devlet Baþkaný Hugo

Chavez, ABD'nin ülkesini iþgal edebile-
ceðini belirterek, "Buna
karþý 1 milyon kadýn ve
erkeði Kalaþnikoflarla
silahlandýracaðým" dedi. 

Chavez, baþkentte
düzenlenen ve on bin-
lerce kiþinin katýldýðý bir
gösteride yaptýðý konuþ-
mada, "Washington,
Venezuela'yý iþgal
etmeyi planlýyor. Buna
karþý koymak için Rus
yapýmý 100 bin
Kalaþnikof yetmez" dedi.
Chavez, yeterli sayýda
makinalý tüfek satýn
almak için belirli ülkelerle

temasa geçtiðini söyledi. 
Chavez, ABD Savunma Bakaný Donald

Rumsfeld'in kendisini
Hitler'e benzetmesine ve
"Hitler de seçimle iþbaþý-
na geldi" demesine tepki
göstererek yanýt verdi.
Chavez, ABD Baþkaný
George Bush'un
Hitler'den daha kötü
olduðunu ileri sürerek,
"ABD baþkanýnýn
emperyalist, soykýrýmcý
ve faþist tutumu, sýnýr
tanýmýyor. Hitler, Bush'un
yanýnda kundaktaki
bebek kalýr" dedi. ��

Ýngiltere'de 80 yýldan bu yana en büyük
iþçi eylemi gerçekleþtirildi. Yerel yönetim
çalýþanlarý, emeklilik sisteminde yapýl-
masý istenen deðiþiklikleri protesto için,
bir günlük greve gitti. 
Ýngiltere'de yaklaþýk bir milyon belediye
çalýþaný 80 yýllýk bir aranýn ardýndan
ülkedeki en büyük iþçi eylemini düzenledi.
Ýþçiler, hükümetin emeklilik yasasýnda
yapmayý planladýðý deðiþiklikleri protesto
etmek amacýyla 24 saatlik iþ býrakma
eylemi yaptý. 
Belediye çalýþanlarý, istedikleri takdirde
60 yaþýnda emekliye ayrýlarak tam
emeklilik maaþý alabiliyor, ancak hükümet
bu düzenlemeyi deðiþtirmek istiyor. 
Bir günlük grev nedeniyle yüzlerce okul
ve kütüphane açýlamadý, çöpler toplana-
madý, belediye temizlik ve cenaze hizmet-
leri aksadý. 
80 yýlýn en büyük eylemini düzenleyen
iþçiler, emekli olmak için 65 yaþýna kadar
beklemek istemiyor. Hükümet ise halen
yürürlükte olan yasanýn ayrýmcýlýk yarat-
týðýný ve avrupa yasalarýna da uymadýðýný
belirtiyor.  ��

İngiltere’de Grev



Gözleri siyah, açýk yaralardý; kýzgýn yaralar deðil ama yaþam-
sýz, çýplak duran ölü yaralar.  Gözlerinin donuk olup olmadýðýný
yada Söðüt John'un seni geçerek, uzaktaki bir karanlýða bakýp
bakmadýðýný söyleyemezdin. Bir keresinde yýllar sonra, bir
Apaçi bana, yaþlý bir adamýn resmini gösterdi. Gokhla-yeh
Geronimo'ydu. Söðüt John'un gözlerine sahipti.(Küçük Aðacýn
Eðitimi-Forrest Carter Sf.184)

Gokhla-yeh: Bu ismi ona anne-
babasý 6 yaþýna gelmeden verdi.
Ýsminin anlamý 'Esneyen'. Kýzýlderili
geleneklerine uygun olarak
yaþamýnýn kesitlerinden birinden, o
yaþlarda ýrmak kenarýna  sýk sýk
giderek uyuya kalmasýndan dolayý
bu ismi aldý. Gokhla-yeh bir Apaçi
olarak doðdu, 7 kola ayrýlan
Apaçilerin "Chiricahua" kolunun Be-
don-ko-he kabilesinin üyesidir.
Apaçilerin; yerleþikler, ABD askerleri
ve Meksikalýlarla savaþ yaptýðý bir
dönemde dünyaya geldi ve hem
avcý, hem de savaþçý olarak yetiþti.
O tarihlerde Apaçi ülkesi; Meksika
ve ABD arasýnda paylaþýlmýþtý.

Meksikalýlarýn kabileye yaptýðý bir
baskýn sýrasýnda tüm ailesini kaybet-
ti. Kabilenin avcýlarý ve Gokhla-yeh
olay yerine ulaþtýðýnda çok geç
olmuþtu. Kadýn, çocuk ve yaþlýlarýn
birçoðu öldürülmüþtü.

Forrest Carter; Daðlardan Sorun

B e n i ,
romanýn-
da bu

olayý anlattýktan sonra þöyle der: 
"Gokhla-yeh vadide ailesi ile birlikte ölmüþtü. Bu

ölünün küllerinden þiddet alevleri ile yüklü bir ruh doða-
caktý. Öyle þiddetli ki; doðduðu için Kaskiyeh, aslýnda
bütün Kuzey Meksika ve ABD'nin güneybatýsý yas tutacaktý.
Alevler Apaçilerin son karanlýðýna karþý hiddetle atýlacak ve
onlarýn kurtuluþu için gizli bir geçidi aydýlatacaktý." (Forrest
Carter; Daðlardan Sorun Beni Sf:108)

Bu olayýn ardýndan Gokhla-yeh þavaþçýlarý ile birlikte ünlü
Kaskiyeh baskýnýný gerçekleþtirir. Bir tek Meksika askerinin bile
bu baskýnda sað kalmadýðý söylenir.

Bu baskýndan sonra Meksikalýlarýn deðiþiyle, ABD'de
dahil her yerde, herkes Gokhla-yeh'e Geronimo demeye
baþlar. Bu ismi kendi de benimser.
Hikaye þöyledir yada gerçek:?
Gokhla-yeh Kaskiyeh Kalesi'nin önüne sanki de o gün

kutlanan Aziz Jeronime gününde beklenen kutsal ziyaretçi
gibi gider ve halka konuþma yapan kalenin din adamýný
okla tek atýþta anlýndan vurur. Meksikalýlar ve askerler ne
olduðunu dahi anlamadan, o çöle doðru koþmaya baþlar.
Askerler kimisi atla kimisi de yaya olarak ellerinde
süngülerle ardýna düþerler. Ancak  çölde bekleyen diðer
Apaçi savaþçýlarý kumlarýn içinden çýkarak tüm Meksika

askerlerini öldürür. 
Ailesinin öldürülmesi Geronimo'nun dönüþümünde birinci

etken ise ikinci etken de Be-don-ko-helerin þefi Mangas
Colorados'un öldürülmesidir. Geronimo bu olayý kendi hayatýný
anlattýðý kitapta "Beyazlarýn en büyük hatasý" olarak niteler.
Mangas Colorados bölgedeki kaleye barýþ görüþmeleri
için gider: Kalede Apaçi þefini esir alýrlar ve büyük iþkenceler
çektirdikten sonra kafasýný New York'a incelenmesi için yollarlar.

GERONÝMO 1886'da teslim olana dek hem Meksika ordusuy-
la hem de ABD ordusuyla savaþmaya devam eder. Çoðunlukla

iki orduyla birlikte ayný anda savaþa
girilir...
"Arizona Citizen" adlý bir ABD

gazetesinde bu çarpýþmalarla ilgili o
yýllarda çýkan bir haber aynen þöyle
diyor: "Chiricahua Apaçilerinin haket-
tiði savaþ iltihaplanmýþ ve çürümüþ
Chiricahua bedenlerinin kokusu her
vadiden, doruktan, kayadan ve
muhkem mevkiden cennete yükse-
lene dek... kesintisiz, merhametsiz ve
umutsuz bir savaþ olacaktýr. Ve
erkekler kadýnlar ve çocuklar bu
savaþta ayrým yapýlmaksýzýn
katledilmelidir."   

GERONÝMO: reservation, agency,
temsilcilik, tecrit bölgesi vs, denen
ABD'nin kýzýlderililer için ayýrdýðý böl-
gelere esir kampý der ve kendini de
ölene dek savaþ esiri olarak görür.
Savaþamayacak duruma geldikten
sonra tek istekleri atalarýnýn toprak-
larýna dönmektir, GERONÝMO bunun
için çok uðraþýr
h a y a t ý n ý

an la t -
t ý ð ý

GERONÝMO
kitabýný da bu yüz-

den ister ancak Fort Sill
Oklahoma'da bir askeri kampa

yollanýrlar. 1829'da Arizona No-doy-
ohn Kanyonunda doðan GERONÝMO,

1909'da bu askeri kampta  attan düþerek ölür.
"Þimdi geri dönmeme izin verilmesini arzuladýðým

benim ülkem, benim yurdum atalarýmýn topraðýdýr. Son gün-
lerimi orada geçirmeyi ve o daðlarýn arasýna gömülmeyi istiyo-
rum. Bu olabilirse, yerli rezervasyonlarýna yerleþtirilmiþ halkýmýn
þimdiki gibi azalmaktansa sayýca kalabalýklaþacaðýný ve
adýmýzýn yok olmayacaðýný duyumsayarak huzur içinde ölebilir-
im." GERONÝMO

Küçük Aðacýn Eðitim romanýnda Küçük Aðaç þöyle der:

Kütüp-ha!-ne?

bbeenn ookkuudduumm,, ppeekk hhaazzeettttiimm

Besim Baysal
baysalbesim@yahoo.com
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Gokhla-yeh Kaskiyeh Kalesi'nin önüne sanki
de o gün kutlanan Aziz Jeronime gününde
beklenen kutsal ziyaretçi gibi gider ve halka
konuþma yapan kalenin din adamýný okla
tek atýþta anlýndan vurur. Meksikalýlar ve
askerler ne olduðunu dahi anlamadan, o
çöle doðru koþmaya baþlar. 



Politikacý gelip herkesin elini sýktý; gerçi ne benim ne de
büyükbabamýnkini sýktý, büyükbaba dedi ki, çünkü biz
yerlilere benziyorduk ve nasýlsa oy vermeyecektik bu yüz-
den politikacý için pratik bir yararýmýz zaten yoktu ve bu da
mantýklý görünüyor.

Kýzýlderili topluluðu bugün 200.000 civarý nüfusuyla
ABD'nin kendilerine ayýrdýðý bölgelerde GERONÝMO'nun
esir kampý dediði rezervasyonlarda yaþýyor. Oy haklarý
hala yok. Geleneklerini yaþatmalarýna izin verilmemiþ, yok
olmaya yüz tutan her toplum gibi manevi ve
ruhani inanýþlara aþýrý bir eðilim yaþamýþlar
örneðin "Hayalet Dansý". Böyle bir durumda
bile ABD askerleri kamplarý basarak dans
yapan yerlileri tutuklamýþ, üzerlerine ateþ
açmýþ ve baský kurarak bu dansý yasaklatmýþ.
Bu gün hala GERONÝMO'nun torunu tehditler
altýnda hayatýna devam ediyor.

Forrest Carter'a ve Geronimo'nun hayatýný anlattýðý romanýna
bakacak olursak Geronimo, Apaçi ölüm þarký ve destanlarýnýn
aksine ölümü tanýmaz, bazý Apaçiler ölüme bile teslim
olmadýðýný ve son nefesinde þu þarkýyý mýrýldandýðý söylerler: 

"O Ha Le
O Ha Le  Deðiþimi bekliyorum..."

* Baraka Kültür Merkezi'nde 29 Ekim 2005 tarihinde izle-
nen "Küçük Aðacýn Eðitimi" adlý filmin gösteriminden önce
yapýlan sunuþtur. ��

Si-ma!-ne?

bbeenn iizzlleeddiimm,, ppeekk hhaazzeettttiimm

"o, babasýnýn yanýnda iþlemeye
baþladýðýnda sen hala tuvalet temizle-

meye devam edeceksin"
Machuca'nýn babasý 

Gonzalo'nun yanýnda Machuca'ya

Hesaplaþma süreçleri bir þiirde, bir soh-
bette, daðda, bayýrda; bazen de bir
filmde baþlar. 

Machuca, yönetmenliðini Andres
Wood'un yaptýðý 2004 yapýmý sarsýcý
bir drama filmi.

Yönetmen, 11 Eylül 1973 Þili
darbesi sürecini çocuklarýn yaþamýn-
dan biz izleyicilere aktarýyor.

Film, St Patrick adlý özel bir okula
4, 5 tane  fakir çocuðun alýnmasýyla
baþlar. Tabii burjuva çocuklarý bu
durumdan hoþlanmazlar ama
içlerinden biri, yani Gonzalo,diðer
çocuklardan farklý olarak yeni gelen
arkadaþlarýný tanýmaya çalýþýr. 

Filmin ilerleyen bölümlerinde ise
zengin çocuk Gonzalo ile fakir çocuk
Machuca'nýn kurduðu dostluða tanýk
oluyoruz.

Çocuklarýn dostluklarý,
Gonzalo'nun yaþadýðý zengin
semtlerden , Machuca'nýn yaþadýðý
fakir semte kadar, sokak sokak,
cadde cadde her yerde geçiyor..
Böylece o dönemlerde zengin ve
fakir ailelerin yaþayýþ biçimlerini
çocuklar aracýlýðý ile görebiliyoruz.

Bu arada yönetmen, çocuklarý akýcý

bir tempo ile  burjuvalarýn ve Allende'yi
destekleyenlerin yaptýðý  eylemlere de
taþýmayý ihmal etmiyor.

Film o kadar sürükleyici ve içten iþleniy-
or ki filme kapýlýp: "Evet iþte bu, çocuklar
filmin sonunda büyüklere güzel bir ders
verecek" diye galeyana getiriyor sizi.

Ama gelin görün ki  filmin sonunda acý
gerçek yüzünüze vuruyor. Eðer
hayatý sorgulayan bir kiþiliðe

sahipseniz bir takým bedeller ödemeden
filmin hayaleti peþinizi býrakmýyor.

Neden mi?  Wood, filmin son
bölümünde 11 Eylül 1973'de Þili'ye
yapýlan darbeyi  çocuklarýn hayatlarý ile
gözümüze sokuyor. 

Zengin çocuk Gonzalo darbenin ardýn-
dan Machuca'yý ziyaret etmek için kaldýðý

semte gider. Ama hiçbir þey eskisi gibi
deðildir. Askerler çoktan bölgeyi basýp
insanlarý çocuk yaþlý demeden
öldürmeye, hayatta kalanlarý ise topla-
ma kamplarýna götürmek için kamyon-
lara bindirmeye baþlamýþtýr.

Tüm bu kaosun yaþandýðý esnada,
askerlerden biri Gonzalo'yu da kamy-
ona götürmek ister Gonzalo ise ken-
disinin  onlardan olmadýðýný söyleyip,
ADIDAS ayakkabýlarýný askere gös-
terir. Böylece hayatý kurtulur…

O sahneleri izlerken yer yarýlsaydý
da içine girseydim. Hani biz eþitliði,
kardeþliði savunan orta halli veya zen-
gin insanlar, sözde solcular, buna ben-
zer bir an yaþasaydýk ne yapardýk
acaba? Yoksa sadece oyun mu
oynuyoruz?  Süreç kiþinin kendisiyle
hesaplaþma süreci... ��
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Gözde Gayde
ggayde@yahoo.com

HHHHeeeessssaaaappppllllaaaaşşşşmmmmaaaa

Politikacý gelip herkesin elini sýktý; gerçi ne benim ne de büyük-
babamýnkini sýktý, büyükbaba dedi ki, çünkü biz yerlilere benziyorduk ve
nasýlsa oy vermeyecektik bu yüzden politikacý için pratik bir yararýmýz
zaten yoktu ve bu da mantýklý görünüyor.

Tüm bu kaosun yaþandýðý esnada, askerlerden biri Gonzalo'yu da kamy-
ona götürmek ister Gonzalo ise kendisinin  onlardan olmadýðýný söyleyip,
ADIDAS ayakkabýlarýný askere gösterir. Böylece hayatý kurtulur…

Hesaplaþma süreçleri bir þiirde, bir soh-
bette, daðda, bayýrda; bazen de bir filmde
baþlar.
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Futbol sahalarýnda sýkça rastlanmaya baþlayan, faþist ve ýrkçý
hareketlerin geçmiþi, oldukça eskilere dayanýyor. Britanya'da
ýrkçýlýk bir dönem hayat tarzý olmuþtur ve bu durum doðal olarak
futbol sahalarýna da yansýmýþtýr. Ýngiliz futbolu, kendisinden
daha "alçakta" gördüðü diðer organizasyonlarla iþ birliði yap-
mayý reddetmiþtir. Bunun en çarpýcý örneði, futbolun patronu
FIFA'nýn 1904'de Ýngiltere desteði olmadan kurulmuþ olmasýdýr. 

Futbol ve ýrkçýlýk günümüzde Ýngiliz futbolunda olduðu kadar
bir çok Avrupa ülkesinde de ön plandadýr. Bunun en güncel
örneði son dönem Ýspanya futbolunda yaþananlardýr. Teknik
direktörlerin beyaz futbolcularýna siyahi futbolculardan
bahsederken "Sen bu maymundan daha yeteneklisin" deme
cüretleri ve bunu kamera karþýsýnda dahi yapabilmeleri
günümüzde problemin ne kadar büyük olduðunun bir gösterge-
sidir. Siyahi futbolcularýn sahada sergiledikleri güzel futbola
dayanamayan ýrkçý taraftarýn en yaygýn kullandýðý taciz þekli
toplu tezahürattýr. Kendinin insan olduðundan emin
olan bu grup, en yaygýn haliyle hep bir aðýzdan may-
mun sesi çýkartarak futbolcuyu çileden çýkartmaya
çalýþýr. Mart 2006 da Ýspanya'nýn Barcelona
takýmýnda top koþturan Kamerunlu futbolcu Samuel
Eto'o, tribünlerde kendisi aleyhine yapýlan ýrkçý
tezahüratlar nedeniyle çýlgýna dönmüþ ve sahayý ter-
ketmek istemiþtir. Tribünlerdeki iðrenç davranýþlarýn
birçok örneðine tarihte rastlamak mümkün. Hatta bir
çok taraftar tezahüratýnýn þarkýlarýnda da ýrkçý söylem-
ler yer almýþtýr. Ýngiltere'nin Güney kesminde siyahi fut-
bolculara okunan marþlardan biri; "Ormanýna geri dön,
Ormanýna geri dön, La la la la, la la la la" sözlerini içerir !

Ýngiliz futbolu ýrkçýlýk ve futbol üzerine en çok örnek çýkartýla-
bilecek ülkedir kuþkusuz. Ýngiltere'de ýrkçý kesimlerin tuttuðu
taraftar kitleleri sadece rakip takýmýn deðil kendi siyahi oyun-
cusunu dahi þiddetle taciz eder ve bunun örnekleri 1980'lerde
sahaya atýlan muzlar, fýstýklar ile görülebilir.

Liverpool'da 1980'lerin sonunda Jamaika doðumlu John
Barnes'ýn transferinde bu durumun en çarpýcý örneklerinden biri
yaþanmýþtýr.

"Takýmlar maç öncesi ýsýnma hareketlerini yapýyor-
du ve hepimiz tribünlerden yaðmur gibi yaðan muz
ve fýstýklarý görebiliyorduk. Sanki sahada bir
maymun varmýþ gibi hareket ediyordu tribün-
lerdeki taraftar" David Hill (Gazeteci)

Bu arada Ýngiltere futbolunda yaþanan olay-
larýn geliþmesinde aþýrý saðcý gruplarýn da etk-
isi olmuþtur. Neo Faþist gruplar futbol stadyum-
larýný propaganda aracý olarak kullanýrken tribün-
leri yandaþlarýnýn doldurmasýný saðlamýþ ve
böylece faþist gruplar siyahi oyuncular üzerinde
muazzam bir baský ve taciz oluþturmayý baþarmýþtýr.

Ýngiltere kökenli bu olaylar Ýspanya'da
düzenlenen 1982 Dünya Kupasý finallerine

taþýnmýþ ve finallerde Nazi selamlarýna, ýrkçý
tezahüratlara rastlanmýþtýr.

Geçmiþte yaþanan bu olaylar halen daha son bulmuþ deðil ve
maalesef çoðalarak artmakta.

Tribünlerden yayýlan ýrkçý tezahüratlarýn ve faþist hareketlen-
melerin önüne set çekmekle sorumlu ilk yapý, futbolculara veya
taraftarlara caydýrýcý cezalar verebilecek olan FÝFA'dýr. Fakat
fifanýn þu anki mevcut durumuna baktýðýmýzda bu iþin altýndan
kalkacak gücünün ve cesaretinin olmadýðýný görürüz. O halde
bu rezalete son vermek için baþka güçlerin harekete geçmesi
gerekir. Bunlar ne gibi güçler olabilir diye düþündüðümde ilk
aklýma gelen, tribün örgütlenmeleridir. Tribünde bu konuya karþý
bir hassasiyet hisseden insanlarýn, örgütlü olarak, bu konunun
üzerine yürümeleri gerekmektedir.

Ülkemiz tribünlerinde bu gibi ýrkçý saldýrýlara henüz rastla-
madýk... Rastlamamýþ olmamýzýn nedeni, siyahi futbol-

cu azlýðý mýdýr, yoksa tribünlerdeki taraftarlarýn bu
konudaki hassasiyeti midir, orasýný bilmem! Ama

emin olduðum bir þey var ki, ilerde bu iðrençlik-
lerin bizim sahalarýmýza da bulaþma olasýlýðý
var. Bu yüzden ülkemizde futbol maçlarýna
giden insanlarýn, bu konuya karþý duyarlý
olmalarý gerekir. Yapýlacak veya yapýlmaya

çalýþýlacak en ufak bir ýrkçý tezahürata veya ben-
zeri çirkinliðe kesinlikle izin vermemeliyiz...
Ýnsana karþý yapýlan bu insan dýþý hareketlere son

verecek olanlar, yine insanlardýr... ��

GGGGeeeeççççmmmmiiiişşşştttteeeennnn   BBBBuuuuggggüüüünnnneeee   GGGGeeeelllleeeennnn   İİİİlllllllleeeettttiiiinnnn   
YYYYeeeeşşşşiiiillll   SSSSaaaahhhhaaaallllaaaarrrrddddaaaakkkkiiii   SSSSeeeerrrrüüüüvvvveeeennnnlllleeeerrrriiii

Mehmet Adaman
adamanmehmet@yahoo.com 

Mart 2006 da Ýspanya'nýn Barcelona takýmýnda top
koþturan Kamerunlu futbolcu Samuel Eto'o, tribün-
lerde kendisi aleyhine yapýlan ýrkçý tezahüratlar
nedeniyle çýlgýna dönmüþ ve sahayý terketmek
istemiþtir. 

Yapýlacak en ufak bir ýrkçý tezahürata veya benzeri
çirkinliðe kesinlikle izin vermemeliyiz...
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1111 MMAAYYIISS''TTAA MMAAYYIISS''TTAA ÞÞÞÞEEEENNNNLLLLÝÝÝÝKKKK VVAARRVVAARR
Üniversiteler; bilimsel bilginin üretildiði ve üretilen bu bilginin toplum yararýna en iyi þekilde nasýl kullanýlabileceðinin
tartýþýldýðý bilim yuvalarýdýr. Bugün  üniversitelere ödenen har(a)ç miktarlarý ortadadýr. Sosyal Bilimlerin tasviyesi,  Ar-Ge
faaliyetleri için üniversitelerin, þirketlere peþkeþ çekilmesi kýsaca ticarileþtirmesi, üniversiteleri birer ticarethaneye
çevirmektedir ve bilginin toplumsal fayda için deðil þirketlerin karlarýný maksimuma çýkarmak için üretildiðini göster-
mektedir…

Saðlýk, bugün birçok ülkede özel harcamalarla desteklenen, piyasada alýnýp satýlan bir mal haline gelmiþtir. Bu durum
tabi ki piyasa koþullarý gereði saðlýk hakkýndan parasý olanýn faydalanabildiði sonucunu ortaya çýkarmaktadýr. Ülkem-
izde uygulamaya konulacak olan Genel Saðlýk Sigortasý ile de özel hastanelerin kasalarý para ile dolarken, kamu has-
tanelerinin durumu giderek kötüleþecektir. Saðlýkta, parasý olanýn tedavi olabileceði bir dönem yakýnda birçok yerde
olduðu gibi bizdede baþlayacaktýr

Günlerce süren elektrik kesintilerine raðmen, hiçbir alt yapý çalýþmasý yapýlmamakta sadece boþ laf kalabalýðý yapýlarak
günü kurtarmak için uðraþýlmaktadýr. Hayatý durma noktasýna getiren elektrik kesintilerinin hesabý verilmezken özel sek-
törün elinde tuttuðu kalecik tesislerinden kaynaklanan tüm arýzalar toplumun gözünden kaçýrýlmaya çalýþýlmaktadýr.
Uygun zaman kollanarak elektrik üretimi  özele satýlmaya çalýþýlmaktadýr.

Küresel bir, tek tipleþmeye doðru hýzla gittiðimiz bugünlerde, yediðimiz yemekten ,giydiðimiz elbiselere, izlediðimiz film-
den, sevgilimizi nasýl öptüðümüze kadar manasýz bir benzeþme yaþanmaktadýr.Gündelik yaþantýmýzdaki her türlü
davranýþýmýz tüketim kültürünün rekabetçi müdahaleleri ile her geçen gün daha da yýpranmaktadýr…

Güzel adamýzda yýllardýr savaþ probagandalarý yapanlar, adanýn bölünmüþlüðü üzerinden ceplerini hep doldurmuþlar ve
bugün ise bu durum sadece bir maske deðiþtirmiþ þekliyle hala daha devam etmektedir. Kumarhanelerin ve gece kulüb-
lerinin açýlmasýný, ülkenin geliþmesiyle paralel tutan bir zihniyet bugün hala daha adanýn kuzeyi üzerinde  söz sahibidir.

Eðitimin Ticarileþtirilmesine Karþý
HHHHeeeerrrrkkkkeeeesssseeee  EEEEþþþþ iiii tttt ,,,,   KKKKaaaa llll iiii tttteeee llll iiii ,,,,   PPPPaaaarrrraaaassss ýýýý zzzz   EEEEðððð iiii tttt iiiimmmm

Saðlýkta Özelleþtirmeye Karþý
HHHHeeeerrrrkkkkeeeesssseeee  EEEEþþþþ iiii tttt ,,,,   KKKKaaaa llll iiii tttteeee llll iiii ,,,,   PPPPaaaarrrraaaassss ýýýý zzzz   SSSSaaaaðððð llll ýýýý kkkk

Kültürdeki Tektipleþmeye Karþý
""""BBBBaaaaþþþþkkkkaaaa  BBBBiiii rrrr   KKKKüüüüllll ttttüüüürrrr   MMMMüüüümmmmkkkküüüünnnn""""   DDDDiiii yyyyeeeennnn

Üniversiteliler, Liseliler, Ýþçiler, Memurlar, Kadýnlar

11 Mayýs'ta Mayýs'ta BBBBaaaarrrraaaakkkkaaaa KortejindeKortejinde
AlanlardayýzAlanlardayýz




