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Kuraklığın Sorumlusu “Cahil 
Bilinçsiz Vatandaş”

Kış aylarının son günlerine yaklaştığı-
mız şu dönemde, “hava ha yağdı ha ya-
ğacak” derken, “bu kış pek kurak geçti” 
haberleri başladı. Televizyonlarda kurak-
lık konusunda “tehlike çanları çalmaya 
başladı”, yaklaşan kuraklığın faturası yine 
dişlerini fırçalarken musluğu kapatmayan 
“cahil, bilinçsiz vatandaş”a kesildi.

“Yağmur yağmadı, barajlardaki su se-
viyesi yarıya düştü, İstanbul bu yaz susuz 
kalacak” haberleri gazetelerde, televiz-
yonlarda boy göstermeye başladı. Peki, 
4 milyar 762 milyon TL’lik Melen Çayı 
Projesi’yle, Melen’in suyunun %67’sini 
İstanbul’a yönlendireceğini söyleyen 

İSKİ, İstanbul’un su sorununu 2040 yı-
lına dek çözeceğini iddia etmemiş miydi?

Suyu Tüketen Kim?
Kuraklık ve bizlerin “bilinçsiz 

tüketim”leri, kamu spotlarıyla ya da dev-
letin, kendini daha iyi kamufle ederek 
bizleri yanılttığı diğer propaganda araç-
larıyla vurgulanadursun, biz suyun nere-
de ne kadar kullanıldığına bir göz atalım. 
Devlet Su İşleri(DSi)’nin yaptığı manipü-
lasyonlar ciddiye alınsa bile, suyun içme 
ve kullanma suyu olarak hane içinde kul-
lanılması toplam tüketimin %15’i civa-
rında. Daha genel geçer verilere bakıldı-
ğında ise, dünyada su tüketiminin %69 
oranında endüstriyel tarım faaliyetlerin-

de, %23 oranında sanayi sektöründe ve 
%8 oranında içme ve kullanma suyu ola-
rak gerçekleştiğini söylemek mümkün.

Konya Havzası içinde yer alan Tuz Gölü, 
1915’ten beri %85 oranında küçüldü. 
Konya Havzası genelindeki organize sa-
nayi bölgelerinin açılmasıyla birlikte sa-
nayileşmenin artışı, gölün kurumasındaki 
en büyük etkenlerindendi. Havza içinde 
yer alan Seydişehir alüminyum fabrika-
sı da açığa çıkardığı gazlarla, kurulduğu 
günden bugüne, bölge yaşamını yok et-
mekle kalmamış, tüm havzanın iklim ya-
pısını daha da kurak hale getirmiştir.

Ancak iklim yapısının bozulmasına asıl 
neden olan etmen su varlıklarının “bi-

YERYÜZÜ KURUMADAN KAPİTALİZMİ KURUTMAK
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linçli” olarak, ekolojik uyumu bozacak 
biçimde kullanılmasıdır. Örneğin şeker-
pancarının çokça su tüketmesine rağmen 
endüstriyel şeker elde etmek üzere üret-
tirilmesi, özellikle Konya Ovası gibi sık 
sulama gerektiren kurak iklime sahip bir 
bölgede, yeraltı ve yerüstü sularının ola-
ğanüstü kullanımına neden olmuştur.

Endüstriyel tarım uygulamalarının ne-
den olduğu aşırı su tüketimi sadece Kon-
ya Havzası’yla sınırlı kalmamıştır. Olağan 
yetişme zamanı dışında, seralarda oluş-
turulan yapay koşullarda yetiştirilen bit-
kilerin üretiminde, su girdisinin yüksek 
oranlarda olduğu gözlenmektedir. Tarla-
da yetiştiği zamandaki su tüketimi temel 
alındığında, serada üretilen bir patlıcan 

%20 daha fazla su tüketirken, bu oran 
biberde %25’e ulaşıyor, domateste ise 
%50’nin üstüne çıkıyor.

Asıl Sorumlu Kapitalizm
Kapitalizm kendi üretim ve tüketim iliş-

kileriyle, doğa içindeki bütün varlıkların 
ekolojik uyumuna yaptığı müdahaleler 
sebebiyle meydana getirdiği kuraklığı da 
fırsata çevirebilmekte. “Su Çerçeve Di-
rektifleri” gibi suyu sözde koruyan kanun 
ve uluslararası sözleşmelerle, sanayi ve 
endüstriyel tarım sektörlerinin su kul-
lanımı kolaylaştırılırken, halkın su tüke-
timine sınırlandırmalar getirilmektedir. 
Suyun halkça kullanımı yüksek ücretlerle 
tasarrufa zorlanırken; bütün bir akarsu-

yun organize sanayi bölgelerin tarafın-
dan tüketilmesi, derelerin boru içerisine 
hapsedilerek içinde bulunduğu yaşamdan 
soyutlanması ya da önüne çekilen baraj-
larla vadilerin nem, iklim ve yağış denge-
lerinin değiştirilmesinin önündeki gerek 
bürokratik gerekse yasal tüm engeller bir 
bir ortadan kaldırılmakta, suyun ticarileş-
tirilmesi adeta teşvik edilmektedir.

Giderek artan, yerli ya da yersiz kurak-
lık propagandaları, suyun ücretlendiril-
mesi, zamlandırılması ya da yeni deyiş-
le “fiyatında düzenlemeye gidilmesi” ile 
sınırlı kalmıyor, Melen Çayı Projesi gibi 
daha nice ihalelerle şirketlerin ve yerel-
genel yönetimlerin ayakkabı kutularını 
doldurmaya imkân tanıyor.

YERYÜZÜ KURUMADAN KAPİTALİZMİ KURUTMAK
Alp Temiz

alp@meydangazetesi.org
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İstanbul’un Hadımköy ve Dudullu ilçe-
lerinde şubeleri bulunan, çuval üretimi 

yapan Greif(Sunjut) fabrikasında, Toplu İş 
Sözleşmesi(TİS) görüşmelerindeki anlaş-
mazlık sonrası işçiler, fabrikayı işgal etti. 
Greif işçilerinin 10 Şubat Pazartesi gece var-
diyasında başlattığı işgal “Bu Daha Başlan-
gıç Mücadeleye Devam” şiarıyla sürüyor.

Patronlar ile sendika ve işçi temsilcilerinin 
bir süredir gerçekleştirdikleri TİS görüşme-
lerinde ikramiye, ücret ve taşeron çalıştır-
mama konularında anlaşma sağlanamaması 
üzerine işçiler, doğrudan eylem gücünü kul-
lanarak aynı gece fabrikanın Hadımköy’deki 
şubesini işgal etti. TİS görüşmeleri boyunca 
fabrika bahçesinde “işgal grev direniş” slo-
ganlarıyla bekleyen işçiler, görüşmelerden 
bir sonuç çıkmaması üzerine, gece vardi-
yasının da katılımıyla fabrikayı işgale baş-
ladılar. İş paylaşımı yaparak hemen bir grup 
işçi fabrika kapısını tutarken, başka bir grup 
işçi fabrika içinde üretimin tamamen dur-
ması için çalışmalara başladı. İşçiler fabri-
kadaki kameraları kapatarak, özel güvenlik 
elemanlarını da fabrikadan çıkardı. Fabrika 
kapısına gelen polisler karşısında “Direne 
Direne Kazanacağız” sloganlarıyla barikatlar 
kurarak işgali koruyan direnişçiler, gece bo-
yunca yaptıkları toplantılarla güvenlik, mut-

fak ve diğer alanlar için komiteler oluşturdu.

İşgalin ikinci gününde direnişçi işçiler iş-
gale dair bir basın açıklaması gerçekleştirdi.  
Direnişçi işçi temsilcilerinden Ferhat Alsaç’ın 
okuduğu açıklamada Greif’te örgütlenme 
çalışmalarının başladığı süreç değerlendi-
rilirken, örgütlü bir işçinin işten atılmasına 
karşı 8 saatlik iş bırakma eylemiyle fabrika 
yönetimine geri adım attırılan doğrudan ey-
lem anlatıldı. TİS sürecinde de patronların 
örgütlü işçileri yok saymak istemeleri, ta-
şeron köleliğinden vazgeçmek istememesi 
üzerine işgale başladıklarını belirten Alsaç, 
sendika yönetiminin de TİS sürecinde ve iş-
gal sürecinde takındığı tavrı teşhir etti. Dire-
nişçi Greif işçilerinin eylemine, işgalin başın-
dan beri Greif fabrikasının önünde bekleyen 
BDSP ile Devrimci Anarşist Faaliyet, UİDDER 
gibi devrimci kurumlar da katılarak dayanış-
ma gösterdi. İşgal süresince, direnişte olan 
Punto Deri işçileri ve Kazova işçileri de farklı 
zamanlarda ziyaretlerle sınıf dayanışmasını 
yükselterek direnişi büyüttü. Greif işçile-
rinin örgütlü olduğu DİSK TEKSTİL Sendi-
kası, işgal sürecinde direnişçi işçileri sahip-
lenmek bir yana işgalin TİS sürecini sabote 
edeceği yönünde açıklamalar yaptı. DİSK 
Tekstil’in açıklamalarına karşı direnişçi işçi-
ler de “Direnişimizi baltalayanlardan hesap 

İşçilerin Greif
İşgali Sürüyor

soracağız!” başlığıyla bir yazı yayınlayarak 
sendikanın tavrını teşhir edip, yüzlerce işçi-
nin sendika yönetimine karşı geliştirdiği öz 
örgütlülüğe vurgu yaptı.

Greif direnişçilerinin öz örgütlülüğün gü-
cüyle fabrikayı işgal ettiği, fabrika önünde 
barikatlar kurarak direndiği bu süreçte DİSK 
47. yılını kutlamak için Şişli Kent Kültür 
Merkezi’nde konser etkinliği düzenledi. Et-
kinlikte DİSK başkanı Kani Beko’nun konuş-
ması sırasında sahne işgal edildiğinde, di-
renişçi Greif işçileri de “Yaşasın direnişimiz! 
DİSK Tekstil üyesi Greif işçileri” pankartı 
açtı. Sahneye çıkan Greif direnişçileri “İşçi-
ler burada sendika nerede!”, “İşçiler kürsü-
ye!” sloganları atarak DİSK Tekstil’i protesto 
etti. DİSK’in etkinliği, direnişçi işçilerin işgal 
eylemleri sebebiyle iptal edildi. DİSK yöne-
ticileri salonu terk ederken direnişçi işçiler 
eylemi bir süre daha sürdürdükten sonra 
salondan ayrıldı. Böylece 47. yıl etkinliğini 
Feniş, Greif gibi işgal edilmiş fabrikalarda, 
Kazova -DİH Kazak ve Kültür Mağazası’nda 
veya Punto Deri fabrikası önünde yapmak 
yerine işçilerden, direnişten, işgalden uzak 
bir salonda gerçekleştiren DİSK yönetimine 
en iyi cevabı devrimci işçiler, öz örgütlülü-
ğüyle direnişini sürdüren işçiler vermiş oldu.

Halil Çelik
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Maltepe Süreyyapa-
şa Hastanesi’nde, 

2012 yılında, taşeron 
şirketin zorla imzalat-
maya çalıştığı “tüm hak-
larımı aldım” yazılı kağı-
dı imzalamayı reddeden 
üç işçi işten atılmış, ar-
dından direnişe başla-
mıştı. 

İşten atılan işçilerin 
sürdürdüğü mücade-
lede, hukuki süreç de 
geçtiğimiz günlerde ta-
mamlandı.

 5 Şubat Çarşamba 
günü görülen mahkeme 
sonucu direnişçi taşe-
ron işçilerinden Hamdi 
Azbay, Serkan Kaşka ve 
Ethem Aktürk işe iade 
davasını kazandılar.

Süreyyapaşa’da İşçiler Kazandı

Bir yılı aşkın süredir, dire-
nişten fabrika işgaline baş-

layan, ardından öz yönetim ile 
üretime geçen Kazova direnişçi-
leri, ürettikleri kazakların satışını 
yapacakları “Diren Kazova – DİH 
Kazak Ve Kültür” mağazası açtı.

Geçtiğimiz ayın sonunda bir 
yürüyüş ve basın açıklaması ey-
lemi ile açılışının yapıldığı “Diren 

Diren Kazova
DİH Kazak Ve Kültür
Mağazası Açıldı

Kazova – DİH Kazak Ve Kültür” 
mağazasında üretilen kazakların 
sergilendiği bir defile de yapıl-
dı. Gazetemiz muhabirlerine son 
süreci anlatan direnişçi Kazova 
işçileri, yine kendileri gibi öz yö-
netim ile üretim yapan Vio. Me 
işçileriyle sıkı bir dayanışma iliş-
kisi kurduklarını belirterek, böy-
lesi dayanışma ilişkilerini daha 
da geliştirecekleri vurgusu yaptı. 

Türk-İş’e bağlı sendikaların 
“Kölelik Düzenine Son” slo-

ganıyla gerçekleştirdiği çağrıyla 
Ankara’da binlerce işçi taşeron-
laşmaya ve özelleştirmeye karşı 
yürüdü.

Türk-İş’e bağlı sendikaların 
yanı sıra, direnişteki Yatağan iş-
çileri, Zorlu Tekstil ve Punto Deri 
işçilerinin de katıldığı yürüyüş bo-
yunca sık sık “Direne direne ka-
zanacağız”, “Yatağan işçisi dire-
nişin simgesi”, “Her yer Yatağan 
her yer direniş”, “Yaşasın Punto 
direnişimiz, “Bu daha başlan-

gıç mücadeleye devam”, “İşçiyiz 
haklıyız kazanacağız”, “Direne 
direne kazanacağız” sloganları 
atıldı. Sıhhiye Meydanı’nda baş-
layan mitingde Türk-İş yönetici-
lerinin konuşmalarının ardından 
şeker fabrikası ve Yatağan işçile-
ri adına konuşmalar gerçekleşti. 
Yatağan işçileri, yaptıkları konuş-
mada grev vurgusu yaptı. Ardın-
dan Zorlu Tekstil işçileri adına bir 
konuşma yapıldı. Zorlu Tekstil 
direnişçileri “dimdik ayakta du-
racağız” diyerek direniş vurgusu 
yaptı. Miting konuşmaların ar-
dından sonlandırıldı.

Türk-İş’ten Kölelik 
Düzenine Son Mitingi

GAZETE MEYDAN Yerel Süreli Yayın Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: 
Mehmet Nur Denek Adres: Alaybey Mah. Gaziler C. No:4 Kat:2 Antep iletisim@
meydangazetesi.org www.meydangazetesi.org Baskı: Özdemir Matbaacılık 
Davutpaşa C. Güven San. Sit. C Blok No:242 Topkapı/İST Tel:(212) 577 54 92

Güney Afrika’nın Johannesburg 
kenti doğusundaki Benoni’de ka-
çak çalıştırılan bir altın madeninde 
meydana gelen göçükte 200 ma-
denci mahsur kaldı. Arama kur-
tarma ekipleri göçük altında kalan 
sadece 4 işçiye ulaşabildi. Kaçak 
bu madenin en bilinen gerçeği yer-
leşim bölgesinde olduğu, etrafının 
çevrilmediği ve tehlike saçtığı. 
Olayın ardından yapılan açıklama-
da, Benoni mahallesinde bir kriket 
stadyumunun arkasına kazılan al-
tın madenine madencilerin kaçak 
bir şekilde indikleri,  bir kaya blo-
kunun düşerek kuyuların girişini 
kapatması nedeniyle madencile-
rin mahsur kaldığı belirtildi. Gü-
ney Afrika Cumhuriyeti dünyanın 
en derin maden ocaklarına sahip. 
Ülke, altın ve platin üreticisi olarak 
dünyada ilk sıralarda yer alıyor. 
Aynı zamanda Güney Afrika Cum-
huriyeti madenlerde iş cinayetleri-
nin ve çocuk işçi çalıştırma oranın-

Çöken Madende 200 
Madenci Göçük Atında

da da çok yüksek olduğu bir yer. 
Kuyunun üretim haklarını elinde 
bulunduran Çinli külçe altın üreti-
cisi Gold One’dan bir yetkili olayla 
ilgili madenin şu anda işletilmedi-
ğini söyleyerek, Güney Afrika’da 
terk edilmiş madenlerde yapılan 
yasadışı madenciliğinde oldukça 
yaygın olduğunu belirtti. Çok sa-
yıda iş cinayeti yaşanmasının bir 
diğer nedeniyse rakip gruplar ara-
sında da ki kıyasıya rekabet.

Dünyanın en büyük altın üreti-
cilerinden olan Güney Afrika’da, 
aynı zamanda en derin madenler 
yer alıyor. Bu aybaşında 3 ayrı 
altın madeni kazasında 9 kişi ha-
yatını kaybetti. 2009’da Harmony 
Altın Madeni’nde yaşanan faciada 
ise 82 kişi can vermişti. 

Ayrıca Güney Afrika maden sek-
töründe 23 Ocak’tan bu yana ücret 
artışı talebiyle grevler yaşanıyor. 
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them Sarısülük’ün davası, 
“devletin adaleti”nin adalet-

sizlik olduğunu hepimize bir kez 
daha gösterdi. Dava süreçleri 
boyunca katil saklandı, hakim ve 
savcı uyudu, devletin polisi du-
ruşmaya katılıp katilden hesap 
sormak isteyenlere saldırdı.

Yakın zamanda ise yaşanan 
son gelişmeyle, “yargılamadan 
çekinme” kararı kabul edilme-
yen 6. Ağır Ceza Mahkemesi du-
ruşmanın gelecek celsesinin 7 
Nisan’da görüleceğini açıkladı. 
Bu açıklamadan hemen önce, 
yargılama sürecine ve yaşadık-
ları adaletsizlere dikkat çekmek 
için Sarısülük Ailesi’nin yazdığı 
metni özetleyerek sizlerle payla-
şıyoruz.

23 Eylül 2013 Birinci 
Duruşma:

Sabah saat 08.30’da “adliye 
sarayı” polis ablukasına alınmış 
hatta o kadar abartmışlar ki tüm 
koridorlar polisler tarafından tu-
tulmuş. 6. ACM duruşma salonu 
içinde 100-150 sivil giyimli çevik 
kuvvet salonu işgal ederek ai-
leyi, avukatları ve mahkemeye 
destek veren birçok insanı tahrik 
etmek ve olay çıkarmak amaçlı 
salonda yerlerini almışlardı. Ah-
met Şahbaz sanık sandalyesine 
korumalar eşliğinde getirilmiş 
ve mahkeme heyetinin karşı-
sına peruk, takma kaş, takma 
bıyık ve gözlükle oturtulmuştu. 
Yani sanık olarak geldiği salonda 
kimliğini gizleyen bir sanık vardı. 
Ve artık yeni bir kavram girmişti 
hukuk literatürüne “Gizli sanık”.  
Nitekim mahkeme salonunda çı-
kan arbedede Şahbaz’ın foyası 
ortaya çıkmış, takke düşüp kel 
görünmüştü. Mahkeme başkanı 
Afak İlleez çıkan arbededen son-

ra duruşmanın kapalı yapılması-
na karar vermiş ve mahkemenin 
can güvenliğinin olmadığı gerek-
çesiyle 1 ay sonraya ertelemişti. 
Bir sonraki duruşmaya adliye iç 
güvenliğini askerin sağlayacağı-
na hükmedip Türkiye tarihinde 
ilklerin arasında yerini almayı 
başarmıştı.

Özetle: Polis+Savcı+Hakim 
işbirliği= Dava görül(e)medi.

28 Ekim 2013 İkinci 
Duruşma:

Duruşma öncesi bomba ihba-
rı gerekçe gösterilerek salona 
köpek robokop-asker sokularak 
arama yapıldı. Arama sırasında 
katil polis Ahmet Şahbaz’ın avu-
katları içeri alınırken, Sarısülük 
ailesi ve avukatları bekletildi. 
EGM tarafından görevden alın-
manın aksine ödüllendirilerek 
Urfa’ya tayin edilen Ahmet Şah-
baz duruşmaya getirilmedi. Mah-
keme heyeti sanığın yakalanması 
talebini savcıya yöneltince uyuk-
layan savcı(bu mahkemede de 
savcı kendinden geçmiş, hayalle-
re dalmıştı) yerinden doğruldu ve 
“İddianame mi okunacak” diye 
sordu. Salonda gülüşmeler olur-
ken, “Günaydın” sesleri de gel-
di. Mahkeme başkanı Şahbaz’ın 
avukatlarının isteğini kabul ede-
rek Şahbaz’ın ifadesinin Urfa’dan 
telekonferans yöntemiyle alın-
masına karar verdi ve duruşma 
ertelendi. Tam da burada karar 
verilirken dışarıda bekleyen kit-
leye polis hiçbir yasal dayanağı 
olamayacak şekilde, kadın-er-
kek-çocuk-yaşlı-engelli tanıma-
yarak azgınca saldırmış ve onlar-
ca insan yaralanmış bir o kadar 
da gözaltı olmuştur.

Özetle: Polis vurdu, savcı 

serbest bıraktı, heyet katili 
korudu.

2 Aralık 2013 Üçüncü 
Duruşma:

Sarısülük ailesi, avukatlar ve 
çeşitli demokratik kitle örgüt-
leri 2 Aralık’ta mahkeme salo-
nunda yerimizi aldık.  Bir eksik 
vardı tabi. Ethem’i öldüren Ah-
met Şahbaz. Sanığın oturması 
gereken yere bizler oturduk, ne 
yaman çelişki değil mi? Şahbaz 
duruşmaya Şanlıurfa 2’nci Ağır 
Ceza Mahkemesi’nden sesli ve 
görüntülü konferans yöntemiyle 
bağlanarak katıldı. Şahbaz’ın bir 
önceki duruşmada olduğu gibi 
duruşmaya peruk, takma bıyık 
ve o muhteşem karizmatik göz-
lükleriyle katıldı.

Şahbaz savunmasında, “Mak-
tulün ölümüne sebep verenler 
havaya ateş ederken bana taş 
atanlar ve saldıranlardır” diyerek 
gözümüzde daha da bir canileşti 
adeta.

Şahbaz, “Sabıkam yok” deyin-
ce salonda pek çok kişi “Var” “Ka-
tilsin” “Ethem’i öldürdün” diye 
haykırdı. Şahbaz, kimlik kontrolü 
sırasında ev adresinin sorulması 
üzerine “Yok” yanıtı verdi. “Nasıl 
yok” seslerinin yükselmesi üzeri-
ne de “Urfa İl Emniyet Müdürlü-
ğü” yanıtını verdi.

Mahkemenin adil davranacağı 
konusunda tereddütleri olduğu-
nu ifade eden Sarısülük ailesinin 
avukatları, böylesi bir yargıla-
manın polisleri daha çok kişiyi 
öldürmeye teşvik edeceğinin al-
tını çizdi. Avukatlar, “Biz sadece 
Sarısülük ailesi için değil; aynı 
zamanda Ali İsmail, Abdullah, 
Mehmet, Medeni, Hasan Ferit, 

Ahmet, Berkin Elvan ve gözünü 
kaybeden, yaralanan herkes için 
savunma yapıyoruz”  dediler ve 
salonda avukatlara alkışlar yağ-
dı. Duruşma boyunca mahkeme-
nin tarafsızlığına yönelik çok sa-
yıda eleştiri olduğunu söyleyen 
mahkeme heyeti, davadan çekil-
diğini ve dosyanın 7. Ağır Ceza 
Mahkemesi tarafından incelene-
ceğini açıkladı. Kararın ardından 
duruşma sona erdi. Zira bu ka-
rarla tarafsız olmadıklarını ispat 
etmiş oldular.

Savcının duruşma sırasında 
uyuyakalması davayı takip eden-
lerin tepkisini çekti.

Özetle: Polis vurdu. Heyet 
uyudu. Heyet uyanınca dava-
dan “çekindi”.

Bizim açımızdan belirsiz bir 
şey yok. FAİLİMİZ MEŞHUR.

Heyet çekildi, bir üst mahkeme 
çekilme kararını yerinde bulmadı 
ve “kesin hükümle” 6. ACM’ye 
iade etti. 17 Aralık yolsuzluk, 
rüşvet ve hırsızlık operasyonun-
da jet hızıyla Adalet Bakanlığı’na 
giden dosyalara yine jet hızıyla 
bakılıyor ama Ethem Sarısülük 
dosyasına bir türlü sıra gelmi-
yor! Gezi isyanını, bu görkemli 
direnişi ve bu isyan ve direniş-
te katlettikleri canlarımızı, tüm 
yaralanan, sakat kalan, tutukla-
nan ve babasının deyimiyle “üç 
mevsimdir uyuyan” Berkin’imizi 
unutturmaya çalışıyorlar. Katle-
dilen diğer tüm çocuklarımızın 
davalarının bir an önce açılması-
nı istiyoruz. Kimseden ricacı de-
ğiliz. Kimseye minnet etmiyoruz. 
Biz biliyoruz ki dava dosyası ön-
lerinde duruyor.

ETHEM'İN FAİLİ POLİS

SARISÜLÜK AİLESİ
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Taksim Gezi Direnişi sırasında, 
Eskişehir’de polisler ve faşistler tara-

fından sokak ortasında dövülerek katledi-
len Ali İsmail Korkmaz’ın davası Kayseri’de 
görüldü. Devletin katili korumak için 
Eskişehir’den Kayseri’ye taşıdığı davaya ka-
tılmak isteyen yüzlerce kişi ise, “Ali İsmail 
Korkmaz Ölümsüzdür” sloganlarıyla Kayseri 
Adliyesi önündeydi.

Davadan bir gün önce coğrafyanın dört bir 
yanından Kayseri’ye gidenler, yol boyunca 
çeşitli provokasyonlarla karşılaşsa ve şehir 
girişinde polis tarafından durdurulup aransa 
da, katillerden hesap sormak için Kayseri’de 
buluştu. 

Aralarında Anarşist Gençlik’in de bulun-
duğu topluluk, adliye önündeki alanın polis 
barikatlarıyla çevrilmesi sonucu üzerlerini 
aratmadan alana girdiler. Bu sırada polisin 
saldırması sonucu, eylemciler de  “Katil Polis 
Hesap Verecek” sloganlarıyla polise karşılık 
vererek barikatları yıktılar.

Polisin saldırısının ardından mahkeme-
nin başlamasıyla, adliye önünde sloganlarla 
bekleyiş başladı. Ali İsmail Korkmaz’ın anne-
si Emel Korkmaz, elinde oğlunun fotoğrafıy-
la adliye salonuna girdi. Ethem Sarısülük’ün 
abisi Mustafa Sarısülük, Abdullah Cömert’in 
abisi Zafer Cömert, Mehmet Ayvalıtaş’ın abi-
si Muharrem Ayvalıtaş da şikayetçi oldukla-
rını ve müdahil olmak istediklerini söylediler. 
Sanıklar ve avukatları aile dışındaki müda-

Ali İsmail Korkmaz Davasında 
Binlerce Ali İsmail Kayserideydi

hillik taleplerine “tanımıyorum, kabul etmi-
yorum”  diyerek itiraz ettiler. Ali İsmail’in 
abisi Gürkan Korkmaz ise sanıklara “Ali 
İsmail’i tanıyor muydun?” diye seslendi.

Duruşmada tutuksuz yargılanan sanıklar-
dan Başpolis Şaban Gökpınar’ın ifadesinde 
“Olay günü mesai çıkışı eve gittim. Beni tele-
fonla aradılar ve sözlü talimatla Yunus Emre 
Caddesi’ne Ak Parti önüne geldim. Burada 
kalabalık vardı. Gözaltına alınanları merke-
ze götürecektik. Ali İsmail diye tabir edilen 
şahsı hiç görmedim” dedi. Gökpınar’ın Ali 
İsmail Korkmaz için kullandığı “Tabir edilen” 
sözlerine avukatlar ve Korkmaz’ın yakınları 

tepki gösterdi.

Gece geç saatlere kadar süren duruşma 
boyunca adliye önünde sloganlar hiç susma-
dı. Duruşmadan çıkacak kararı bekleyenler, 
Taksim Gezi Direnişi sırasında katledilenleri 
sloganlarla haykırdı. 

İlerleyen saatlerde ise mahkeme heyeti, 
olay günü kamera görüntüleriyle ilgili rapo-
runun ikinci duruşmaya getirilmesine, Eski-
şehir’deki tanıkların ifadelerinin tamamlan-
masına ve dört sanığın tutukluluk halinin 
devamına karar vererek bir sonraki duruş-
mayı 12 Mayıs tarihine erteledi.

Geçtiğimiz Haziran ayında Taksim Dire-
nişi sırasında, Ümraniye’de gerçekle-

şen yürüyüşte eylemcilerin üzerine sürülen 
bir aracın ezmesi sonucu yaşamını yitiren 
Mehmet Ayvalıtaş davasının ikinci duruşma-
sı Kartal Adliyesi’nde görüldü.

Aralarında Anarşist Gençlik’in de bulun-
duğu birçok siyasi kurum, duruşma öncesi 
“Hepimiz Mehmet’iz, Öldürmekle Bitmeyiz” 
sloganlarıyla adliye önünde buluştu. Polis 
ise, yüzlerce kişinin toplandığı adliye önü-
ne barikat kurarak, adliyeye girişleri kapattı. 
Duruşma öncesinde konuşan Mehmet Ayva-
lıtaş’ın kardeşi Muharrem Ayvalıtaş , “Adalet 
adliye sarayının önüne polis barikatı kurmak 
değildir” şeklinde konuştu.

“Duruşma salonunun dar olduğu” söy-
lenerek çok sayıda kişinin adliye içerisine 
alınması engellenince, eylemciler “Katil Polis 
Hesap Verecek” sloganlarıyla polis barikat-
larını yıktı.

Mehmet Ayvalıtaş ve annesi Fadime Ayva-
lıtaş’ın resimleri duruşma salonunda taşınır-
ken, Ethem Sarısülük ve Abdullah Cömert’in 
aileleri ve Berkin Elvan’ın babası da duruş-
maya katılarak destek verdi.

Tutuksuz sanık Cengiz Aktaş’ın katılma-
dığı duruşma esnasında Ayvalıtaş ailesinin 

Mehmet Ayvalıtaş Davasında Kartalda
"Hepimiz Mehmet'iz Öldürmekle Bitmeyiz"

avukatı Ayla Öztabak, dosyaya konmayan 
evrakları tesadüfen UYAP sisteminde bul-
duklarını söyleyerek “Dört sayfalık CD in-
celemesi, tanık ifadesi polis amirliğindeki 
biyolojik ve kimyasal inceleme raporunun 
dosyaya konmamış olduğunu gördük. Bu 
evrakların sicil numarası yazılı memura tes-
lim edildiği ve dava dosyasına konduğu ifade 
ediliyor ancak deliller dosyada yok. Bu de-
liller nerede? Mahkeme evrakların akıbetini 
araştırsın” dedi. Duruşma sırasında dışarıda 
polis saldırısı olduğu haberi üzerine avukat-

lar, saldırının durması için mahkemenin ara 
karar vermesini istedi. Mahkeme heyeti ise 
saldırıya “müdahale edemeyeceklerini” söy-
leyerek dava ile ilgili kararı açıkladı.

Mahkeme heyetinin tutumu nedeniyle 
tepkiler salonda ve dışarıda büyüdü. Kapı 
önünde avukatlar ve Ayvalıtaş ailesinin çıkışı 
sırasında yaşanan arbede sırasında yarala-
nanlar ve fenalık geçirenler oldu. Duruşma 
21 Mayıs’ta görülmek üzere ertelendi.
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Dünyanın birçok yerinde sürmekte olan 
savaşlara, yaşamları gasp eden militer 
düzene karşı mücadele eden ve askere 
gitmeyi reddeden vicdani retçiler, savaş 
karşıtları ve anti militaristler deneyim ak-
tarımları yapmak ve uluslararası dayanış-
mayı büyütmek için Kıbrıs’ta buluştu.

Militarist Kuşatma Altında Anti 
Militarist Buluşma

31 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında 
Kıbrıs’ta kuzey ve güney arasındaki “tam-
pon bölge”de düzenlenen Akdeniz Vicda-
ni Ret Buluşması’na, İstanbul’dan Vicda-
ni Ret Derneği adına Merve Arkun, Onur 
Erem, Ercan Aktaş ve Gürsel Yıldırım; 
İzmir’den ise vicdani retçi Kazım Birdal 
Tüfekçi ve Hülya Üçpınar katıldı.

Mısır’dan “Zorunlu Askerliğe Hayır” (No 
to Compulsory Military Service), İsrail’den 
“Yeni Profil” (New Profile), Dürzi Vicdani 
Ret Grubu (Druze CO movement in Isra-
el), Cenevre’den  Intertanional Fellows-
hip of Reconciliation-EBCO, Almanya’dan 
Connection e.V, İngiltere’den Uluslararası 
Savaş Karşıtları (WRI) gibi birçok fark-

VR-DER Akdeniz Ülkelerinin 
Vicdani Retçileriyle Buluştu

lı gruptan katılımcının ve Kıbrıs’tan ve 
Yunanistan’dan birçok vicdani retçinin 
katıldığı buluşmanın ilk gününde özellik-
le Doğu Akdeniz coğrafyasındaki “zorunlu 
askerlik/zorunlu hizmet” sistemine yöne-
lik bilgilendirmeler yapıldı.

Buluşmanın ikinci gününde her bir katı-
lımcı kendi coğrafyalarındaki deneyimleri-
ni paylaştı. Bölgeler farklı olsa da “zorunlu 
askerliğe” karşı yaklaşımın hemen hemen 
aynı olduğu bölge coğrafyalarında milita-
rizmin gündelik yaşamdaki etkilerine dik-
kat çekildi.

Toplantının üçüncü ve son gününde ise, 
buluşma sonrasına yönelik beklentiler ko-
nuşuldu ve bölge coğrafyasında girişilecek 
anti militarist bir dayanışma ağına dair 
konuşmalar yapıldı. Tel örgüler, duvarlar, 
askeri kışlalar, polis geçiş noktaları arasın-
dan geçilerek gerçekleştirilen bu anti mi-
litarist buluşmada, dünyanın birçok farklı 
yerinden gelen katılımcılarla yapılan de-
neyim aktarımlarının, bilgi paylaşımlarının 
devamlılığı organize edilirken buluşma sa-
vaşsız ve silahsız bir dünya için mücadele-
ye devam çağrısıyla sonlandırıldı.

Berkin sayılamayacak çok gündür uyuyor… 
Taksim Direnişi sırasında, Okmeydanı’nda, ek-
mek almak için evinden çıktığı sırada polisin 
attığı gaz fişeğiyle başından vurulan Berkin 
Elvan, 250’yi aşkın gündür hala uyuyor. Geçti-
ğimiz ay okulların kapanmasının ardından Ok-
meydanı Hastanesi önüne giden birçok liseli, 
Berkin’e karnesini vermişti. Direniş, mücade-
le, umut, dayanışma… Liseliler hepsi için tam 
puan vermişti Berkin’e. Ailesi direnişin umu-
duyla beklemişti hastanede, arkadaşları onu 
vuranlara öfkeyle omuz vermişti Berkin’in di-
renişine. Ama günler geçmeye devam ediyor, 
Berkin 250 günden fazladır hala uyuyor. Ailesi, 
arkadaşları, sevdikleri, aylardır inatla direnen 
bu çocuktan güzel haberler bekliyor. Haydi 
Berkin, uyan artık!

Devletin, “söz konusu vatansa” deyip kat-
lini vacip olarak gördüğü Teferruatlar, her yıl 
olduğu gibi bu yıl da Taksim‘den Hrant Dink’in 
vurulduğu Agos Gazetesi önüne bir yürüyüş 
gerçekleştirdi. Yürüyüş öncesi ve sonrası her 
yıl 19 Ocak’ta çıkartılan Teferruatlar Anısına 
adlı gazetenin dağıtımı gerçekleştirildi. Taksim 
Meydan’ında buluşan Teferruatlar,  gazete da-
ğıtımı gerçekleştirdikten sonra “TEFERRUAT-
LAR” yazılı pankart açarak Hrant Dink’in katle-
dildiği yere Agos Gazetesi önüne yürüdü. 

İki Vicdani Ret Daha
16 Şubat günü Kadıköy Don Kişot Sos-

yal Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte, 
Anıl Çizmecioğlu’nun Eğitim Zaiyatı isimli 
belgeselinin gösterimi yapıldı. Türkiye’de 
zorunlu askerlik sistemi içerisinde “kaza, 
şakalaşma, intihar” denilerek örtbas edi-
len şüpheli asker ölümlerinin anlatıldı-
ğı belgeselin ardından, vicdani retçi Halil 
Savda ve Mehmet Tarhan’ın da katılımıyla 
kısa bir söyleşi gerçekleştirildi.

Söyleşinin sonrasında ise iki kişi vicdani 
reddini açıkladı. Zekeriya Külekçi “İnsana 
istemediği bir şeyi yaptırma zorunluluğu 
yükleyen, zorunlu askerlik ve benzeri özel-
liklere sahip tüm uygulamalara karşıyım. 
Emir alıp vermekten hoşlanmayan, barış, 
özgürlük ve adalet yanlısı bir insan olarak 

vicdani ve total reddimi ilan ediyorum.” 
diyerek reddini açıkladı. Muğla’da yaşadı-
ğı için etkinliğe katılamayan Kenan Yiğit’in 
vicdani ret metni ise, Vicdani Ret Derneği 
üyesi Gökhan Soysal tarafından okundu. 
Metninde “17 yaşında anarşist, savaş kar-
şıtı anti-militarist bir lise öğrencisiyim… 
7 yaşından itibaren her sabah asker gibi 
içtima yaptırarak, marşlar okutarak, as-
kerliği-insan öldürme sanatını- yücelte-
rek militarist bir eğitim verip beyinlerimizi 
kirlettiğiniz için sizi asla affetmeyeceğim” 
diyen Kenan Yiğit, kendisine dayatılan as-
kerliği ve eline silah almayı reddettiğini 
belirtti. Yiğit, “Einstein’ın da dediği gibi, 
savaşsız bir dünyanın öncülerinin askerlik 
görevini reddeden gençler olacağına ina-
nıyorum.” diyerek vicdani reddini açıkladı.

Arkadaşları

Teferruatlar
Yürüdü 

Yanında
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Futbol denince akla gelen ilk 
ülkelerden olan, hemen he-

men her sokakta top oynayan 
çocuklar görebileceğimiz 
Brezilya’nın sokaklarında bu se-
fer “futbol karşıtı!” gösteriler 
var. Asıl mesele tabi ki futbo-
lun kendisi değil; 2014 yazında 
Brezilya’da düzenlenecek olan 
Dünya Kupası.

Organizasyon için muazzam 
bir bütçe ayrılmış durumda. Ay-
rılan bütçenin yansımasını da 
sokaklardan görüyoruz. 26 
Ocak’ta Sao Paulo kentinde top-
lanan yaklaşık 2500 direnişçi 
“Dünya Kupası Olmayacak” slo-
ganları atarak, organizasyona 
ayrılan bütçeye tepki gösterdi. 
Sakin başlayan eylemler, polisin 
sert saldırısıyla şiddetlendi, so-
kaklar savaş alanına döndü. Ey-
lemleri destekleyen ve bu konu-
da sosyal medyada bir kampanya 
başlatan Anonymous Rio grubu, 
“Dünya Kupası olmayacak” me-
sajını verdi. 30’dan fazla kentte 
protestoların düzenlenmesi ve 
eylemlerin diğer kentlere de ya-
yılması bekleniyor.

Sao Paulo’da düzenlenen pro-
testolar ilk değil. Eylemler, geç-
tiğimiz yaz aylarında düzenlenen 
Konfederasyon Kupası’na kadar 
uzanıyor. 2014 Dünya Kupası ve 
Konfederasyon Kupası aslında, 
Brezilya’nın  “büyüyen ekonomi-
sini ve ağırlığını” dünya sahne-
sine çıkarma kampanyasının bir 
parçası. Protestolar bu nedenle 
Konfederasyon Kupası’nı da he-

Brezilya Halkları'ndan
Dünya Kupası’na

Kırmızı Kart

def aldı. Brezilya’da eylemciler 
Dünya Kupası’ndan sonra hiç 
dolmayacak dev lüks statlara 11 
milyar Euro harcanmasına, hü-
kümetin FIFA ve sponsor kazanç-
larını garantileyen taahhütlerin 
altına girmesine, bilet fiyatlarının 
katlanmasına isyan ediyorlar.

Düzenlenen ilk büyük ey-
lemlerden biri, Konfederasyon 
Kupası’nın Brezilya’daki açılış ma-
çında gerçekleşmişti. Sonrasında 
maçlarda olağanüstü önlemler 
alınmış, protestocular da statlara 
giden yolları kapatmışlardı. Maç 
sonrası futbolcuların demeçleri-
ni hatırlamak da Brezilya’da sü-
ren direnişi anlamak açısından 
önemli. Brezilyalı futbolcu Hulk, 
“Futbolcuların, yalnız futbol dü-
şündüğü zannedilir. Ama biz 
halkın protestosunda haklı oldu-
ğunu ve ülkemizde düzeltilmesi 
gereken çok şey olduğunu gayet 
iyi biliyoruz.” diyerek düzenlenen 
eylemleri desteklemiş, Dante ise 
“Ülkemiz daha iyi olsun istiyor-
lar” diyerek protestocuları se-
lamlamıştı. Neymar ise Meksika 
maçından önce “sahaya protesto 
hareketinin ilhamıyla çıkacağını” 
açıklamıştı.

Anlaşılan o ki yoksulluğun, 
işsizliğin, adaletsizliğin giderek 
arttığı Brezilya’da düzenlenecek 
Dünya Kupası’na karşı işçisinden 
öğrencisine, futbolcusundan sa-
natçısına her kesim isyan ediyor 
ve yeni adaletsizliklere sebep 
olacak olan Dünya Kupası’na of-
sayt bayrağını çekiyor.

Bosna-Hersek’in Tuzla kan-
tonunda, 4 Şubat’ta başlayan 
ve hızla bölgenin birçok yerine 
yayılan gösteriler ve isyanlarda 
halk yolsuzlukları ve %27,5’a 
varan işsizliği protesto etti. Di-
renişçiler Tuzla, Mostar, Zenitsa 

Kosova’da Priştine Üniversite-
si öğrencileri, ilki 20 Ocak’ta ol-
mak üzere Ocak ve Şubat ayları 
boyunca yolsuzlukları ve sahte-
cilikleri protesto ederek rektör 

12 Şubat günü, Venezüella’nın 
birçok bölgesinde tutuklu bulu-
nan 30 gencin serbest bırakıl-
ması için Caracas’ta on bin öğ-
renci yürüdü. Öğrenciler, gösteri 
dağılırken saldıran motorlu po-
lisler ve para-militer gruplarla 
çatıştı, polis ve saldırganlar 2 

Bosna-Hersek'te Halklar

Kosova'da Halklar

Yolsuzluklara Karşı İsyanda

Yolsuzluklara Karşı İsyanda

Venezüella'da Gençlik
Polis Şiddetine İsyanda

ve Saraybosna’da hükümet bi-
nalarını ateşe verdiler. 8 Şubat’a 
kadar yoğunluğunu kaybetme-
yen gösteriler sırasında gaz ve 
coplarla saldıran polis 57 kişiyi 
yaraladı.

Ibrahim Gashi’nin istifasını iste-
di. Polis rektörlük binasını kapa-
tan öğrencilere saldırdı, birçok 
öğrenciyi yaraladı, birçoğunu da 
hala gözaltında tutuyor.

kişiyi öldürdü, 23 kişiyi yarala-
dı. Venezüella’da polis şiddetine 
karşı kitlesel protestolar bir sü-
redir devam ediyor. Direnişçiler 
ayrıca, daha önce gözaltına alı-
nan 13 öğrencinin serbest bıra-
kılması için federal savcılık bina-
sına yürüdü.



10

Ne hayaller sandıklara sığar, ne de 
sandıklar hayalleri gerçek kılar

Günümüz erkek egemen toplumu, kadın-
lara her defasında kaderlerine razı olmayı 
öğretiyor. Kader bazen 14’ündeki çocuk ge-
linin adı, bazen adı gibi yaşamının kendisi 
oluyor. Aynı zamanda kader, toplumsal ge-
leneklerin kadınlara yüklediği ağır kabulle-
nişle, razı kalıp şanslıysak yaşamanın ya da 
yükünü sırtlamayan bir hayatı seçerek ya-
şamın sonu oluyor. Kadınlar, yaşamları bo-
yunca hep bir seçim yapmak zorunda bıra-
kılıyorlar.

Çeyiz sandıklarından seçim 
sandıklarına, kadınların kaderi 
değişiyor mu?

Küçük bir çocukken evcilik oyunlarıyla 
genç kadınlığa varıncaya dek sürdürülen ev-
lilik propagandası, kadınlara “iyi yaşamak 
adına, iyi bir eş” için seçim yapmak zorun-
luluğunu dayatmaktadır. Erkek egemen bir 
toplumda kadının evliliğe hazırlanışı, gele-
neksel değerlerle birlikte bu propagandaya 
eklenir. Bu geleneklerden biri de itinayla 
hazırlanan, yıllarca bir sandıkta biriktirile-
rek kadının adeta ekonomisine dönüşen çe-
yizidir. Böylelikle kadınlar çeyiz sandıklarını 
yüklenip, aile evinden çıkıp, çocukken oy-
nadıkları evcilik oyunlarını gerçek kılarlar. 
Çocuk gelin Kader’in yazgısı da böyle baş-
lamıştı. 11’inde evlendirildi Kader, 12’sinde 
anne oldu, 14’ünde gömüldü. Çünkü ona 
yükledikleri çeyiz sandığı, onun tabutu olu-
verdi. “İyi yaşamak adına, iyi bir eş” için se-
çim yapma şansı bile olmadan üstelik. Çe-
yiz sandığında biriktirilen onca şey dışında, 
evinde ölü bulunarak çıkarılan kefenli san-
dıkta, bir tek Kader’in cansız bedeni vardı. 
Ya Kader “iyi yaşamak” adına sandığı yük-
lenmeyip, kader dedikleri yazgıya başkaldı-

rabilseydi? Yine de aynı kader yazılır mıydı 
onun için, bizim için, kadınlar için?

Günümüze dek kadınlar “özgür yaşam” 
mücadelesi adına hayatın her alanında sa-
dece bir nebzecik eşitlik için görünmek, 
duyulmak, varlıklarını hissettirmek adına 
uğraştılar, mücadele ettiler. Onlar uğraştık-
ça kurtarıcı sanılan tüm iktidarlar her defa-
sında, erkek egemen anlayışlarıyla kadınları 
engellemeye çalıştı. Bu alanlardan birisi de 
siyasetti. Tarihsel olarak bakıldığında ka-
dınlar bir nebzecik kazanım elde etmiş gibi 
görünse de, istenilen özgürlük var olan ikti-
darlı, erkek egemen siyaset anlayışı değiş-
medikçe kazanılamamıştır.

Cumhuriyet’in, kadınlara batılı makyajı
Cumhuriyetle birlikte her kesim ulus-dev-

let anlayışına uygun olarak “Türkleştirildi”. 
Bu kesimlerden biri de farklılığı barındıran 
Osmanlı içerisindeki kadın hareketiydi. An-
cak Cumhuriyetle birlikte kadın, Kemalistle-
rin “modern kadın” tahayyülüne uydurulmak 
istendi. Cumhuriyet erkekleri kadını batıya 
öykünen, makyaj yapan, tiyatrolara giden, 
erkeklerle aynı ortamlarda yemek yiyerek 
dans eden, güzellik yarışmalarına katılan bir 
kalıba sokmakla meşguldüler. Cumhuriyet’in 
kadın ideali söylenenin aksine eğitimli kadın 
yaratmak değil, erkeklerin yanına yakışan 
batılı modern görünümü yaratmaktı. Çünkü 
Cumhuriyet’in önemli misyonlarından biri 
zaten buydu, diğer yandan da etnik kökenin 
yok edilmesini sağlamak. Kemalist tarih ya-
zımında yer alan “kadınlara bütün haklarını 
biz verdik” söyleminin altının boş olduğuy-
sa, Osmanlı kadın edebiyatı ve dergilerinin 
1990’lardan sonra feminist araştırmacıların 
gayretleriyle keşfedilmesi sonucunda bir kez 
daha anlaşılmış oldu.

Kadınların mebusluk propagandasının 
kısa tarihçesi

Osmanlı döneminden beri siyaset yapma 
mücadelesi veren Nezihe Muhiddin ve bera-
berindeki kadınlar, 15 Haziran 1923’te “Ka-
dınlar Halk Fırkası” adlı partinin kuruluşu için 
İçişleri Bakanlığı’na başvurmuştu. Ardından 
“Kadınlar mebus olmak istiyor” şeklindeki 
haberler ardı sıra basında yer aldı. Bakan-
lığın uzunca süren sessizliğinden sonra, hü-
kümet “kadınların seçme ve seçilme hakkı 
olmadığı” gerekçesiyle partinin kurulmasına 
izin vermedi. Basında konuya ilişkin “bazı 
düşünceler nedeniyle uygun bulunmadığı” 
yazıldı. Bu “düşüncelerin” ne olduğu konusu 
hiçbir zaman açıklanmadıysa da parti tüzü-
ğünün siyasi hakları ima eden 2. maddesi, 
belediye seçimlerinde aday olunmasını öne-
ren 3. maddesi ve “kadınların savaş halinde 
askerlik yapmasını” öneren 8. maddesinin 
çok “taşkın” bulunduğu söyleniyordu. Di-
ğer yandan kuruluş faaliyetleri devam eden 
Cumhuriyet Halk Fırkası sebebiyle “halk fır-
kası” adının bir kadın kuruluşu tarafından 
kullanılması “bölücü” olarak görüldü.

Nezihe Muhiddin ve arkadaşları, “taşkın” 
maddeleri değiştirdiler. 1924’te Kadın Birli-
ği adlı örgütü kurdular. Parti tüzüğünün 3. 
maddesinde “ Kadın birliğinin siyasetle ala-
kası yoktur” yazıyordu. Birlik, uzunca bir süre 
kimsesiz çocuklara, yoksul kadınlara yardım 
etmek, ekmek ve iş olanağı sağlamak gibi 
“hayırseverlik” işleriyle uğraştı. Anlaşılan 
şu ki seslerini kısmakla iyi etmişlerdi, çün-
kü tam bu sıralarda İstiklal Mahkemeleri’nin 
darağacına gönderdiği insanların feryatları 
yükseliyordu.

1925’te patlak veren Şeyh Said İsyanı ise 
kadınların siyaset yapma isteğine kulak tıka-
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mak için yeni bir bahane olarak gösterilmişti. 
Dönemin Cumhuriyet Gazetesi “Türkiye’de 
mühim meselelerin olduğu bir zamanda ha-
nımlarımızın mebusluk propagandası veya 
reklamı ile meşgul olmaları pek ciddiyetsiz” 
diye yazıyordu. İsyan bahanesi ile çıkarılan 
Takrir-i Sükûn Kanunu da etkisini göstermiş, 
kadınlara yönelik ciddi bir “yasaklar” uygu-
laması başlatılmıştı. Bu zorlamalar sonucun-
da 1926’da kadın birliği, Cumhuriyet Halk 
Fırkası’na üye olabilmek için başvuru yap-
tı. “Kadınların hayır işleri ile uğraşmasının 
daha doğru olacağı” şeklindeki açıklama-
larla, yapılan başvuru kabul görmedi.  Birlik 
içerisindeki bazı Kemalist kadınlar yeni çıkan 
Medeni Kanun’la “kadınlara layık olmadıkları 
hakların bile verildiğini” iddia ederek siya-
si taleplerde ısrar edilmesini eleştirmişler-
di. Nezihe Muhiddin ve arkadaşları yılmadı, 
farklı şehirlerde şubeler açıp, Cumhuriyet 
Halk Fırkası’ndan genel seçimlere katılmak 
için kampanyalar başlatmak istedi, ancak 
teklif yine kabul edilmedi. Kadınlar bunun 
üzerine seçime erkek bir aday ile katılma 
kararı aldılar. Kendini “feminist erkek” diye 
tanıtan ve seçimler için bıyıklarını kesen 
Kenan Bey, alaylara tahammül edemeyince 
kadınlar bu kez adaysız kaldı. Kadınların si-
yaset yapma mücadelesi, Nezihe Muhiddin 
hakkında “birliğin kasasındaki parayı kişisel 
amaçlarla harcadığı” gerekçesiyle soruştur-
ma açılması ve birlik yöneticiliğinden istifa 
ettirilmesiyle sona erdirildi.

1930’da kadınlara belediye seçimlerinde 
seçme ve seçilme hakkı “tanındı”.  1933’te 
Cumhuriyet’in 10. yılı şerefine köy yönetim-
lerinde seçme ve seçilme hakkı “tanındı”. 
1934’te ise Cumhuriyet’in erkekleri tarafın-
dan uzun yıllar tanınmayan mücadelenin so-
nucunda seçme ve seçilme hakkı “tanındı”. 
Mustafa Kemal’in kurduğu Cumhuriyet Halk 

Fırkası’ndan meclise girmeyi bir türlü başa-
ramayan Nezihe Muhiddin, tarihte iz bırakan 
diğer birçok kadın gibi bir akıl hastanesinde 
yaşamını yitirdi. 

1935’ten 2013’e gelindiğinde…
78 yıl önce parlamentoya 17 milletvekili 

gönderen, ara seçimde de 1 milletvekilinin 
katılımıyla 18 sandalye kazanabilen kadın-
lar, 2013’e gelindiğinde ise 79 vekille mec-
liste yer tutmayı sürdürüyorlar. 1983 seçim-
lerine kadarsa 10’u aşmayan sayılarla temsil 
edilen kadınlar, darbenin ardından yapılan 
ilk seçimde ironik bir şekilde 12 sandalye 
kazanabildi. Buna karşın, kadın milletvekil-
lerinin kabinede temsili, genelde tek isimle 
sınırlı kaldı. Tansu Çiller dışında Başbakanlık 
görevini üstlenen başka kadın olmadı. Gü-
nümüzde eşbaşkanlık sistemi ve yüzde 40 
kadın kotasını getiren BDP (Barış ve Demok-
rasi Partisi) ise bir ilke imza attı. Parlamento 
da BDP’nin kadın temsiliyet oranının diğer 
mevcut siyasi partilere göre daha fazla olma 
nedeniyse, Kürt kadınının yaşamsal olanı 
politikleştirerek, Kürdistan özgürlük hareke-
ti içerisinde deneyimledikleri öz örgütlenme 
konusundaki sürekli kararlılıktır.

Kadın Yolu dergisinin arasına 
sıkıştırılan radikal bildiri

Nezihe Muhiddin ve arkadaşları tarafından 
1925’te yayımlanan Kadın Yolu isimli dergi-
nin dördüncü sayısını devletçi, milliyetçi ve 
militarist bulan bir grup kadın, yazılanları 
eleştirmek maksadıyla gizlice derginin say-
faları arasına bir dizi talepler sıralamıştır. Ta-
rihsel dönem açısından oldukça radikal olan 
bu talepler, derginin nüshasının içinde bir 
müzayedede tesadüfen bulunan bir kitapçık-
tan alınmıştır. Bu şekilde varlığına ulaşılarak 

edinilen bu belge, hem Osmanlı kadın hare-
keti tarihi yazımı açısından hem de özellikle 
anarşist kadın hareketinin benimsediği söy-
lemleri taşıması açısından önemlidir. Bildiri-
de yazanlar şu şekildedir:

-Zevcelik ve validelik tabiatın emri, mu-
kaddes vazife değildir.

- Mecburiyet-i askeriye kaldırılmalı, evlat-
lar vatana hibe edilmemelidir.

- Ahlaki ve milli iman kadının hürriyeti-
ne değil, içtimai muvazene için vasıta haline 
getirilmesine muavenet eder.

- Irk-ı milliyetçilik vatanperverlik değildir.

- Tek fırkalı nizamda siyasi haklar meclise 
girme ve rey verme hakkıyla elde edilemez.

- Maarif, vatan ve milletten ziyade, şahsi 
hürriyet ve iradeye katkıda bulunmalıdır.

Bu bildiri anlaşıldığı üzere kadınların ya-
şamlarını doğrudan etkileyen durumların bir 
reddedişidir. Yaşamsal olanın siyasallaştığı 
fikrinden yola çıkacak olursak, yazılanlar 
seçim hakkı talebinden çok daha ötedir. Bu 
belge adeta bir kadın özgürlüğü manifesto-
sudur.

Bildirinin ilk maddesinde evliliğin, ailenin 
ve anneliğin kutsal bir durum olmadığından 
bahsedilmektedir. Anarşist kadın hareketi 
bahsedilen kutsallığı, bu yapıları ve içinde 
barındırdığı ilişki biçimlerini erkek egemen 
bir toplumda erkeğe yönelik birer hizmet 
aracına dönüşmesi dolayısıyla eleştirmek-
tedir. Günümüzdeki mevcut aile yapısı hem 
sosyal hem de ekonomik olarak kadının sö-
mürüldüğü bir mekanizmadır. Aile, devlet 
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eliyle sağlamlaştırılan, hiyerarşik olarak er-
kekte belirginleşen iktidarlı ilişkiyi, erkeğin 
kadın üzerindeki tahakkümü ile olağanlaş-
tırmaktadır. Erkek egemen toplumda anne-
lik kutsal vazife olarak addedilen bir kavram 
olarak “ev kadınlığı” ve “çocuk bakımı” gibi 
durumların yaratmış olduğu ekonomik ve 
sosyal sömürüyü kadınlar üzerinden yük-
seltir. Dolayısıyla tüm bu sorunsallar aslında 
iktidarlı ve erkek egemen toplumsal yapının 
sorunsallarıdır. Radikal olan bildiride yazı-
lı olanlar değil, bu toplumsal yapının bizzat 
kendisidir. Çözüm de bu toplumsal yapıda 
var olan ilişki biçiminin öncelikli olarak red-
dedilmesi ve mevcut toplumsal yapının kök-
ten değişmesidir.

Bildirinin ikinci maddesinde zorunlu as-
kerliğin kaldırılmasından bahsedilmektedir. 
Günümüz anarşist kadın hareketi bu konuda 
“vicdani ret” mücadelesini dillendirmekte ve 
anti militarist bir anlayışı yaşamlarda örgüt-
lemek için çabalamaktadır. Evlatlarını aske-
re göndermeyerek böylelikle de savaşın bir 
unsuru olmalarını engelleyen kadınların da 
mücadelesine dönüşen vicdani ret hareke-
ti, yaşadığımız bu topraklarda filizlenmeyi 
sürdürmektedir. Vatanın kutsallığı da tıpkı 
ailenin kutsallığı gibi sadece bir devlet pro-
pagandasıdır.

Bildirinin üçüncü maddesinde ahlak ko-
nusuna değinilmiştir. Yaşadığımız coğrafya-
da da toplumsal ahlak olarak tanımlanarak 
çoğu kez kadınların öldürülmesiyle belirgin-
leşen cinayetler bizzat kadınların en önemli 
sorunlardan biridir. “Erkeklik en çok erkeği 
ezer” sözünden hareketle toplumda kültürel 
bir olguya dönüşen “erkeklik” kavramının en 
büyük korkusu kadınsılaşmaktır. Yaşadığı-
mız toplumda bu kültürden beslenen erkek, 
cinselliğe ve kadın bedenine karşı duyduğu 
büyük endişe nedeniyle şiddete başvurmak-
tadır. Çünkü varoluşunu ve iktidarını ancak 
kadını öldürerek kazanabilir. Erkek, erkekli-
ğinin onaylanmadığını ve tehdit altında ol-
duğunu hissettiği her an, kadınsılaşmamak 
adına her şeyi yapar. Oysaki ahlak denilen 
şey, her bireyin kendisinin vicdani sorumlu-
luğudur.

Dördüncü maddede bahsedilen vatanper-
verlik sözüyle anlatılmak isteneni ise anar-
şist Emma Goldman öyle güzel bir dille ifade 
etmiştir ki;  “Peki nedir vatanseverlik?” diye 
sorulduğunda şu sözlerle karşılık verir;

“Bir kişinin doğduğu topraklara çocukluk 
anılarının, umutlarının, hayallerinin ve öz-
lemlerinin bir arada toplandığı yere duydu-
ğu sevgi midir? Çocuksu bir naiflikle bulutla-
rın akışını seyrettiğimiz ve kendimizi neden 
öylesine yumuşakça uçamadığımızı merak 
ettiğimiz yer midir? Milyonlarca parlayan 
yıldızı sayıp ruhlarımızın derinliklerine işle-
yen gözümüzün nuru mu? Kuşların müziği-
ni dinleyip onlar gibi uzak diyarlara uçmak 
için kanatlarımızın olmasını dilediğimiz yer 
midir? Kısacası her santimetrekaresinin gü-
zelliği eşsiz mutluluk, zevk ve oyun dolu ço-
cukluğumuzu temsil ettiğimiz bu yere duyu-
lan aşk mıdır? Eğer vatanseverlik buysa pek 
azımız vatanseverdir. Çünkü oyun mekanları 
artık fabrikalar, değirmenler ve madenlere 
dönüşmüştür. Kuşların sesini ise sağır edici 
makine sesleri almıştır. Artık büyük zaferler 
ve efsanelerle ilgili hikayeler de dinleyeme-
yiz, çünkü annelerimizin öyküleri acı, gözya-
şı ve kederi anlatmaktadır.

O halde nedir vatanseverlik? “alçakların 
son sığınağıdır” ve diğer yandan vatanse-
verlik yapay bir şekilde yaratılmış yalanlar 
ve yanlış söylentilerin iletişim ağından kay-
nağını alan, insanı özgüveninden ve değer-
lerinden kopartırken, ona anlamsız bir kibir 
ve gurur katan, gerçekten de bir egoizmdir.”

Yaşadığımız topraklardaysa “vatan uğru-
na” ve “milliyetçilik” adına bir bir katledi-
len kardeşlerimizin acısı henüz taptazeyken 
“vatana hizmet için çalışacağız” vaatleri, va-
tanperver bu alçakların seçim demokrasisi 
yalanıdır.

Beşinci maddede siyasal hakların meclise 
girme ve oy verme hakkıyla edinilemeyeceği 
söylenmiş; altıncı maddede ise bireyin hür-
riyetinden ve iradesinden bahseden sözler-
le asıl anlatılmak istenen gerçek demokra-
si olmuştur. Sözümüz kendi bireyliğimizde, 
kendi kararlarımızla, irademiz ve gücümüzle 

bu vatanperver alçakların karşısında ancak 
karşılık bulmalıdır.

“Her birey kendi özgürlüğü ve gücü üs-
tünde hak iddia etmediği sürece kimse öz-
gür olamaz.” Emma Goldman

Sandığı yüklenmek…
“İyi yaşamak” adına seçim şansımız oldu-

ğunu sandığımız bu erkek dünyanın döngü-
sünde her defasında çaresiz hissettiriliyoruz. 
Kaderinki gibi, kurtarıcı sandıklarımız katili-
miz olduğunda, buna da kader deyip geçiyo-
ruz. Tıpkı “iyi yaşamak için iyi bir yöneten” 
gerektiği yalanına zorla inandırıldığımız gibi. 
Bizi yönetmek isteyenlerin seçim sandıkla-
rına, tıpkı çeyiz sandıkları gibi onca değerli 
hayalimizi çaresizce teslim ediyoruz. Yıllarca 
biriken bu hayaller bir sandıkta gerçekleşsin 
diye, “iyi yaşamak” hakkımız diye, en niha-
yetinde özgürlük arayışında biçare yükleni-
yoruz bu sandıkları. Kendimiz dışındaki kur-
tarıcılar da zaten bizi bir tek bu sandıklarla 
kurtaracaklarını söylüyorlar; bizse kurtuluşu 
bu sanıyoruz, vaatlere kanıyoruz, sandığı 
yükleniyoruz, taşıdıkça altında eziliyor, ezil-
dikçe yaşamdan vazgeçiyor, vazgeçtikçe de 
kaybediyoruz. Çocuk gelin Kader gibi ölüyo-
ruz.

Yerel seçimlerin yaklaştığı, iktidarların se-
çim vaatleriyle ortalarda dolandığı, bir oy için 
binlerce yalanın üretildiği bir dönemdeyiz. 
Kadınlar yerel seçimleri konuşup, tartışırken 
elbette kendi hayallerinin gerçekleşmesi 
noktasındaki kararlar üzerine düşünecekler-
dir. Yani kadınlar için yine bir seçim zamanı.

Oysa ne “iyi bir yaşam” var yaşadığımız 
düzende, ne “iyi bir yöneten”, ne de “ iyi bir 
eş” kadınlar için. Özgürlükse şayet peşinden 
koştuğumuz, özgür bir yaşamsa istediğimiz 
öncelikle iktidarlı ve erkek egemen bu dü-
zeni yıkmalıyız. Yıktıkça, her an, kendi el-
lerimizle yaratmalıyız özgür yaşamı. Kaderi 
bozmak, ancak özgür bir yaşam için hayal-
lerimizi sandıklara teslim etmeden, sandığı 
yüklenmeden, kaderin yazgısına başkaldıra-
bilmektir. Çünkü ne hayaller sandıklara sı-
ğar, ne de sandıklar hayalleri gerçek kılar.

YüzdeErkekYüzdeKadınToplamParti
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2013’te 214 kadın, son dört se-
nede 853 kadın. 2014’e girer-

ken erkekler kadınları öldürmekte 
hiç hız kesmemişler. Ocak ayında 
erkekler 23 kadını öldürmüş.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılı-
ğı ise yeni bir kanun tasarı taslağı 
hazırladı. Çocuklara karşı cinsel is-
tismarın evlenme vaadiyle yapılmış 
ve çocuğun sanıkla evlenmiş olma-
sı halinde sanık hakkında verilmiş 
hükmü ertelenecek.

Yapılan açıklamada: “Çocuğun 
istismarını düzenleyen 103. madde 
uygulamasında ülkenin sosyolojik 
yapısı dikkate alındığında, 15 yaşın 
altında olmakla beraber evlenmek 
amacıyla kurulan cinsel birliktelik-
lerin, çocuğun doğmasıyla ortaya 
çıktığı hallerde yasa gereği takiba-
ta uğrayıp çoğunlukla kadına göre 
yaşça büyük olan erkek sanığın 15 
yıldan aşağı olmayan hapis cezası-
na mahkûm edildiği, ancak kovuş-
turma sürecinde bu kişilerin kendi 
rızalarıyla resmi nikâh yaparak ev-
lilik düzeni oluşturdukları halde er-
keğin uzun süre cezaevine girmesi 
sonucu kadın ve doğan çocuğun 
mağdur olduğu gözlenmektedir.” 
deniliyor.

Tecavüze uğrayan kadına “sen 
doğur devlet bakar” diyenler, ço-
cuk yaşta gelin edip yaşama kast 
edenler, “erkeliğime hakaret etti” 
gerekçesiyle kadını delip deşip so-
kağa atanlar, dövenler, sövenler, öl-
düresiye sevenler, tecavüze-tacize 
hiç ses etmeyenler, ellerini kollarını 
sallayarak yanı başımızda geziyor-
lar. Adalet saraylarında bir bir ak-
lanıyor, cezaları kılıfına bir şekilde 
uyduruyorlar. Ne yapsan, ne etsen 
devletin adaleti adaletsizliğinden 
asla şaşmıyor. Kadınlar her geçen 
gün katlediliyor.

En az üç, yetmedi beş çocuk ya-
pın diyen Başbakan’ın, öğrencile-
re armağan olarak sunulan evlilik 
teşvikinin, 4 + 4 + 4 eğitim siste-
minin, kürtajın ve “kızlı-erkekli ” 
saçma sapan yasakların sonunda 
ne var zannediyorsunuz? Hepimiz 
eğitilsek, yozlaşmasak tüm bunlar 
olmayacak değil mi? İşte koca bir 
yalan bu. Farkında mısınız öyle ya 
da böyle kadınlar katlediliyor ve 
tek sorumlusu DEVLET buna göz 
yumuyor.

Kadın 
Katlediliyor

Katil
 Kim?

Nergis Şen
nergissen@meydangazetesi.org

D
enizli’de cinsel saldırıya uğrayan 16 yaşın-
daki H.İ.’ye tecavüz suçlamasıyla yargıla-

nan Ahmet Ç. hakkında mütalaasını açıklayan 
savcı, H. İ.’nin rıza sonucu ilişkiye girdiğini be-
lirterek, Ahmet Ç’ye daha hafif ceza verilmesini 
istedi.

Savcı, “rıza”ya gerekçe olarak da, bira iç-
meleri, aralarında güç farkının olmaması, H. 
İ.’nin A.Ç.’nin mesajlarına cevap vermesi ve 
vücuduna büyük zarar verilmemesini göster-
di. Denizli’de yaşayan Ahmet İ., geçtiğimiz yıl 
ev ararken kızı H.İ.’yi 30 yaşındaki evli akra-
bası Ahmet Ç.’ye emanet etti. Ahmet İ., ardın-
dan kızından bir süre haber alamadı. H.İ. eve 
geldiğinde Ahmet Ç.’nin tecavüzüne uğradığını 
söyledi. Bunun üzerine Ahmet Ç. tutuklandı, 9 
gün sonra da serbest kaldı. Baba Ahmet İ. ise 
“Kızım için Adalet İstiyorum” çağrısıyla 62 bin 
imza toplayarak, tecavüzcünün tutuklanmasını 
talep etti.

Mahkeme Kararı:
Bira İçen Kadına 
Tecavüz Serbest

Davanın 5. duruşması 23 Ocak günü Denizli 
4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşma-
da savcı Mehmet Başaran mütalaasını sundu. 
Mütalaada, H.i.’nin 15 yaşından büyük olduğu-
na dikkat çekilerek ilişkinin “tamamen rıza ile 
gerçekleştiği” ve bu nedenle 8 yıla kadar hapis 
cezasını gerektiren madde kapsamına girmediği 
belirtildi. Savcı, sanığın reşit olmayanla cinsel 
ilişkiyi düzenleyen ve 2 yıla kadar hapis öngö-
ren madde kapsamında cezalandırılmasını talep 
etti.

H.İ.’nin avukatı hazırlanan mütalaaya ilişkin 
şöyle konuştu; “Cinsel ilişki mahkeme tarafın-
dan kabul ediliyor ama bunun hile ve zorlama 
yönünde olduğuna ilişkin bir algı yok. Bu da-
vadaki mağdur erkek çocuk olsaydı mütalaa bu 
şekilde hazırlanmazdı. Kız çocuğu olduğu için 
“bira içmesi sonrası başına gelecekleri kabul et-
miş olur” değerlendirilmesi yapılarak, rıza anla-
mında yorumlandı.”

İzmit Akmeşe Köyü’nde 14 yaşındaki genç 
kadın S.Y'yi tehdit ettikten sonra tecavüz 

edip, ardından kamera görüntüleriyle şantajda 
bulunarak kaçıran zanlı S.Ş, çıkarıldığı mahke-
mece serbest bırakıldı.

32 yaşındaki S.Ş. isimli zanlı, 14 yaşındaki 
S.Y.’ye tecavüz suçlamasıyla jandarma ekip-
lerince gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. 
Ancak tutuklama talebiyle mahkemeye sevk 
edilen zanlı, yaklaşık bir saat içinde serbest kal-
dı.

“Benim dediğimi yapmazsan bu görüntüleri 

Sanık:"Tehdit, Şantaj 
ve Tecavüz ettim" dedi. 
Mahkeme:"SERBESTSİN"

internette yayınlar seni rezil ederim” diyerek 
şantajda bulunduğu genç kadına, 4 gün boyun-
ca bir evde tutarak, tecavüz eden sanık jandar-
ma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ardından 
Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılık tarafın-
dan tutuklanma istemiyle nöbetçi mahkemeye 
sevk edilen tecavüz zanlısı tutuksuz yargılan-
mak üzere serbest bırakıldı. Kızına tecavüz eden 
şahsın serbest kaldığını duyan anne ise şok ge-
çirerek “Biz adalete güveniyorduk yıkıldık” dedi. 
Konu hakkında açıklama yapan anne, “Kızıma 
tecavüz ettiğini mahkemede itiraf etmiş. Ama 
mahkeme başkanı onu serbest bıraktı. Böyle bir 
şey nasıl olur anlamıyorum” şeklinde konuştu.
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Yerel seçimler yaklaşır-
ken, oluşan siyasal orta-

ma çok yabancı değiliz. Belli 
zaman aralıklarıyla yaşadığımız 
bu hareketlilik hali, farklı coğ-
rafyalarda, farklı zaman ara-
lıklarında ve farklı yöntemlerle 
gerçekleşmekte. Siyasi seçim-
lerin farklı coğrafyalarda ortak 
olarak yarattığı şey, ortaya çı-
kan durumun ya da gerçekliğin 
bir sonraki seçimlere kadarki 
süre içinde aynı kalacağının, o 
seçimlere katılan bireyler tara-
fından kabullenilmesi ve buna 
uygun davranılmasıdır. Bunun, 
oluşan yeni iktidar sisteminin 
meşruluğu için gerekli olduğu 
söylenebilir.

Seçim ismi verilen siyasal sü-
recin, toplumun siyasi, sosyal 
ve ekonomik ihtiyaçları için or-
ganize edildiği iddiasının gerçek 
olup olmadığının anlaşılmasın-
da, bu gerçekliğin içindeki siya-
sal öznelerin kim ya da kimler 
oldukları ve bu siyasal özne-
lerin faaliyetlerinde neyi nasıl 
yaptıkları da bir o kadar önem-
lidir.

Seçim süreçlerinin aktif öz-
neleri olan partilerin iddiası, 
bir önceki seçim döneminden 
şimdiki seçim sürecine kadar 
oluşan toplumsal adaletsizlik-
lerin giderilmesidir. Bu yüzden, 
siyasal özneler yani partiler, bu 
sorunları çözmek için(!) siya-
sal iktidara yani hükümete talip 
olurlar. Hükümet olup olama-
maları, oy alıp alamayacak-
ları seçmen sayısıyla orantı-
lıdır.

Seçmenin oy verip-vermeme-
si, bu partilerin sunduklarının, 
seçmenin ihtiyaçlarını karşıla-
yıp karşılayamamasıyla ilinti-
lidir. Tabi ki seçmen, partilerin 
sundukları arasında ihtiyaçlarını 
karşılayabileceğini düşündüğü 
partiyi seçmek zorundadır. Si-
yasal sistem, kendini seçmene 

göre ayarlayamaz. Çünkü si-
yasal sistem paralelinde ka-
pitalist sistem de, ihtiyaçla-
rın azaldığı bir seyirde değil, 
tam tersine ihtiyaçların ço-
ğaldığı bir seyirde meşrula-
şır.

Batılı demokrasilerde seçim 
süreçleri, bu seçen-seçilen prag-
matizmine dayalıdır. Seçmenler 
yani vatandaşlar için işin “yarar” 
kısmı tartışmalıdır biraz. Özgür-
lük, eşitlik, adalet gibi önemli 
kavramları kullanarak propa-
ganda yapan partiler, vatandaş 
için kapitalizmin kuraklığında 
özgürlük serabıdır aslında.

Seçim dönemlerinde tüm 
partilerin istisnasız sahiplendi-
ği demokrasi, tüm olumlu an-
lamlandırma çabalarına rağmen 
bu kadar net bir kavram ya da 
model değildir. İşin muğlaklaş-
tığı yer kavramın içeriğinin na-
sıl doldurulduğudur; bahsedilen 
demokrasinin otoriteryen mi, 
liberal mi, temsili mi, katılımcı 
mı olduğu çok tartışılmadan bir 
sahiplenmedir. 

Mevcut devletler sisteminde, 
batılı devletlerin işlettiği demok-
rasi, çoğulcu diye nitelendirilen 
bir demokrasi şeklidir. Dünyanın 
geri kalanı da ya bu sisteme uy-
mak için dolaylı ya da dolaysız 
zorlanır (savaşlar, darbeler, si-
yasi ve ekonomik yaptırımlar...) 
ya da yalnız bırakılır. 

Seçen-seçilen pragmatizmi-
ne en uyumlu demokrasi biçimi 
olarak çoğulcu demokrasi, “ik-
tidardan payımıza ne düşer-
se” diyen tüm çıkar gruplarına 
açıktır. Öyle ki batılı devletlerde-
ki toplumsal muhalefeti temsil 
ettiği söylenen kesimlerin bile 
nihai amacı, ortadaki siyasal, 
ekonomik ya da sosyal iktidar-
dan biraz da olsa nemalanabil-
mektir. Böylelikle, mevcut ka-
pitalist sistemde kendi varlığını 

sürdürebilmektetir.

Yazının başında belirttiğimiz 
gibi hangi siyasal öznenin faali-
yetlerini hangi siyasal gerçeklik 
içinde gerçekleştiriyor olduğu-
nu belirginleştirmek önemlidir.  
Bu belirginleşme için dünyada 
yaşanan birçok farklı deneyimi 
araştırabiliriz. Fakat çok da uza-
ğa gitmeden yakınımızda ger-
çekleşen Taksim Gezi İsyanı’nı 
hatırlamamız da yeterli olacak-
tır. Taksim Gezi İsyanı’nı yaratan 
süreç, isyanın içinde yer alan bi-
reylerin, polis şiddetine, hükü-
metin yasaklarına karşı siyasal 
tavırlarını toplumsallaştırmasıy-
la oluşmuştur. Bu toplumsallaş-
ma, sadece İstanbul’la da sınırlı 
kalmamış, şehirden şehire sıç-
rayarak coğrafyanın farklı yer-
lerine yayılmıştı. Taksim Gezi 
İsyanı’ndaki politikleşme, 
dışsal bir etkenle değil, bi-
reylerin doğrudan içsel siya-
si tavırlarıyla gerçekleşmiş, 
seçimlerin yarattığı yapay 
bir politikleşmeden uzak, 
kendilindenliğe yakın bir po-
litikleşmeyle bezenmişti.

Bireyin belirginleştiği isyan 
sürecinin etkilerini sürdürdü-
ğü forumlarla beraber, siyasal 
karar mekanizmaları doğrudan 
demokrasiyle gerçekleştirilme-
ye çalışılmıştır. Bu gerçeklikte 
doğrudan demokrasi kavramı 
gündeme gelmiş ve devlet dışı 
siyaset toplumda meşruluk ka-
zanmıştır. İsyan sürecinde kat-
ledilen kardeşlerimiz için devam 
etmekte olan her eylemlik süre-
ci, toplumun siyasal gerçekliği-
nin parçasıdır. Devletin katliam-
larına karşı girişilmiş bu çabalar, 
falanca partinin adalet konusun-
da yapacağı yeni düzenlemelere 
bırakılmadan doğrudan adaleti 
amaçlar. Bu siyasal gerçekliğin 
öznesi, siyasal partiler değil, 
doğrudan devletin ve kapitaliz-
min mağduru kesimlerdir. 

Bu yeni siyaset biçimi top-
lum tarafından kabullenilir-
ken, eski siyaset biçimi yani 
toplumu seçimle politikleş-
tiren partilerin, süreci ken-
dine yontma çabası aşikar-
dır. İsyanın başından bu yana, 
isyana katılan her bireyi bir oy 
olarak gören bu anlayış, isyanın 
tüm değerlerini seçimlere indir-
geyerek değersizleştirmektedir.

Kaldı ki, doğrudan demokra-
siyi bu kadar yoğunluklu olarak 
konuştuğumuz tek siyasal ger-
çeklik Taksim Gezi İsyanı değil-
dir. 

İçinde bulunduğumuz süreç-
te ekonomik sömürüye maruz 
bırakılan işçilerin işyerlerinde 
giriştikleri grev ve işgallerde 
öz-yönetim girişimleri, bu doğ-
rudan demokrasi çabalarının 
toplumda uygulanan bir model 
olduğunun göstergesidir. Öyle 
ki işçiler zaman zaman, on-
ları temsil iddiasında bulu-
nan bürokratik sendikala-
ra bile karşı mücadelelere 
girişmiş, kendi kararlarını 
doğrudan demokrasiyle her 
işçinin sonsuz söz hakkının 
bulunduğu öz yönetim mo-
dellerini uygulamaya başla-
mışlardır. İşçiler işyerlerinde 
karşılaştıkları adaletsizliklere 
karşı mücadelelerini kendi ka-
rarlarıyla, herhangi bir partinin 
ekonomik modelini beklemeden 
gerçekleştirmişlerdir.  

Doğrudan demokrasi ve öz 
yönetim modeli olarak yine 
uzaklarda olmayan, çok yakı-
nımızdaki Rojava görülmelidir. 
Devletlerin, şirketlerin önem-
li bir rant bölgesi ilan ettikleri 
Rojava’nın da içinde bulunduğu 
bölgede büyük bir savaş yaşan-
maktadır. Rojava halkı bir yan-
dan kendi özgürlüğünün sava-
şını verirken bir yandan da bu 
rant savaşına maruz kalmakta, 
ancak devrimi oluşturacak de-

30 Mart Seçimleri 
Üzerine Anarşist 
Bir Değerlendirme

Hüsyin Civan
hcivan@meydangazetesi.org
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ğerleri yine de yitirmemektedir. 
Devrimin değerleri, halkın kendi 
iradesinde aldığı kararlarla si-
yasal gerçekliğe müdahalesiyle 
artmıştır. Rojava halkı, dev-
rimi seçim sandıklarından 
değil, doğrudan demokra-
sinin işlediği öz-yönetimle 
ve öz-savunmayla gerçek-
leştirmiştir. Bizlerin yüzümü-
zü döneceği demokrasi örneği, 
doğrudan demokrasinin savaş 
koşullarında bile kendini belir-
ginleştirdiği Rojava Devrimi ol-
malıdır. Rojava’da olan, devri-
min siyasal gerçekliğidir. 

Çoğulcu demokraside se-
çimlerin ezenlerin dünyasın-
da yalnızca bir serap olduğu 
açıkça ortadadır. Bu serabın 
kapitalizme tutsak ezilenler 
içinse bir özgürlük serabı oldu-
ğu kesindir. Ezilenlerin kapitaliz-
min kuraklığına tutsak olduğu-
nu söylemek, biz anarşistlerin 
anlaşılmasında bazen sıkıntılar 
oluşturabilir.

Çoğulcu demokrasinin bireyi 
önemsizleştirdiğini ve edilgen-
leştirdiğini söyleyerek, oy kul-
lanmadığımızda ve “oy kullan-
mayın” dediğimizde, bizi siyasal 
etkisizlikle eleştirebilirler. Daha 
da ötesinde seçim sürecinin ba-
şından itibaren başlayan, anket 
ve medya çalışmalarıyla sürdü-
rülen kandırmaca kampanya-
larını, klonlanan seçmenlerden 
zombi seçmenlere, çalınan-ya-
kılan oyları, tüm entrikaları an-
lattığımızda bizi siyasetsizliğin 
aşırı şüpheciliğiyle suçlarlar. Biz 
ise herkes tarafından bilinen 
ama her seçim dönemi bilinmi-
yormuş gibi davranılan bu ger-
çekleri söylemeyi sürdürürüz.  

Söyleriz çünkü devrimci anar-
şistlerin yaratmaya çalıştığı si-
yasal gerçeklikle, devletin ve 
kapitalizmin siyasal gerçekliği 
zıttır. Dolayısıyla, devrimci anar-
şistlerin seçimlere katılmaması 
siyasetsizlik değil, siyasi bir ta-
vırdır. Oy verip/vermemeyi si-
yaset karşıtlığına indirgemek ise 
devletin kendi adaletsizliklerini 
saklamak için yarattığı seçimler 
serabını sürdürme çabasıdır.

Devrimci anarşistler, ezilen-
leri olduğu konumda tutmayı 
amaçlayan devletin ve kapitaliz-
min geçici politik süreçleri olan 
seçimlerle ezilenleri, ezenlerle 
eşitleyen bir yanılgının karşısın-
dadır. Patronuyla kendisini vere-
ceği bir oy ile eşitleyen işçinin 
bu geçici politikleşmede kendi 
geleceğine dair iradi bir eylem 
içinde olduğunu zannetmesi, 
kapitalizmin adaletsizliklerini 
olağan algılamasıyla sonuçlana-
bilir. Ve her beş yılda bir yapılan 
seçimlerle yine yeniden yaşa-
yacağı bu adaletsizlikleri değil, 
yalnızca kendi seçtiklerini değiş-
tirebilir. Bu algısal sarmal böyle 

gelip böyle geçecektir. 

Siyasal olanla yaşamsal 
olanın ayrıştırılması, devle-
tin ve kapitalizmin istediği 
bir ayrıştırmadır. Siyasal ve 
yaşamsal olarak yapılan bu ay-
rışma sayesinde gündelik yaşa-
mın içerisinde karşı karşıya ka-
lınan adaletsizliklerin siyasal bir 
tavırla karşılanmasından yok-
sundur. Çünkü siyasal olan, ço-
ğulcu demokrasi içerisindeki se-
çim süreçlerinde bir partiye oy 
atmak ya da bir başka partiye 
atmaktır. Ya da oy atmamaktır. 
Kaldı ki yaşamsal olan siya-
sal, siyasal olan yaşamsal-
dır. Birey, içerisinde bulunduğu 
topluluğun kendisidir. Alınacak 
kararlarda, uygulanacak karar-
larda edilgen değil doğrudan 
etken olmalıdır. Pasif siyasal bir 
özne değil, aktif siyasal bir özne 
olmalıdır. Çoğulcu demokrasi 
içerisinde çoğunlukta eriyen 
bir azınlık, hatta tek bir birey 
olmamalı, doğrudan demok-
raside alınacak ve uygula-
nılacak kararların hepsinde 
söz sahibi olabilmelidir. 

Devletin ve kapitalizmin ku-
raklığındaki bu serapta ço-
ğunluğun yada azanlığın için-
de eriyen birey bu seraba 
yanılmadan, aktif siyasal özne-
ye dönüşmeyi istemelidir. Ancak 
böylece algısal anlamda farkın-
dalıkların artması sağlanabilir. 
Bu, anarşizmin tarihi içerisin-
deki birbirinden değerli bir çok 
deneyimde de böyle olmuştur. 
Anarşistler, doğrudan demokra-
sinin işletildiği karar süreçlerini, 
kimi zaman mahalle ya da halk 
meclisleri, kimi zaman da koo-
peratifler ve sendikalar içinde 
deneyimlemiştir. Anarşistler 
toplumsal ihtiyaçlar ile ala-
kalı öz-örgütlülüğe dayalı 
bir şekilde oluşmuş sosyal, 
ekonomik ve siyasal birlikte-
likleri savunulmuşlardır. 

Dün anarşizmin tarihinde 
yaşanmış bu deneyimlerin, en 
belirgin etkisini bugün Güney 
Amerika halklarında görmek-
teyiz. Bugün Chiapas ve çev-
resinde kurulmuş komünlerin 
öz-yönetimle örgütleniyor ve 
doğrudan demokrasiyle işle-
tiliyor olmaları, biz ezilenlerin 
seçimler ve çoğulcu demokrasi 
dışında bir başka siyasal ger-
çekliğin olabileceğini anlamamı-
zı sağlayacaktır. Anlamımız ge-
reken bir başka gerçeklik ise biz 
ezilenlerin kurtuluşunun öz yö-
netime dayalı bir siyasal bir ger-
çeklik yaratmamız olduğudur. 

Şimdi önümüzdeki seçim-
lerde yaratılmak istenilen 
siyasal gerçekliği ve bizim 
kendi siyasal gerçekliğimi-
zi karşılaştırarak ayrımımızı 
netleştirmeliyiz. Öncelikle bu 
seçimlerde diğer seçimlere göre 

daha şanslı olduğumuzu belirt-
meliyiz. 

Hükümeti oluşturan AKP 
ve Cemaatin yakın süreçte 
kendi arasında yaşadığı ça-
tışma sayesinde, devletin 
organları arasındaki ayrışma 
böylece ayyuka çıkmış oldu. 
Birbirini soruşturan savcılarla, 
birbirini tutuklayan polislerle 
dolu bir hükümet döneminde 
yaşamayalı çok olmuştu. Kutu-
larca paranın rüşvet verilmesi 
de cabası. Ayrıca dört bakanın 
bir anda al aşağı oluşu adeta bir 
şov seyrindeydi. Arkasının yarın 
olduğu yani süreceği de kesin. 
Hükümet böyleyken bile, mu-
halefet partileri için değişen pek 
bir şey olmadı. Mecliste yine 
enteresan açıklamayı BDP mil-
letvekili Sırrı Sakık yaptı: “Bi-
zim için değişen bir şey yok 
çalmasaydılar para hazine-
ye girip Roboski ’ye bomba 
olurdu” . Evet, belki toplumun 
birçoğu için de “değişen bir şey” 
yok, “bunlar da çalacak bun-
lardan sonrakiler de” diyenle-
rin sayısı hiç de az değil. Çün-
kü herkes şunu çok iyi biliyor: 
Hükümetsen çalarsın. Bir başka 
eski BDP’li yeni HDP’li Sırrı Sü-
reyya Önder ise önceleri “Biz 
belediye başkanı olamasak bile 
belediye meclisine girer orayı 
karıştırırız, kentsel dönüşümü 
veto etmeye çabalarız” demiş-
ti. Sonraları başkanlığı kazan-
ma iddiasını edindi. DEP’den bu 
yana Kürt Özgürlük hareketi bir 
araç olarak TC’de parti kuruyor 
ve seçimlere katılıyor. Bu seçim-
lerde de kendi deyimleriyle batı 
için ayrı bir strateji planlayarak 
batıdaki özgürlükçü kesimlerle 
birleşen bir parti kurdular. 

Peki, TC’nin doğu illerinde 
BDP, batı illerinde HDP ile fark-
lı bir strateji planlayan siyasal 
özne kim? 

Yaklaşık otuz senedir süren 
Kürt halkının özgürlük mücade-
lesinin en belirgin sloganı bize 
bu sorunun cevabını veriyor: 
“PKK halktır halk burada”. Bu 
siyasal özne, halkın haklı müca-
delesi olmuştur. Kürt halkı öz-
gürlüğü için verdiği mücadelede 
birçok kayıplar vermiş olsa bile, 
otuz senelik savaş süreciyle is-
tediği kazanımları birer birer al-
mıştır. Siyasal özne Kürt halkının 
içerisinde her bireyde belirginle-
şirken toplumsallaşmıştır. Sene-
lerce süren öz yönetim çabaları 
bölge bölge kurulmuş yaşamlar-
da kendisini belirginleştirmiştir. 
Anarşizmin halkların özgür-
lük mücadelesindeki öne-
mi, halkların öz yönetimiyle 
oluşturduğu öz örgütlülük-
lerle kurduğu dayanışma 
ilişkisi olmuştur. Senelerce 
sokakta yan yana olduğumuz 
bu siyasal özneyle, bireyinden 
toplumuna yani özgürlük mü-

cadelesindeki Kürt halkıyla kur-
duğumuz dayanışma ilişkisinin 
oy vermek ya da oy vermemek 
ikilemine indirgenmemesi ge-
rekmektedir. Siyasal özne olan 
PKK’nin kendi mücadelesi içe-
risindeki herhangi bir stratejisi, 
biz anarşistlerin tartışmalarında 
değerlendiriliyorsa, bu seçim 
stratejisi de tartışılarak değer-
lendirilmelidir. Bu değerlendir-
me yapılırken yazının başında 
bahsettiğimiz başlıklar önemli-
dir. Ama daha da önemlisi İber-
ya yarımadasındaki halkların öz-
gürlük mücadelesindeki anarşist 
örgütlenmelerin deneyimleridir. 
İberya yarımadasında (Porte-
kiz ve İspanya’nın tamamı, 
Fransa’nın bir kısmı) halkların si-
yasal öznesine dönüşmüş anar-
şist örgütlerden İberya Anarşist 
Federasyonu(FAI)’nun ve Ulu-
sal Emek Konfederasyonu’nun 
(CNT) faşizme karşı koymak için 
birleşik cepheyle seçimleri des-
teklemesi hem bölge dışı hem 
de bölgede beraber mücadele 
ettikleri FIJL tarafından eleşti-
rilmiştir. Ayrıca Amerika’daki ve 
Avrupa’daki etkili anarşistlerin-
den Emma Goldman da FAI ve 
CNT’yi desteklese dahi, FIJL gibi 
seçimler konusunda eleştirmiş-
tir. 

Bu deneyimde faşizme kar-
şı verilen mücadelenin zorlu-
ğu ne olursa olsun, İberya’daki 
yoldaşlarımız seçimlerle alakalı 
eleştirilmişlerdir. Biz devrimci 
anarşistler, bu deneyimin dö-
nemsel etkilerini ve günümüz 
dönemsel etkilerini göz önünde 
tutarak karşılaştırmalıyız. Ay-
rıca FAI’nın ve CNT’nin PKK ile 
tam olarak örtüşmediğini de be-
lirtmeliyiz. Uzaklardan yakına, 
Chiapas’tan Rojava’ya görüyo-
ruz ki özgür yaşamın yeniden 
yaratılması için, bireyden toplu-
ma siyasal öznenin herkes için 
gerçekleşmesi gerekmektedir. 
Günümüzdeki bu iki bölgede de 
seçimler gündem olmamaktadır. 
Sistemin seçimler serabı an-
cak ve ancak kendi kuraklı-
ğında aldatıcıdır.

Seçim günü oy atarak ya-
lanlarla kendimizi kandı-
ramayacak kadar gerçekle 
yaşıyoruz. Sabah erken kal-
kıp gece geç yatıyor ve tüm 
gün çalışıyoruz. Biz ezilen-
leriz; şimdi yaşamlarımızda 
her birimiz kendimiz için ve 
hepimiz için irademizi bir 
başkasına teslim etmeden 
kendi kararlarımızı kendimi-
zin alacağı öz örgütlülükler 
kurmalıyız, örgütlenmeliyiz. 
Kurtuluşumuz yaşamlarımı-
zın doğrudan siyasal öznesi 
olmak ve böylece yaşamın 
siyasal gerçekliğini yarat-
maktır. 

Bu, devrimin gerçekliğidir.
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İnternet kullanımında Te-
lekomünikasyon İletişim 

Başkanlığı’na olağanüstü yetkiler 
getiren yeni internet yasa tekli-
fi, üç muhalefet partisinin hayır 
demesine karşın tek başına AKP 
milletvekillerinin oylarıyla mec-
listen geçti. Akabinde gelişen 
tepkiyle, halk sansüre ve yasağa 
karşı meydanlara çıktı.

Peki, tasarı ne gibi 
kısıtlamalar getirilmesini 
öngörüyor?

İnternette özel hayatının ihlal 
edildiğini düşünen kişi mahkeme 
yerine doğrudan Telekomünikas-
yon İletişim Başkanlığı’na başvu-

racak. TİB, yayının engellenme-
sine karar verirse, kararı Erişim 
Sağlayıcıları Birliği’ne (ESB) bil-
direcek. ESB durdurma kararını 
en geç 4 saat içinde uygulaya-
cak. Bu talep 24 saat içinde sulh 
ceza hakimine götürülecek. Yer 
sağlayıcılar, internet kullanıcıla-
rının kullanım trafiklerini iki yıla 
kadar saklamak zorunda olacak. 
Ayrıca TİB mahkemenin erişimin 
engellenmesine karar verdiği si-
telere alternatif erişim yollarını 
da engellemekle görevli olacak. 
DNS ve IP tabanlı engellemenin 
yanı sıra, daha çok URL tabanlı 
engelleme yöntemleri genişleti-
lecek.

İnternette Sansüre

URL tabanlı engelleme ne 
getiriyor?

Kullanmakta olduğumuz sis-
temde erişim engellense bile, ya-
saklar bir şekilde aşılıyor. Ancak 
yasakla beraber gelen URL bazlı 
engellemeyle bu ortadan kalka-
cak. En önemlisi kullanıcı ulaş-
mak istediği içeriğin engellendi-
ğini dahi bilmeyecek. Haberden 
hiçbir şekilde “haberdar” ola-
mayacak. Kullanıcı bir linke tık-
ladığı zaman, o içerik URL bazlı 
engellendiyse, ya sayfa hiç açıl-
mayacak, ya başka bir sayfaya 
yönlendirilecek ya da yanlış bir 
bilgiye ulaşacak. URL bazı engel-
lemede, siteye girmeye çalışan 

kişiler, linke tıklayanlar takip edi-
lebilecek. Şimdiki yasayla içerik 
engellenmesi için hukuki bir yol 
izlemek gerekiyordu, ancak bu 
değişiklikle yetkili kişinin isteme-
diği içeriğe kimse ulaşamayacak.

Yasa’nın meclisten geçmesiy-
le birlikte internet kullanıcıları 
bu “yasakçı” ve “sansürcü” uy-
gulamayı protesto etmek için 
Sayfalar Ortak Platformu adıyla 
Taksim’de bir açıklama yapmak 
üzere toplandı. Ancak polisler 
toplananlara TOMA ve plastik 
mermilerle saldırdı. Polis ve ey-
lemciler arasındaki çatışmalar 
uzun süre İstiklal Caddesi’nin ara 
sokaklarında sürdü. 

Lise Anarşist Faaliyet'in hazırladığı İNADINA pankartı sansüre karşı koyan eylemcilerin sözü oldu.

İnadına İsyan
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kusburnu@riseup.net

TC’nin İnternet ve Sansür Politikası

Yeni 5651 sayılı İnternet Ortamında Ya-
pılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu 

Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele 
Edilmesi Hakkında Kanun sözde yumuşatıla-
rak meclisten geçti. Bizleri ilerleyen süreçte 
neler bekliyor, Türkiye’nin sansür konusun-
da dünyadaki yeri nedir, 5651 sayılı kanun 
sonrası ne olur, dünyada sansürlenen içerik-
lerin dağılımı ve bizdeki yansımaları ne olur 
tüm bunları merak etmekteyiz. İlk olarak, 
Türkiye’nin dünya internet sansürü harita-

sında nerede yer aldığına bir bakalım.

Yukarıda gördüğünüz harita (kaynak: wi-
kipedia [4]) 2013 yılı dünya sansür haritası-
dır. Ek olarak, diğer haritalar yerine renkleri 
için bu haritayı seçtim. Renklerin ifade et-
tiklerine gelirsek; radikal, oldukça, seçi-
ci, gözetim altında, düşük (ya da yok) 

ve veri yok şeklindedir. Haritaya Türkiye’de 
seçici bir sansür olduğu işlenmiştir. Bunun-
la ilgili de hatırlarsanız çeşitli kelimelerin 

(haydar, mini etek, liseli vs.) filtrelendiği 
ve bunun üzerinden de sitelere erişimin ya-
saklandığını, TİB’in ise 2014 yılı itibariyle 
(muhtemelen bahsettikleri sistemin otoma-
tik olarak engellediği siteler) 35702 siteyi, 
Türkiye’de ise toplamda 40124 sitenin en-
gellediğini biliyoruz. Fakat 5651 sayılı ka-
nun ile muhtemelen 2014 yılında Türkiye’de 
sansür oldukça veya radikal olarak renklen-
dirilebilir bir hale gelebilir.

Bu yazı 16.01.2014 tarihinde yazılmış “Yeni 5651 ve Sansürün İşleyişi“[1], 01.02.2014 tarihli “Sansürde Son Gelişme-
ler”[2] ve 06.02.2014 tarihli “Türkiye’nin İnternetteki Yeni Yeri” [3] adlı üç yazının birleştirilmesi ile oluşturulmuştur.

Open Net Initiative

5651
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İkinci olarak, bizleri ilgilendiren diğer bir 
nokta dünyada sansürlenen içeriklerin ne 
olduğudur. Bu konundaki yüzdesel dağılım 
(kaynak: opennet initiative) [5] yukarıda 
görüldüğü gibidir [6]. 

Yoğunluğun bloglar ve siyasi partiler-
de olması -bence- çok önemli bir noktadır. 
Özellikle 5651 sayılı kanun ile Türkiye açı-
sından değerlendirdiğimizde, ilerleyen sü-
reçte muhalefet partilerine ve bloglara, ar-
dından bağımsız basına doğru çok ciddi bir 
sansür dalgasının yayılabileceğini (bu kısmı 
benim öngörüm olarak alırsanız memnun 
olurum) söyleyebiliriz.

İnternette Sansürün İşleyişi
Yeni 5651 sayılı İnternet Ortamında Ya-

pılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Ya-
yınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele 
Edilmesi Hakkında Kanun‘un [7] içeriğini 
yukarıdaki sansür işleyişi şeması üzerin-
den anlatalım. Devlet, yasal düzenlemele-
rin yanında İSS’larını direkt olarak kontrol 
edebilmek için tüzüğünü kendi onayladığı 
Erişim Sağlayıcıları Birliği adında bir birliğe 
üye olmaya zorlamaktadır. Bununla birlikte, 
bu birliğe üye olmayan servis sağlayıcıla-
rın faaliyette bulunamayacaklarını da ayrı-
ca belirtmektedir. Böylece, erişim engelle-
ri ve veri takibi (phorm [8], dpi [9] vs.) 
taleplerinin bu birliğe yapılacağı, bunun bir 
sonucu olarak da taleplerin İSS’lere de ya-
pılmış varsayılacağı söylenmektedir. Kısaca 
devlet, Erişim Sağlayıcıları Birliği ile İSS’leri 
direkt olarak kontrol edebileceği bir yapıya 
kavuşturmaktadır.

Ayrıca, yapılan erişim engelleri ve veri 
takibi için yasal bir koruma kalkanı da mev-
cuttur [10]. Bu koruma kalkanına göre; 
“TİB Başkanlığı personelinin, yaptıkları gö-
revin niteliğinden doğan veya görevin ye-
rine getirilmesi sırasında işledikleri iddia 
olunan suçlardan dolayı haklarında ceza 
soruşturması açılmasına TİB Başkanı için 
ilgili Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı, diğer personel için ise Bilgi Tek-
nolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı’nın 

izni aranacak.” Bunu yukarıdaki veri takibi 
araçları ile ilişkilendirirsek sonucun ne ka-
dar vahim bir boyutta olduğu çok net gö-
rebiliriz. Yani devlet, veri takibi için İSS’leri 
kontrol altında tuttuğu bir yapı içinde olma-
ya ve bu takipler sonucu doğabilecek suç-
ların soruşturulması için de kendinden izin 
almaya zorluyor. Kısaca, beni bana şikayet 
edin demektedir.

Bir diğer nokta, yer sağlayıcıların (hos-
ting firmaları) yasal düzenleme ile trafik 
kayıtlarını saklama süresi en az 6 ay en faz-
la 2 yıl olacak şekildedir. 5651 sayılı kanun 
TİB (MİT kökenli Ahmet Çelik) başkanına 
sansür için doğrudan yetki vererek -sözde- 
kanuna aykırı (örneğin, kişilik hakları baha-
nesi ile) fakat herhangi bir içeriğe erişim 4 
saat içinde engellenebilecek (24 saat içinde 
mahkeme karar verecek) ve yer sağlayıcı 
kendisine bildirilen içeriği derhal çıkartmak 
zorunda kalacaktır. Gayri hukuki talepler 
ise tam bu noktada devreye girmektedir. 
Kendisiyle ilgili yapılan eleştiriden memnun 
olmayan bir “bakan” içerik hukuka uygun 
olsa bile (örneğin, özel hayatı bahane ede-
rek) erişimi engelleyebilme yolu açılmış ola-
caktır [11]. Burada sadece bakanla sınırla-
mamak gerekir. İktidar, kendisini eleştiren 
tüm içeriklere ve bu içeriklerin birçoğu hu-
kuka uygun olsa bile (örneğin, özel hayatı 
tekrar bahane ederek), erişime engelleye-
bilecektir. Diğer yandan, kayıt bilgilerinin 
nerede tutulduğu bu noktada çok önemli 
değildir. Kayıtların uzun süre tutulması ve 
istendiği takdirde (hukuka uygun olsa bile) 
devlete verilecek olması asıl problemdir. 
Fakat Ulaştırma Bakanı Lütfi Elvan, “kayıt-
lar devlette tutulmayacak” diyerek [12] in-
sanları yanlış yönlendirmektedir. Kendisine 
tabi yaptığı sağlayıcılar, istendiği takdirde 
tüm kayıtları vermek mecburiyetindedir.

Devlet, içerik kaldırma ve kullanıcıya ait 
veri taleplerini içerik sağlayıcılarından iste-
mekteydi. Fakat bununla ilgili olarak her za-
man istediği sonucu alamamakta bazen de 
reddedilmekteydi [13]. Artık, içerik kaldır-
ma ya da veri talebi ile uğraşmak yerine IP 
ve URL bazlı engelleme getirerek, kuracağı 

birlik üzerinden İSS’lerin hizmetlere erişimi 
engellemesini sağlayacaktır. Bu şu demek 
oluyor; örneğin, Twitter’ın (https://twitter.
com) tamamen erişime engellenmesi yeri-
ne Twitter kullanıcılarından herhangi birinin 
(https://twitter.com/songuncelleme) içeri-
ğinin erişime engellenmesi veya tamamen 
erişime engellenen bir sitenin DNS (VPN 
veya proxy hariç) değiştirilse bile erişile-
memesidir. Böylece, devlet yapmış olduğu 
erişim engeli ya da veri isteği taleplerinde 
reddedilse bile içeriğe ya da tamamen yer 
sağlayıcıya erişimi engelleyebilecektir.

Yukarıda anlattıklarımı en basit şekliyle 
bir kolunu şemaya uygun olarak kısaca tek-
rar anlatayım. Devlet, yasal bir düzenleme 
ile İSS’leri oluşturacağı birliğe üye yapma-
ya mecbur ederek İSS’lerin direkt kontro-
lünü sağlar. Böylece veri takibi ve erişim 
engelini de kendine yani tekele yükler. Bu 
da içeriğin kaldırılmasından engellenmesi-
ne, veri takibinden kullanıcının internetteki 
hareketlerinin izlenmesine kadar çok geniş 
çaplı bir alanı kapsar. Tüm bunları topar-
layacak olursam, devlet kendi denetiminde 
ve üyeliği zorunlu tuttuğu bir birlik kura-
rak internette veri takibi ve erişim engeli-
nin gayri hukuki yolunu açmış, ayrıca bunu 
yasal bir düzenleme ile yapmıştır. Bununla 
birlikte, Türkiye’de zaten radikal bir sansür 
mevcuttur. Bu konuda bir örnek (çoğaltı-
labilir elbette) göstermem gerekirse, hiç 
düşünmeden Guillaume Apollinaire Davası 
diyebilirim [14]. 5651 sayılı kanun ile oluş-
turulacak yeni birlik ve işleyiş de internette 
“seçici” olan sansürü “radikal” sansüre çe-
virecektir.

Son Sansür Uygulamaları
Yeni 5651 sayılı “İnternet Ortamında Ya-

pılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayın 
Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi 
Hakkında Kanun” tasarısı torba yasa içine 
konularak mecliste görüşmelerine başlan-
dı. Fakat gelen tepkilerden sonra oturum 
4 Şubat 2014 tarihine ertelendi. Tasarının 
TİB’e sağladığı koruma kalkanı ve MİT kö-
kenli başkanların atanması [15] ile yerli 
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NSA yapısına dönüşeceği defalarca belirtil-
di, yazıldı ve çizildi. Bununla birlikte, torba 
yasayla 5651 sayılı kanun henüz geçme-
mesine rağmen TİB hukuka aykırı olarak 
erişim engelleme ve içerik kaldırma talep-
lerinde bulunmaya başladı bile. Sırayla eri-
şime engellenen siteleri ve gerekçelerine 
bir bakalım:

Vimeo
Vimeo [16], 8 Ocak 2014 tarihli karar 

[17] ile “müstehcenlik” gerekçesi ile erişme 
engellendi. Erişime engellenme asıl nedeni 
Başbakan’ın kardeşi Mustafa Erdoğan’a ait 
bir videonun sitede yer almasıydı. Video, 
özel hayatın gizliliğini ihlal etmektedir. Fa-
kat bunun için Vimeo ile iletişime geçmek 
yerine siteye erişimin tamamen engellen-
mesi tercih edildi. İçerik silindikten ve Vi-
meo bir süre erişime engellendikten sonra 
karar kaldırıldı.

Soundcloud
Soundcloud [18], 16 Ocak 2014 tarihli 

karar [19] ile Sümeyye Erdoğan’ın telefon 
görüşmelerine ait ses kaydının yayımlan-
masından sonra erişime engellendi. Bu-
nunla birlikte, yayımlanan ses kayıtlarında 
sadece Sümeyye Erdoğan yoktu. Ayrıca, 
Başbakan’a ait ses kayıtlarını da içermek-
teydi. Aynı Vimeo’da olduğu gibi içeriğin 
kaldırılması talebi yerine site tamamen eri-
şime engellendi.

Vagus.tv
Vagus.tv [20], 16 Ocak 2014 tarihli [21] 

“koruma tedbiri” kararı ile habersizce erişi-
me engellendi. Habersizceden kasıt, Vagus.
tv’ye herhangi bir bildirimde bulunulma-
dan direkt olarak engellenmesidir. Ayrıca 
Vagus.tv sahibi Serdar Akinan, engelleme 
ile ilgili bilgi almak için TİB’e giden avukat-
larının hiçbir yetkiliye ulaşamadıklarını ve 
Cumhuriyet Başsavcısı’nında böyle bir ka-
rarının olmadığını belirtti [22]. Karar olma-
dığı halde TİB’in hukuka aykırı bu engeli bir 
yana, henüz kanun tasarısı kabul edilme-
den yapmış olduğu engel için cevap verme-
ye tenezzül bile etmemesi ilerleyen süreçte 
özgür basına yapılacakların bir habercisidir.

T24 ve soL Haber Portalı
T24 [23] ve soL Haber Portalı [24], 1 

Şubat 2014 tarihinde BTK ve TİB tarafın-
dan yayımlamış oldukları “CHP’li Oran’dan 
Erdoğan’a: Sabah ve ATV için satın alma 
talimatı verdiniz mi?” [25], “Sabah-ATV ha-
vuzunu Erdoğan mı doldurdu?” [26] ve “2. 
dalgada adı geçen kişiler hakkındaki yaka-
lama kararı kaldırıldı!” [27] haberlerinin ya-
yından kaldırılması için tebligatta bulunul-
du. Bu tebligata göre; “04/05/2007 tarihli 
ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan 
Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yo-
luyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi 
Hakkında Kanun“‘a dayanarak konu içeriğin 
çıkarılması istenmektedir. İçeriklerin huku-
ka aykırı bir şey içermemelerine rağmen 
böyle bir istekte bulunulmuş, ayrıca kaldı-
rılmadığı takdirde Türkiye’den erişime en-
gelleneceği de bildirilmiştir. Burada sadece 
özgür basına uygulanan sansür bir yana bir 
siyasi partiyle ilgili habere ve içeriğe de do-
laylı bir sansür söz konusudur.

Yukarıda bahsedilen erişim engelleri ve 
içerik kaldırma talepleri TİB’in internet 

üzerinde hüküm verebilen ve hükümetin 
sansür isteklerini yerine getiren bir kurum 
olduğunun tıpkı bugüne kadar yaşanan 
süreçte olduğu gibi açık bir delilidir. Diğer 
yandan, TİB’in MİT kökenli bir yönetime 
kavuşması, yeni 5651 sayılı kanun tasarısı 
ile de yasal bir koruma kalkanına sahip ol-
ması radikal sansürün en büyük habercisi-
dir demiş ve özgür basından siyasi partilere 
doğru bir sansür dalgasının başlayacağını 
öngörmüştüm [28]. Bugün yaşananlara 
baktığımızda sansür işleyişinin bu ifademe 
tamamen uyduğunu gördüm.

Ek olarak, belirtmeden edemeyeceğim 
birkaç nokta var. “Daha yeni 5651 sayı-
lı kanun çıkmadan böyle oluyor” dediğiniz 
anda kanun çıktıktan sonra yapılacak san-
sürleri bir ister istemez kabul ettiğiniz veya 
kanunda yazıyor yapacak bir şey yok de-
diğiniz anlamına da geliyor. Elbette böyle 
bir şeyi kimse istemez fakat bunu da gö-
rebilmek önemlidir. Ayrıca, yeni tasarı in-
san haklarına aykırıdır. Aykırı bir kanunun 
kararları da doğal olarak hukuka aykırı ola-
caktır. Türkiye’nin de altına imza attığı Av-
rupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne aykırı bir 
kanun ile yapılacaklara “hukuka uygundur” 
demek abesle iştigaldir. 

Bir diğer nokta da, TİB hukuka aykırı 
hareket ederek 5651 sayılı kanun tasarını 
meşrulaştırmaya çalışmakta, yaptıkları ile 
kanun da desteğini alarak yeni bir yasal ze-
min hazırlamaktadır.

Maalesef, bizleri radikal, fişlemeye daya-
nan, toptan gözetimci ve insan haklarına 
aykırı sansürlerlerin olacağı daha da kötü 
bir dönem beklemektedir. Yeni 5651 sayı-
lı kanun daha çıkmadan TİB hukuka aykırı 
yaptırımlarda bulunarak MİT kökenli yeni 
yapısı ile yerli NSA olma yolunda hızlı adım-
larla ilerlemekte, internetin hükümet süz-
geci olmaktadır. İnternet güçle kutsanmış 
iktidarın mülkü, iktidarın bizlere dayattığı 
sansürcü anlayış da hukuk değildir.

Türkiye’nin İnternetteki Yeni Yeri
Yeni 5651 sayılı kanun tasarısı 5 Şubat 

2014 tarihi itibariyle mecliste oylanarak ka-
bul edildi [29]. Bununla ilgili olarak mecli-
sin bu yasanın görüşüldüğü andaki bir ek-
ran görüntüsünü paylaşayım: 

Sizlerle paylaştığım bu ekran görüntü-
sü ile duygu sömürüsü falan yapmıyorum. 
Dikkat ettiyseniz kanun tasarı anlaşılmasın 
diyerek televizyonlara “Aile ve Sosyal Po-
litikalar Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında KHK’da Değişiklik Yapan Kanun 
Tasarısı” adı altında yansıtıldı. Diğer yan-
dan, gördüğünüz boş koltuklar internete, 
gizliliğinize, düşünce özgürlüğünüze, ifade 
özgürlüğünüze, inanç özgürlüğünüze, açık 
bilgi akışına, gelişime ve internetten para 
kazananların ekmeğine (ve sayamadığım 

daha birçok hak ve özgürlüklere) yani ikti-
dar destekçisi olun veya olmayın sizlere ve 
geleceğinize vurulmuş en büyük darbedir.

Şimdi kısaca birkaç şeyi son bir kez daha 
netleştirelim. Sansür; her türlü yayının, si-
nema ve tiyatro eserinin hükûmetçe önce-
den denetlenmesi işi, sıkı denetim demek-
tir. Bu, TDK‘nin [30] verdiği tanımdır. Tabi 
ki ilerleyen süreçte bu da değiştirilmezse 
[31]. Devamlı ifade edilen bir diğer şey 
de TİB’in başına MİT geçmişi olan Ahmet 
Çelik’in gelmesidir [32]. Sizlere MİT’in site-
sinden bir alıntı yapayım:

“İstihbaratta gaye, doğru haber almak 
ve devleti bir sürprizle karşı karşıya bırak-
mamaktır.”

Bir de istihbaratın kelime anlamına ba-
kalım. Herhangi bir Türkçe sözlüğü açıp 
baktığınızda kelimenin Arapça kökenli ve 
çoğul bir kelime olduğunu göreceksiniz. 
Anlamı ise “haberler” ve “haber alma” şek-
linde yazmaktadır. Teknik olarak istihbarat 
ise imkanları ve araçları kullanarak bilgi te-
min etmek, bu bilgiyi işlemek, yorumlamak 
ve bundan bir sonuç çıkarma sürecini ifade 
eder. TİB yeni kanun ile bizlere ait bilgiyi 
(veriyi) temin etme, bu veriyi işleme, yo-
rumlama ve bundan bir sonuç çıkarma (fiş-
leme) sürecine yasal olarak sahip olmuş-
tur. Ayrıca, bu gelenekten gelen bir ismi de 
kendine başkan yapmıştır.

Artık yeni kanun ile birlikte bunu şöyle 
yorumlayabiliriz: “17 Aralık 2013 tarihin-
de başlayan ve devletleşen AKP, AKP’leşen 
devlet bir yolsuzluk operasyonu sürpriziyle 
karşı karşıya kalmış, buna benzer bir du-
rumla tekrar karşılaşmamak, engellemek 
ve bundan korunmak için TİB, MİT geçmişi 
olan Ahmet Çelik başkanlığı ve yeni kanun 
ile internette her türlü veriyi önceden de-
netleyecek, temin edecek, işleyecek, yo-
rumlayacak, bundan sonuç çıkartacak ve 
sıkı denetim yapacak, insan haklarına ay-
kırı bir yapıya yasal olarak kavuşmuştur.” 
Ayrıca, ülke tarihinin en büyük toptan gö-
zetimci fişlemesi ile karşı karşıyayız. Bu 
yapı yüzünden sadece biz karşı çıkanlar 
kaybetmeyeceğiz. Herkes kaybedecek. Bu-
nun ötesi berisi yoktur.

Sonucu bu sefer uzun uzun yazmayaca-
ğım. Okuyanlar artık az çok ileride neler 
olacağını, neler yaşayacağımızı biliyor. Bu-
nunla birlikte, yeni 5651 sayılı kanun ta-
sarısı için yazılar yazdım ve sansürü elim-
den geldiğince burada anlattım. Bu yazılar 
kimilerine ulaştı, kimileri okuduğu halde 
görmezlikten gelmeye devam etti. Sansüre 
karşı empati yapın dedim fakat çok da cid-
diye alınmadım. Hala da aynı konuda ısrar 
ediyorum, empati yapın. Empati yapma-
yı öğrenin. Bu toptan gözetimci, fişlemeci 
sansür yasası, -tekrar tekrar vurguluyo-
rum- ilgili ilgisiz herkese zarar verecektir. 
Bunun seni, beni, onları olmaz. Lütfen bunu 
görün. Son olarak, ümitsizliğe kapılmayın. 
Sansüre karşı verilen bu mücadele hiçbir 
zaman bitmeyecektir.

Türkiye’nin internetteki yeni yeri mag-
madır. Yerin dibinin dibidir. Buradan çıkar-
tacak ve bizleri bu utançtan kurtaracak 
olan da ne muhalefet ne de iktidardır. Sa-
dece bizleriz.

Diplotlara erişim: meydangazetesi.org
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Hayvan Deneyi Zulmüne 
Engel Ol!

Hayvan deneyleri, türcülü-
ğün bir sosyal norm haline ge-
tirilmesine ciddi etkiler yapan 
insanmerkezci Batı kültürünün 
bir yansıması olarak sofraları-
mızda, ekolojiyi tarumar eden 
uygarlığımızın yarattığı hastalık-
ları ertelemek için kullandığımız 
ilaçlarda, kapitalist kültür en-
düstrisinin oluşturduğu güzellik 
algısına kendimizi uydurmak için 
kullandığımız kozmetik ürünle-
rinde, temizlik malzemelerinde, 
her yerde!

Doğalarından koparılarak alı-
nan hayvanların, laboratuvarlara 
taşınırken taşıma koşullarından 
ötürü yarı yarıya ihtimalle öl-
menin, diri kesimin, canlı can-
lı yakılmanın, etkisi bilinmeyen 
binlerce kimyasalın etkisi altında 
bırakılmanın ve profesyonel iş-
kencecilerin etiğinin son vicdanı 
olarak ‘uyutulmanın’ hikayesidir 
hayvan deneyleri. Otuz yılı aşkın 
süredir, hayvan özgürlüğü akti-
vistleri bu işkencelerin ve kat-
liamların ‘bilimsel’ yuvası olan 
deney merkezlerinin kapatılması 
için dünyanın dört bir yanında 
eylemler yapıyor. Bu eylemler 
sayesinde onlarca deney merkezi 
ve bu merkezlere hayvan sağla-
yan çiftlikler, kapatılmak zorunda 
bırakıldı.

Neden Air France – KLM?
Deney merkezleri ve çiftlikle-

rin yanı sıra havayolu şirketle-
rine de yönelen hayvan deneyi 
eylemleri Lufthansa, Caribbean 
Airlines, Eithad ve Air China gibi 
çoğu büyük taşımacılık şirketinin 
laboratuvarlara hayvan taşıma-
cılığından vazgeçmesini sağla-
dı. Cehennemegidenyol.com’a 
göre, bu iki havayolu firması 
deney hayvanı taşımacılığında 
lider oldukları için hedef olarak 
seçildi. Kampanya, şu ana kadar 
Lufthansa’dan United Airlines’a 
kadar onlarca büyük havayolu 
şirketini ikna ederek vahşi hay-
vanların doğal ortamlarından ko-
parılıp laboratuvarlarda eziyete 
maruz kalmasını önledi. Alman 
Der Spiegel’de yayımlanan bir 
makaleye göre bir makakı de-
ney için yetiştirmek Almanya’da 
5000 Euro’ya mal olurken, 
Asya’dan getirtmek nakliyesiyle 
birlikte 1000 Euro’ya mal edilebi-
liyor. Asya ve Afrika’daki orman-
lardan laboratuvarlara getirilen 
maymunların beşte dördünün 
yakalanma ve taşınma esnasın-
da ölmesi, bu ticaretin ‘ıskarta’sı 
sayılıyor.

Air France ve KLM, protesto-
cuların çağrısına deney hayvan-
larını taşımaya kanunen mecbur 
oldukları cevabını verse de, aynı 

ülkelerde iş yapan firmaların ço-
ğunun taşımayı reddetmesi bu 
savunmaya gölge düşürüyor. 
Cehenneme Giden Yol’un iddi-
ası ise daha çarpıcı: “Air France 
yönetim kurulunun şimdiki ve 
geçmişteki bazı üyelerinin ilaç 
endüstrisi ile güçlü bağları var.” 
İlacın ticarileşmesi her zaman 
tartışılan konulardan biri oldu. 
Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) 
2003’te gerekli ilaç sayısının 240 
olduğunu açıklaması da soru işa-
retlerini arttırmıştı; zira piyasada 
200.000’den fazla ilaç var.

Hayvan Deneyleri Hakkında 
Fazla Bilinmeyenler

Hayvan deneyleri, bilim in-
sanlarını ve doktorları her geçen 
gün daha fazla kaygılandırıyor. 
Her sene ilaçların beklenmedik 
yan etkileri nedeniyle, her 6 ki-
şiden 1’i hastanelere başvuruyor. 
Ecza devleri ise öngörülemeyen 
etkileri olan bu ilaçları piyasa-
ya pompalamaya devam ediyor. 
Sektör, ürünleri test etmek için 
biraz daha fazla zaman ve para 
harcayarak daha güvenli (hay-
vansız) yöntemlere geçmek ye-
rine, yeni ürünleri bir an evvel 
piyasaya süren rakip ilaç firma-
larının yarışına odaklanmış du-
rumda.

Köpekler ve kediler dâhil ol-
mak üzere, her yıl yüz milyon-
dan fazla hayvan, deneylerde 
diriyken kesiliyor; vücutlarına 
zehirli kimyasallar enjekte edi-
liyor. Bilim dünyasının bir kısmı 
‘insanlığın faydası’ gerekçesi ile 
deneyleri savunsa da istatistik-
ler aksi yönde. İngiltere İçişleri 
Bakanlığı’nın yayınladığı 2011 

resmi hayvan deneyi istatistikle-
rine göre, genelde ticari firmalar 
tarafından sipariş edilen zehirli 
madde (toksikoloji) deneylerinin 
sayısı 399.000’i bulurken, kan-
ser için yalnızca 10.200 deney 
yapılmış.

2004 Amerikan Gıda ve İlaç 
Dairesi (FDA) raporuna göre 
hayvan deneylerinden geçen 10 
ilaçtan 9’u insanlar için tehlikeli 
veya faydasızdır. Bunun en bü-
yük sebebi, insan hastalıklarının 
%98’ine insan dışı hayvanlarda 
rastlanmamasıdır. Geçerli bilim-
sel prosedürlere göre, bir ilacın 
insanda test edilmeden önce, iki 
tür hayvanda test edilmesi ge-
rekir. Geçmişte hayvan deney-
lerinin güvenirliğine dayanılarak 
piyasaya sürülen ilaçlar sonra-
sı talidomit faciası gibi vakalar 
yaşanmış, binlerce insan sakat 
kalmış veya ölmüştü. Bugünkü 
prosedürler de insanlar için ta-
mamen olumlu sonuç vermiyor. 
İngiltere Ulusal Sağlık Dairesi’nin 
(NHS) 2008 verilerine göre her 
yıl 1 milyondan fazla insan, ilaç-
ların öngörülemeyen yan etkileri 
yüzünden hastaneye başvuruyor.

Alternatif Deney Yöntemleri 
Var Mı?

Eylemciler, mikrodoz veya bil-
gisayar modellemesi gibi hay-
van deneylerine alternatif ve işe 
yarayan yaklaşık 450 metot ol-
duğunu belirtirken, işkencelerin 
bilim yapan insanın bilim yap-
mayan diğer hayvanları sömür-
meye hakkı olduğunu öğreten 
insanmerkezci modern Batı zih-
niyeti yüzünden gerçekleştiğini 
söylüyorlar. “Yüceltilen bilimsel 

faaliyetlerin hemen hepsinin giz-
lediği gerçek, ilerlemenin kansız 
mümkün olmadığıdır.” diyerek 
ilerlemenin nelere rağmen ger-
çekleştiğini sorguluyorlar.

Nasıl Destek Verebiliriz?
Kampanya, Beşiktaş’taki Air 

France-KLM genel merkezine 
yapılan baskınla bulunduğumuz 
coğrafyaya da sıçradı. Yapılan 
eylemle kampanyayı ilan eden 
hayvan özgürlüğü aktivistleri, bu 
kampanyanın sadece bilet alma-
yarak değil, ulaşabildiğimiz her 
yerdeki Air France-KLM ofisle-
rine, acentelerine ve geçtiğimiz 
her yerde duyurulması ile büyü-
yeceğini söylüyorlar. Geçtiğimiz 
bir ayda bu kampanya, yapılan 
birkaç eylemle desteklendi, bü-
yüyor ve bu zulme karşı olan 
herkesin desteğini bekliyor. Tak-
sim, Cihangir, Şişli, Nişantaşı, 
Üsküdar ve Kadıköy’de pek çok 
işlek yola ve acente/ofis binala-
rına her hafta yazılamalar yapı-
lıyor; Air France-KLM biletlerini 
satan ve uyarılara kulak asma-
yan şirketlerin ofis kapıları tut-
kallanıyor ve internet üzerinden 
#boykotAirFranceKLM hashtag’i 
ile yayılıyor. Aynı zamanda Air 
France Türkiye’yi arayarak tep-
kilerimizi dile getirebiliriz: 0212 
310 1919

Hayvan deneylerinin gerek-
sizliği ve yarattığı vahşet üzeri-
ne daha çok bilgi almak, yapılan 
eylemleri takip etmek ve gerçek-
leştirdiğiniz eylemleri duyurmak 
için: http://www.cehennemegi-
denyol.com/

Air France - KLM’yi Boykot Et!
Sinan Doğan
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Suyun Ticarileştirilmesine 
Hayır Platformu (STHP) 

tarafından 11 Şubat Salı günü 
TMMOB Makine Mühendisle-
ri Odası İstanbul Şubesi’nde; 
13-15 Şubat tarihleri arasında 
İstanbul’da düzenlenecek olan 
Barajlar ve HES fuarına karşı ba-
sın açıklaması düzenlendi.

“Derelerimizi, sularımızı, ya-
şam alanlarımızı savunacağız” 
sloganıyla bir araya gelen plat-
form bileşenleri tek tek söz ala-
rak konuyla ilgili düşüncelerini 
belirttiler.

Şavşat Derelerin Kardeşliği 
Platformu’ndan Ali Merdan Ay-
melek, suyun temel hak oldu-
ğunu, suyun ve doğanın talan 
edilmesine karşı mücadele ve-
rilmesi gerektiğine vurgu yaptı. 
Ardından Tarım Orkam-Sen adı-
na konuşan Şenay Elhüseyni ise 
iklimsel değişikliklerin ve kurak-
lığın aslen şirketlerin karlarına 

kar katmak amacıyla doğayı ve 
suyu acımasızca kullanımından 
kaynaklandığını belirtti. Munzur 
Koruma Kurulu adına konuşan 
Hasan Şen; Barajlar ve HES fu-
arının amacının 2009’da gerçek-
leştirilen Dünya Su Forumuyla 
aynı olduğunu, ancak halkın di-
renerek birçok yerde suyuna ve 
doğasına sahip çıktığını ifade 
etti.

Patika Ekoloji Kolektifi adına 
konuşan Alp Temiz ise; ekolojik 
uyuma yapılan her müdahale-
nin yaşamı yok ettiğini belirtti. 
Suyun ticarileştirilmesinin yalnız 
HES’ler ve barajlar yoluyla değil, 
kontörlü su sayaçlarıyla, şişele-
nen içme sularıyla, ücretlendiri-
len sulama sularıyla da gerçek-
leştiğinin altını çizdi. Ayrıca HES 
inşaatlarında katledilen işçilere 
de dikkat çekerek sorunun kapi-
talizmden kaynaklandığını ve tek 
bir günlük karşı çıkıştan ziyade 
uzun erimli antikapitalist müca-

delenin gerekliliğini vurguladı. 
Bundan önceki yıllarda olduğu 
gibi bundan sonra da, vadilerde 
ve kentlerde, yaşamı yok eden 
projelere karşı mücadeleye de-
vam edeceklerini ifade etti. 

Platform bileşenlerinin yap-
tıkları konuşmaların ardından 
Suyun Ticarileştirilmesine Hayır 
Platformu adına TTB İstanbul Ta-
bip Odası’ndan Nazmi Algan’ın 
okuduğu basın açıklamasında, 
"Doğal yaşamı hızla solduran, 
binlerce çeşit ağaç, bitki ve can-
lının yaşam alanlarının yok ol-
masına neden olan HES’lerin ya-
rattığı tahribatın geriye dönüşü, 
yenilenmesi olanaksızdır. Bir defa 
yok olan canlı türleri laboratuar 
ortamları dışında bir daha haya-
tın içinde olamazlar. Sermayenin 
birikimi için her hangi bir canlı-
nın zarar görmesi asla kabul edi-
lemez. Bizler, sermayenin çıkarı 
için, emekçi halkların ve doğanın 
sömürüye tabi tutulmasını asla 

kabul etmiyoruz." ve " Özellikle 
2009 yılında Türkiye’de gerçek-
leşen Dünya Su Forumu sonra-
sı sayıları binlerle ifade edilme-
ye başlanan HES (Hidroelektrik 
Elektrik Santral)’ler Türkiye’nin 
dört bir yanında doğal felaketle-
re yol açmaya devam ederken, 
gerçekleştirilmek istenen fuar 
adımları ile, dereler üzerindeki 
tahribatın hızla büyüyeceğini gö-
rebiliyoruz. " dendi.

Basın açıklaması, "Sermayenin 
talepleri doğrultusunda gerçek-
leştirdiğiniz fuar, doğal yaşamın 
hangi yol ve yöntemle sömürü-
leceğinin tartışılacağı bir fuardan 
öte hiçbir anlam taşımamaktadır. 
HES fuarını, insan ve doğada ya-
şayan binlerce canlı adına protes-
to ediyoruz. Halkımızın emeğini, 
ülkemizin doğasını sermayenin 
çıkarlarına peşkeş çekilmesine 
göz yummayacağız, mücadele 
edeceğiz. Yaşasın örgütlü müca-
delemiz." sözleriyle son buldu.

DERELERİMİZİ SULARIMIZI
YAŞAM ALANLARIMIZI
SAVUNACAĞIZ
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YEŞİLKÖY'DE HES FUARINA İSYAN

9 Şubat pazar günü Kadıköy'de 
biraraya gelen  yaşam savunucu-
ları 13-15 Şubat tarihleri arasın-
da gerçekleştirilecek olan “HES 
ve Baraj Yapımı Teknolojileri 
Fuarı’’ ve “Barajlar Kongresi”ni 
Yeşilköy'deki İstanbul Fuar 
Merkezi'nde protesto etmek için 
için çağrı yaptılar. 

Saat 14:00'te BoğaHeyke-
li önünde toplanan yaşam sa-

vunucuları basın açıklamalarını 
okumak üzere Bahariye Cadde-
si üzerinden Mehmet Ayvalıtaş 
Meydanı'na doğru yürüyüşe geç-
tiler. Yürüyüşte yaşam savunusu 
mücadelelerinde katledilen İs-
mail Dede, Metin Lokumcu, Ka-
zım Koyuncu, Bergamalı Bayram 
Kuzu ve Taksim Gezi Direnişi’nde 
katledilen Ethem Sarısülük, Meh-
met Ayvalıtaş, Abdullah Cömert, 

Sabrı Taşan Dereler Kadıköy'de Buluştu

Medeni Yıldırım, Ahmet Atakan, 
Ali İsmail Korkmaz ve Hasan Fe-
rit Gedik de anıldı.

Yapılan açıklamada; “HES ve 
baraj projeleri ile doğayı, yaşa-
mı, kültürleri katlediyorlar. Bu 
fuar 2000’e yakın HES projesiyle 
doğal ve kültürel yaşamı bir bü-
tün olarak yok etmek isteyen-
lerin, yaşam alanlarımızı yasa-

hukuk tanımadan katledenlerin, 
dereleri doğal yatağından kopa-
rıp 49 yıllığına şirketlere kirala-
yanların, binlerce ağacı kesen-
lerin, HES’lerin yüksek gerilim 
hatlarını yerleşim yerlerinin üs-
tünden geçirerek insanları löse-
miye mahkum edenlerin, son 2 
yılda HES ve barajlarda 100′ ün 
üzerinde işçiyi yaralayan, 60 işçi-
yi öldürenlerin fuarıdır!”  denildi.

13 Şubat günü İstanbul Yeşilköy’deki Fuar Merkezi’nde düzenlenen HES ve Barajlar Fuarı’na 
karşı birçok ekoloji örgütü ve yerel örgütün çağrısıyla düzenlenen basın açıklamasına, polis bi-
ber gazı ve coplarla saldırdı.
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Yeşilköy EXPO Fuar Merke-
zi metro durağında buluşan ya-
şam savunucuları, “Şirketlerin 
Yalanına, Doğanın Talanına, HES 
ve Barajlar Fuarına Hayır” yazılı 
pankartlarıyla, dereleri kurutan 
HES ve baraj teknolojilerinin ta-
nıtılacağı fuar alanına yürüdüler. 
Yol boyunca “HES Yapma Boşu-
na, Yıkacağız Başına”, “Dereler 
Özgürdür, Özgür Akacak” ve “Şir-
ket Talan, Kanun Yalan, Dereler 
İsyanda İsyana Devam” “Sabret 
Sabret Nereye Kadar, Taştı Dere-
ler Buraya Kadar” sloganlarıyla 
fuar merkezi önüne yürüyen di-
renişçiler, burada bir basın açık-
laması gerçekleştirdiler. 

Doğanın katliamını meşru-
laştıran DSİ Genel Müdürü Akif 
ÖZKALDI, DSİ Barajlar ve HES 
Dairesi Başkanı Ergün Üzücek, 

3.Havalimanı projesinin ortak-
larından Kolin İnşaat’ın sahibi 
Celal Koloğlu ve “satmıyoruz, su 
kullanım hakkı veriyoruz” diyen 
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel 
Eroğlu gibi isimlerin açılış konuş-
malarını yaptığı fuarın kapısına 
dayanan direnişçiler, bu katliama 
izin vermeyeceklerini vurguladı-
lar. 

Gerçekleştirilen açıklama sı-
rasında, fuar merkezinden gelen 
katil HES patronlarından biri, ba-
sın açıklamasının yapıldığı alana 
gelerek açıklamayı provoke et-
meye çalıştı; ancak provokasyon 
direnişçilerin müdahalesiyle en-
gellendi. Gerçekleştirilen fuarın, 
“2000’e yakın HES projesiyle do-
ğal ve kültürel yaşamı bir bütün 
olarak yok etmek isteyenlerin, 
HES ve barajlara karşı çıkanla-

HES Fuarına Karşı Koyan Yaşam Savunucularına Biber Gazlı Saldırı

rı gözaltı ve tutuklamalarla sin-
dirmek isteyenlerin, son 2 yılda 
HES ve barajlarda 60’tan fazla 
işçiyi öldürenlerin fuarı” olduğu-
nu belirten yaşam savunucuları,  
“HES’çi, Barajcı ve rantçı şirket-
lere vadilerimizin, sularımızın, 
ormanlarımızın peşkeş çekilme-
sine izin vermeyeceğiz” diyerek 
açıklamalarını sonlandırdılar. 

Basın açıklamasının ardın-
dan Yalova Samandağ’dan, Loç 
Vadisi’nden, Munzur’dan ve 
Alakır’dan, gelen yaşam savunu-
cuları da söz alarak, yaşam alan-
larını yok eden bu projelere izin 
vermeyeceklerini bir kez daha 
belirttiler.

Açıklamanın sonrasında, Pati-
ka Ekoloji Kolektifi “Sabret Sab-
ret Nereye Kadar, Taştı Dereler 

Buraya Kadar” sloganlarıyla, 
HES’lerle kurutulan dereleri sim-
geleyen mavi boyayı fuar alanı 
önüne döktüler. 

Ardından katil şirketlerin dü-
zenlediği bu forumda kendile-
rinin de söyleyecek sözlerinin 
olduğunu söyleyen yaşam savu-
nucuları, fuar merkezine girme-
ye çalışırken özel güvenlik gö-
revlilerinin ve polisin saldırısına 
uğradı. Yaşam savunucularına 
biber gazı, cop, tekme ve yum-
ruklarla saldıran polis, üç kişiyi 
gözaltına almaya çalıştıysa da, 
kalabalığın tepkisi sebebiyle ba-
şarılı olamadı. 

Yaşam savunucuları, polis sal-
dırısına “Katil şirketler vadilerden 
defolun” sloganlarıyla yanıt ver-
diler ve eylemi sonlandırdılar.

Taksim Direnişi'nin başlarında, Gezi Parkı'ndaki ağaçları savunanlar arasındaki kırmızılı kadına yakın 
mesafeden gaz sıkan polisin tahamülsüzlüğünün bir rastlantı olmadığı, deresini savunan siyahlı 

adama da yakın mesafeden gaz sıkan polis tarfından ispatlandı. Polisin yaşam savunucularına olan 
bu tahammülsüzlüğünün arkasında; yaşamında hiçbir değer yaratamamasının yattığı aşikardır. 

Toplum tarafından değersiz göründüğünü defalarca deneyimlemiş olan polisin bu saldırısı, bir ağaca 
bir dereye gösterilen sevgiye, saygıya olan hasetindendir. 



2626
A

raştırma şirketlerinin 2014 
Yerel Seçimleri öncesi yap-

tığı anketler hız kesilmeden de-
vam ederken, sonuçları televiz-
yon kanallarından, gazetelerden, 
haber sitelerinden takip ediyo-
ruz.

Son seçimleri iyi tahmin ede-
bilmiş şirketlerin sonuçları med-
yada ayrı bir ciddiyetle irdele-
nirken, gündemdeki AKP-Gülen 
Cemaati çekişmesi bu sonuçların 
yorumlarına, hatta sonuçlara ka-
dar yansıyor.

Bu yansımayı ele almadan 
önce, seçim sonuçlarına ve an-
ketlere biraz daha farklı ve pro-
fesyonelce bakan bir disiplinden 
bahsetmek, seçimlerin çok da 
görülmeyen yanlarını görmemize 
yardımcı olabilir.

Psepoloji Nedir?
Britanyalı tarihçi Ronald B. 

McCallum, 1952 yılında, önceki 
seçim sonuçlarını analiz etmenin, 
sonraki seçim tahminlerinde işe 
yaradığını gördü. İlk kez uygula-
nan bu teknik vasıtasıyla, seçim-
lerde oy dağılımının istatistiksel 
analizini yapmanın önemi anla-
şıldı. Böylelikle, psepholohgy’i 
yani seçim bilimini bulmuş oldu.

Psepoloji, eski seçim bilgile-
ri, seçim anketleri, kampanya 
finansman bilgilerini kullanarak 
seçmen eğilimlerini ve bu eğilim-
lerin bir sonraki seçim üzerindeki 
etkisini öngörmeye çalışır. Se-
çimler, toplumun siyasi yapısını 
değerlendirmek açısından sade-
ce psepologlar tarafından değil, 
aynı zamanda siyaset bilimciler 
açısından da verimli süreçlerdir. 
Psepoloji aracılığıyla, toplumun 
siyasi anlamda aktif olduğu bir 
zaman diliminde homo politicus’u 
incelemeye fırsat bulurlar.

Bradley Etkisi
1988 yılında Kaliforniya valilik 

seçimlerinde, seçim anketlerine 
göre bir hayli önde olan Demok-
rat Parti adayı Tom Bradley’nin 
kazanılacağı düşünülüyordu. 
Öyle ki, gazetelerin seçim sonuç-
ları açıklanmadan “Bradley’nin 
Zaferi” diye başlıklar bile atılmış-
tı. Ancak seçim anketlerinden 
çok daha farklı bir sonuç orta-
ya çıktı. Cumhuriyetçi George 
Deukmejian seçimleri %5 daha 
çok oyla kazanmıştı. Psepolog-
lar, durumun analizini yapmış-
lardı; Bradley’e oy vereceğini ya 
da verebileceğini söyleyen beyaz 
seçmenlerin büyük bölümü ırkçı 
gözükmemek için seçim anket-
lerinde aksi yönde beyanlar da 
bulunmuşlardı.

Bu ve benzeri tarzda işleyen 
siyasal süreçleri tanımlamak 
için, psepologlar Bradley Etkisi 
diye bir kavram ürettiler. Hatta 
Obama’nın seçilmesiyle beraber 
kavramı tekrar düşünerek Ters-
Bradley Etkisi diye yeni bir ta-
nımlama da daha bulundular.

Seçim sürecinde toplumdaki 
farklı kesimlerin ya da toplumun 
tamamının (belki seçmenlerin 
demek daha doğru olabilir) için-
de bulunduğu siyasi-psikolojiyi 
tanımlamak için kullanılan bir-
çok kavram var; sürü psikolojisi, 
sessizlik sarmalı, bando arabası 
etkisi, utangaç muhafazakar fak-
törü...

Daha önceki seçimlerde karşı-
laşılmayan her yeni durumda bu 
kavramlar çoğaltılmaya müsait 
görünüyor.

Anketlerle Belirlenen 
Seçmen Eğilimleri

Seçim anketleriyle bu kadar 
içli dışlı olduğumuz bir dönem 
olmadı diyebiliriz. Bunda iletişim 
teknolojilerinin ulaştığı boyut, 
araştırma şirketlerinin bunun 
için ayırdığı ekonomik meblağla-
rın büyüklüğü, veriye ulaşmanın 
daha kolay oluyor olması, siyasi 
partilerin bu araştırmalara eski-
sinden daha fazla güveniyor olu-
şu ve seçim öncesi oluşmuş si-
yasi ortamı ne kadar etkilediğini 
test etme gerekliliği gibi birçok 
kalem sıralanabilir.

KONDA, GENAR, SONDA, Ci-
han, Di-En Araştırma, A&G Araş-
tırma, Konsensus... Artık araştır-
ma şirketlerini siyasal kampanya 
yürüten partiler kadar iyi biliyo-
ruz. Bazen seçim öngörüleriyle 

hangi siyasi kanada yakın oldu-
ğunu belirginleştirseler de ortaya 
çıkan verileri olduğu gerçekliğiy-
le kabul etmeye eğilim gösteri-
yoruz seçim sürecinde. Tabi ki 
bir önceki seçimlerde hangisinin 
başarılı olduğu, ortaya koyulan 
verilerin tercihi açısından önem 
taşıyor.

Bu araştırmalar sonucu orta-
ya çıkan tabloların siyasal eğilim 
belirleme noktasında ne kadar 
etkili olduğunu görebilmek gere-
kiyor. Belki burada psepologların 
tanımlamalarına başvurulabilir; 
seçim anketlerine göre yönlen-
dirilebilen seçmen eğilimleri... 
Eğer böyle bir tanımlama yaptı-
larsa tabi. Keza psepologlar, se-
çim anketleri gibi siyasi eğilimi 
yönlendirebilen araçları etkisiz 
bir eleman gibi alıp, değişimin 
nedenini yine seçmenin kendi-
sinde arar.

Şunun altını iyice çizmek ge-
rek; il-il, belediye-belediye, ma-
halle-mahalle ortaya konan se-
çim anketlerinin sadece “durum 
nedir, bir anlayalım!” niyetiyle 
değil, bizzat o durumu belirle-
mek için siyasi propaganda oldu-
ğu aşikardır.

Bu siyasi propagandanın “nes-
nel” veri toplamları gibi yansı-
tıldığı bir ortamda, konuşulma-
sı gereken sadece bu verilerin 
nesnelliği değildir; medya pat-
ronları-hükümet adamları-baş-
bakan-yayın editörleri arasında 
geçen konuşmaların ahvalidir 
de. “Nesnel” olmayan bu verileri 
dahi “manipüle” etmenin bu ka-
dar kolay olabildiği bir ortamda, 
seçim sürecine yaklaşıyoruz.

Anket şirketlerinin finans kay-

nakları, yönetim kurullarının 
başındakilerin siyasi partilerle 
ilişkileri vb. birçok bilgiye sahip 
olmadan, ortaya çıkan verile-
rin siyasi-ekonomik iktidarların 
“manipülasyonuna” açık olduğu-
nu görebilecek/duyabilecek ka-
dar şanslıyız!

Seçim öngörülerinde yanıltma-
caların bu denli yapılabildiği bir 
ortamda, seçim sonuçlarına iliş-
kin ne düşünebiliriz ki? Sahte oy 
pusulalarının olduğu, oy sandık-
larının yol kenarında bulunduğu, 
açık zarfların, yanlış oy sayımla-
rının yaşandığı, kayıtlı olmayan 
seçmenlerin, ölü seçmenlerin se-
çime katıldığı siyasi seçimlerden 
de geçmiştik!

Psepologların coğrafyamızdaki 
seçim anketleri ve seçim sonuç-
larını değerlendirmek için yeni 
kavramlara ihtiyaçları var; Fatih 
Altaylı Etkisi, Alo Fatih Manipü-
lasyonu, Başbakan Faktörü vb.

Böyle bir temaşada demok-
rasiyi konuşmadan önce, Zapa-
tistaların söylediğini hatırlamak 
demokrasiyi yeniden anlamlan-
dırmada önem taşımaktadır;

“Bize göre demokrasi seçim 
dönemleri ve adayların kampan-
yalarıyla alakalı değildir. Parayla 
ilgili değildir. Ya da birini seçtiği-
mizde bize neyi nasıl yapmamız 
gerektiğini anlatmasıyla ilgili de-
ğildir. Demokrasi yaşamlarımı-
zın her anında ve her yerindedir. 
Seçimler sonucu yeterli oy ala-
madığından dolayı düşünceleri 
temsil edilemeyecek hiçbir azın-
lığımız yok.  Çünkü düşüncelerin 
gerçekleştirilmesi için seçime ge-
rek yok!”

Seçim Anketleri

Mehmet Fatih Saraç ile Fatih Altaylı ve Mehmet Fatih Saraç ile Bilal Erdoğan arasında 
gerçekleşen telefon konuşmalarının ardından HaberTürk'ün manipüle ettiği anket sonuçları

Hüseyin Civan
hcivan@meydangazetesi.org
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Gözetleme toplumu üzerine 
yazılmış eserlerin en bilinenlerin-
den biri olan 1984’ün yazarı Ge-
orge Orwell 1940’larda “Basın, 
halka sadece bazı düşüncelerin 
ulaşmasını isteyen zenginlerin 
elindedir” dediğinde, döneminin 
medyasını ve bu medyaya bakış 
açısını özetlemişti.

1984’te Orwell’ın bize anlattı-
ğı medya yapısı sadece bir kur-
gu ya da o güne özel bir durum 
değildir. Bu yapı, aslında bugüne 
kadar gelmiştir ve bugün de var-
lığını güçlenerek sürdürmektedir.  
Şu günlerde medyaya baktığı-
mızda, asıl işlevinin evirildiğini 
ve medyanın vicdanını rahatlat-
mak isteyen küresel kapitalistle-
rin oyun alanına döndüğünü ra-
hatça görebiliriz. Öyle ki, medya 
sahibiyeti artık bir itibar konusu 
olup, şirketlerce karar verdirici, 
fikir dönüştürücü ve değer yara-
tıcı bir organa dönüşmüştür.

Her gün maruz kalınan medya 
sebebiyle bireylerin tek tipleşme-
si ve “doğru” düşünmesi sağla-
nır. Son günlerde Fatih Altaylı’nın 
açığa çıkan telefon görüşmeleri 
de, seçim anketlerinin manipüle 
edilmesinde medyanın etkisini 
çok net bir şekilde göstermişti.  
Nitekim bu yeni bir durum de-
ğildir, Vietnam Savaşı sırasında 
ateşli bir savaş savunucusu olan 
ABD medyasının,  maddi zarar-
ları söz konusu olduğunda sa-
vaş karşıtı haberler yapması da, 
TC’de yapılan PKK haberleri gibi, 
örnek olarak gösterilebilir.

Görüldüğü gibi medya, genel-
de iktidarlar ve sermaye sahip-
leri tarafından düşünce aşılamak 
için kullanılır. Son zamanlarda 
Acun Medya’nın bir haber kana-
lı olarak kurulan TV8’i satın alıp, 
Amerikanvari programlarıyla, 
rekabeti ve bireyciliği aşılama-
sı da bunun güzel bir örneğidir. 
Medya her zaman güç sahipleri 
tarafından kontrol altında tutul-
mak istenir. Tayyip Erdoğan’ın 
M. Fatih Saraç’ı arayıp haberleri 
kaldırmayı ima eden sözleri sarf 
etmesi de, zaten Fatih Saraç gibi 
kalemi satılık birinin oraya geti-
rilmesi de boşuna değildir.

İktidarlar ve sermaye sahipleri 
şunu çok iyi biliyorlar, son iki yüz 
yıldır “başarı”nın anahtarı med-
yada yatmaktadır.

Haber Kaynakları
Haber kaynakları genel an-

lamda haber ajansları olup, bu-
gün en bilinenleri AA(Anadolu 
Ajansı), DHA(Doğan Haber Ajan-
sı), CHA(Cihan Haber Ajansı), 
ve İHA(İhlas Haber Ajansı)’dır. 
Bu gruplar genelde kendilerine 
yakın kurumlarla işbirliği içeri-
sindedir ve ortak bir ağızdan ya-
yın yaparlar. Bu ajanslardan AA, 
TC’nin resmi yayın organı gibi 
görev yapmakta olup, birçok ya-
yın kuruluşu tarafından referans 
alınmaktadır. Bu grubun TV’deki 
karşılığı ise TRT’dir diyebiliriz. 
Yine son zamanlarda açığa çıkan 
telefon görüşmelerinde, HT ka-
nalının gelişmeleri yayınlamadan 
önce, hükümetle ters düşmemek 

için hükümetin ağzı olan TRT’nin 
yayınladığı gelişmelerle eş de-
ğer yayın yapması, medyanın ne 
kadar asalak bir kurum olduğu-
nu gösterir bize. Aynı duruma 
ilişkin ABD medyasından da gü-
zel bir örnek verilebilir. ABD’nin 
en bilindik haber ajanslarından 
olan AP (Associated Press)’in 
her gün yerel medya kuruluşla-
rına ertesi gün New York Times 
Gazetesi’nde manşet olacak ha-
beri göndermesi boşuna değildir. 
Bu sayede denetlemesi kolay, 
tek tip bir medya oluşturmak 
amaçlanır. Ve yine yereldeki me-
selelerin daha az gündem olması 
da ayrı bir meseledir.

Şirketler ve Medya
Şu günlerde medya alanında 

faaliyet gösteren birçok şirket, 
bu alana sonradan giriş yapmış-
tır. Geçmişten gelen bir medya 
geleneği olmayan bu kurumlar, 
“kendi pislikleri”ni gizlemek için, 
“kendi medyaları”nı kullanırlar. 
Örneğin Doğuş Yayın Grubu ağır-
lıklı olarak otomotiv, bankacılık 
gibi alanlarda faaliyet gösterir. 
Medya alanında sahip olduğu 
mecralarda ise onları kötüleyen 
bir haber görmemiz pek müm-
kün değildir. Şirketleri aklama 
görevini de üstlenen medya ör-
neğini, aynı şirket üzerinden ve-
rebiliriz. Doğuş grubu sahip oldu-
ğu Garanti Bankası aracılığıyla, 
HES projelerine kredi sağlarken; 
“kendi medyası”nda “doğanın 
tekrarı yok” diyerek başlattığı 
Yeşil Ekran’da ironik bir şekilde  
“çevreci” yayınlar yapmaktadır. 

Eğer diğer medya gruplarına da 
dikkatlice bakarsak bunun de-
ğişmediğini görürüz. Bu durum 
diğer coğrafyalarda da pek de-
ğişmez. Örneğin Amerika’nın 
elektrik dağıtımını tekelinde tu-
tan General Electrics şirketi, yıl-
lardır NBC kanalını bünyesinde 
barındırmaktadır. Şirket nükleer, 
silah sanayii vb. alanlarda fa-
aliyet göstermektedir. Aynı za-
manda Doğuş grubunun CNBC-e 
kanalı, bir NBC-Doğuş ortak ka-
nalıdır ve aynı şekilde bu kanal 
da Amerikan kültürüne özendirici 
yayınlar yapılmaktadır.

Biz ve Medya
Kitle medyası da diyebilece-

ğimiz ana akım medyanın güç-
lü maddi kaynakları dolayısıyla 
gündem belirleme gibi bir özel-
liği vardır. Toplum, dünyayı bü-
yük ölçüde “medyadan görmek 
zorunda bırakılmış”tır. Ama med-
yanın gösterdikleri dünyada olan 
bitenlerden öte, asıl olarak ta-
raflı editörlerin süzgecinden ge-
çen ve yayınlanmasında sakınca 
bulunmayan yorumlardır. Buna 
yorum demek doğrudur, çünkü 
onca süzgeçten geçtikten sonra 
bir haberin tarafsız kalmasının 
imkanı yoktur.

Özetle; medya sürekli bizi, 
yani halkı, katılımcı değil aksi-
ne “yalnızca izleyici” olarak ister. 
Çünkü onlara göre halk, yönlen-
dirilmesi gereken bir kalabalık-
tan ibarettir.

BUNU
Emre Gündüz

KONUŞ
D U Y
G Ö R
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Her yasa paketi ile birlikte 
medyada bir “demokratik-

leşiyoruz” havası estiriliyor. Son 
dönemde de “özel yetkili mahke-
meler” (ÖYM) kaldırılacak diye bir 
rüzgar esiyor. Bir dakika duralım 
burada, Özel Yetkili Mahkemeler, 
3. Yargı Paketiyle zaten kaldırıl-
mamış mıydı? Ne oldu, hortladı 
mı kaldırılan mahkemeler? Hem 
nedir bu Özel Yetkili Mahkeme 
etrafında kopan fırtınalar?

Çok derine inmeyeceğiz, çok 
eskiye de gitmeyeceğiz. Esasen 
Özel Yetkili Mahkemeler söz ko-
nusu olduğunda Türkiye bakı-
mından İstiklal Mahkemeleri, 
Sıkı Yönetim Mahkemeleri, Yas-
sıada Mahkemeleri, Olağanüstü 
Hal Mahkemeleri ve Devlet Gü-
venlik Mahkemeleri’nden bah-
setmek gereklidir. Ancak konuyu 
daha kısa bir yazıyla, daha sade 
biçimde anlatabilmek adına on-
lara değinmeyeceğiz. Sadece şu 
son 1 buçuk-2 sene içerisinde 
bu mahkemeler üzerinde yapılan 
değişikliklerle meseleyi irdele-
yeceğiz. Birkaç yasa değişikliği 
ile kısa bir gezintiye çıkacağız 
ve öyle sanıyor ve umuyorum ki 
tüm bu soruların cevabı kafalar-
da netleşecek.

Gezintiden önce kısa bir not 
düşelim: Sayılan mahkemelerin 
hepsinin ortak özelliği bu mah-
kemelerde olağan hukuk yerine 
“düşman ceza hukuku” diye tabir 
edilen olağandışı bir hukukun ve 
yargılama usulünün yürütülme-
sidir. Bu doktrine göre iki tür hu-
kuk uygulaması yapılır. Birincisi 
sıradan vatandaşlara uygulanan 
hukuktur. Diğeri ise muhaliflere 
uygulanan düşman ceza huku-
kudur ki bunlar misyon mahke-
meleridir. Olay yargılaması yapıl-
maz, kişi yargılaması yapılır. Usul 
kuralları uygulanmaz, maddi 

gerçek araştırılmaz. Önemli olan 
istihbarat notları ve polis fezle-
keleridir.

ÖYM’ler 5271 sayılı Ceza Mu-
hakemesi Kanunu’nun 250. mad-
desinde düzenlenmişti. 1 Haziran 
2005 tarihinde yürürlüğe giren 
yasaya göre;

“Türk Ceza Kanununda yer 
alan;

a) Örgüt faaliyeti çerçevesinde 
işlenen uyuşturucu veya uyarıcı 
Madde imal ve ticareti suçu,

b) Haksız ekonomik çıkar sağ-
lamak amacıyla kurulmuş bir ör-
gütün faaliyeti çerçevesinde ce-
bir ve tehdit uygulanarak işlenen 
suçlar,

c) İkinci Kitap Dördüncü Kıs-
mın Dört, Beş, Altı ve Yedinci 
Bölümünde tanımlanan suçlar 
(305, 318, 319, 323, 324, 325 
ve 332 nci Maddeler hariç),

dolayısıyla açılan davalar; 
Adalet Bakanlığı’nın teklifi üzeri-
ne Hâkimler ve Savcılar Yüksek 
Kurulunca yargı çevresi birden 
çok ili kapsayacak şekilde belir-
lenecek illerde görevlendirilecek 
ağır ceza mahkemelerinde görü-
lür.”

Tartışmalar daha çok c bendin-
de yer alan suçlara ilişkin yargı-
lamalara ilişkin olarak yürüdü. 
KCK davalarıyla binlerce Kürt si-
yasetçi cezaevlerine dolduruldu. 
Ergenekon, Balyoz gibi davalarla 
da ordu içerisindeki bazı klikle-
rin hükümete karşı darbe girişi-
minden bahisle yüzlerce asker 
ve sivil tutuklandı, yargılandı. Bu 
mahkemelerin talimatla çalıştığı 
herkes tarafından bilinen bir ger-
çekti. İktidar tarafından dillen-

dirilmediği sürece görülmeyen 
gerçeklerden biri. Avukatların, 
daha mahkeme kararını açıkla-
madan -Samanyolu TV’den- kaç 
kişinin tutuklanacağını öğrene-
bildiğini belirtmekle yetinelim. 
Gülen Cemaati’nin hâkimlik-
savcılık sınavları ve özellikle de 
mülakatlarında etkinliği ve AKP 
hükümetiyle ortaklık içerisinde 
olduğunu akılda tutarak.

Bağımsızlığı ve tarafsızlığı et-
rafında dönen tartışmalar so-
nucunda “3. Yargı Paketi” ola-
rak bilinen 6352 sayılı yasanın 
105. maddesi ile CMK’nın 250-
251-252. maddeleri kaldırıldı. 
(Kanunun genel gerekçesinde 
“adil yargılama hakkının temini” 
amacına yönelik olarak bu de-
ğişikliklerin yapıldığı belirtilmiş-
ti.) Bir önceki cümleyi okuyan 
kişi böylece ÖYM’lerin kaldırıl-
mış olduğunu düşünebilir, ancak 
öyle olmadı. Aynı yasanın 75. 
maddesi ile yeni ÖYM’ler kurul-
du. (Hatırlayacaksınız “özgürlük 
mahkemeleri geliyor” diye öve 
öve bitirememişlerdi.) Madde bir 
yerden tanıdık gelecektir:

MADDE 75 - 3713 sayılı Kanu-
nun 10 uncu maddesi başlığıyla 
birlikte aşağıdaki şekilde değişti-
rilmiştir.

“Görev ve yargı çevresinin be-
lirlenmesi, soruşturma ve kovuş-
turma usulü

MADDE 10- Bu Kanun kapsa-
mına giren suçlar dolayısıyla açı-
lan davalar; Adalet Bakanlığı’nın 
teklifi üzerine Hâkimler ve Sav-
cılar Yüksek Kurulunca yargı 
çevresi birden çok ili kapsayabi-
lecek şekilde belirlenecek iller-
de görevlendirilecek Ağır Ceza 
Mahkemeleri’nde görülür. Bu 
mahkemelerin başkan ve üyeleri 

adlî yargı adalet komisyonunca, 
bu mahkemelerden başka mah-
kemelerde veya işlerde görev-
lendirilemez.”

“Haydaa, bu ne perhiz bu ne 
lahana turşusu” dediğinizi duyar 
gibiyim. Mantığı nedir ki bu ha-
reketin? Bir cepten alıp bir cebe 
koymak bu… Evet, bir cepten 
alınmıştı ve hesaba göre baş-
ka birinin cebine konmuştu. Bu 
değişiklik yapılırken hükümet 
cephesinden de ÖYM’lerin taraf-
sızlığının ve bağımsızlığının kal-
madığı çokça dillendirilmişti.

Devam edelim, aynı yasada 
enteresan bir ayrıntı vardı. Güç-
ler dengesini ve mahkemelerin 
kime çalıştığını iyi gösteren bir 
ayrıntı. Geçici 2. Madde Fıkra 4: 
“Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 
yürürlükten kaldırılan 250. mad-
desinin birinci fıkrasına göre 
görevlendirilen mahkemelerde 
açılmış olan davalara, kesin hü-
kümle sonuçlandırılıncaya kadar 
bu mahkemelerce bakmaya de-
vam olunur.”

Türkçesi şu; eski ÖYM’ler adil 
yargılama yapmadığı için kaldı-
rıyoruz. Yerlerine adil yargılama 
yapacak yeni ÖYM’ler kuruyo-
ruz. Ama eski ÖYM’ler ellerindeki 
dosyalarda adil olmayan yargıla-
malara devam edebilirler. Biraz 
daha sadeleştirelim: Ey cemaat, 
tabağındakini de bitir, sonra sof-
radan kalk! Sıra bizde…

Sonrasını yazmaya gerek yok, 
biliyorsunuz zaten. MİT krizi, 17 
Aralık, savcıların görevden alın-
ması, TIR’lar, emniyet içindeki 
yer değiştirmeler vs… Ve yine bir 
“ÖYM’leri kaldırıyoruz” dönemin-
den geçiyoruz. “Düşman ceza 
mahkemeleri” el değiştiriyor.

MUAMMASI

İM SYM YM 
OHM DGM ÖYM

Davut Erkan
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İnanmıyorum ki, herhangi bir 
anarşistin bahçe kapısından içeri 
adım attıktan sonra içine bir ürperti 
gelmesin, teninde bir karıncalanma 
olmasın. Ağaçların içerisinden kapı-
sına doğru ilerledikçe heyecanı do-
ruğa varmasın. Bir yanda kocaman 
ağaçlar arasında çocuk salıncağı, di-
ğer yanda toprağa saplanmış bel ve 
kürekle baharda sürülmeyi bekleyen 
bahçesi. İnanın, insanın her seferin-
de, içeriye girmeden önce şöyle bir 
tur atası geliyor...

Hele ki içeride heyecan doruk nok-
tasına varıyor ve kalbiniz gümbür 
gümbür atmaya başlıyor. Her an ya-
nınızdan elinde piposuyla Bakunin 
geçebilir, Proudhon eski masanın 
üzerinde bir şeyler karalıyor olabilir 
ya da Malatesta‘nın İtalyanca aksanlı 
anarşist propagandalarını duyarsı-

nız… Eski ve yeni kitap-dergi kokula-
rı, eski siyah-beyaz mermer parke-
lerin arasındaki çizgilere öyle güzel 
sızmış ki, bir de üstüne ziyaretçilerin 
kendi ülkelerinden getirdikleri kek-
lerin, böreklerin, şarapların kokuları 
karışmış, her yer merak, tarih, mü-
cadelenin farklı boyutlarından gelen 
sıcak belgeler kokuyor. Raflardaki ve 
duvarlardaki afişler, yoldaşların ko-
nuşmalarıyla süslenmiş fotoğrafları-
nın ve resimlerinin olduğu çerçeve-
ler adeta içeride anarşinin olduğunu 
hissettiriyor size. 150 yıllık külliyatın 
büyük bir özenle korunmaya çalışıl-
dığı, kitaplardan broşürlere, mani-
festolardan dergilere kadar dünya-
nın her yerinden gelen mektupların 
ve tarihe önem taşıyabilecek en ufak 
belgelerin büyük bir özenle saklandı-
ğı yerdeyim, CIRA‘da. -CENTRE IN-

TERNATIONAL DE RECHERCHES SUR 
L'ANARCHISME (CIRA – Uluslararası 
Anarşist Arşiv Merkezi)

Belçika‘dan gelen araştırmacı bir 
genç, görmek istediğim kişinin yani 
Marianne‘nin beni evde beklediği-
ni söyledi. Marianne‘yle buluştuk; 
İsviçre’deki politik durumlardan 
İstanbul’a, Gezi direnişi ve sonrası-
na, Kürdistan’da yaşananlara değin 
hoş bir sohbet ettikten sonra kütüp-
haneye geçerek röportaja başladık.
Meydan: Marianne bize CIRA’nın tarihi-
ni, nasıl oluştuğunu anlatabilir misin?

Marianne: Aslında ben CIRA‘yla 1962 
yılında “anarşist kütüphane” iken tanıştım. 
Benden önce 5 yılı daha var.

Kurucumuz Pietro Ferrua savaş karşıtı bir 
vicdani retçiydi, bu yüzden ülkesinden sür-
güne gelmişti ve İsviçre’de o zamanlar poli-
tik mülteciler-sürgünler açıktan politika ya-

C I R A
Anarşizmin Arşivi

Aydın Sevinç
aydinsevinc@meydangazetesi.org
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pamazlardı, yasaktı. O İsviçre’de özgürlükçü 
bir kütüphane kurmayı düşündü. İsviçre’nin 
doküman toplama ve saklama açısından 
güvenli bir yer olduğuna karar verdi. Eski 
yoldaşlarının ve arkadaşlarının yardımıyla 
Cenevre‘de bir yer oluşturmaya başladılar. O 
zamanlar Cenevre‘de Luigi Bertoni çevresin-
de oluşan le Réveil-Il Risveglio [der Weck-
ruf] (Kalk Çağrısı) adında anarşist bir grup 
vardı. Bertoni, 1900 yılından beri Fransızca 
ve İtalyanca olmak üzere, ayda iki kez haf-
talık gazete yayınlıyordu ve tabi ki 2. Dünya 
Savaşı zamanında.

Bertoni 1947 yılında öldü ve ölümünden 
sonra her yıl arkadaşları düzenledikleri pik-
niklerde onu anıyorlardı. O zamanlar aktif 
değillerdi, hepsi yaşlı anarko-sendikalistler-
di. Zamanla aralarına Fransa‘dan anti-mi-
litaristler, İtalya’dan ve Cezayir’den gelen 
savaş karşıtları ve genç yoldaşlar katılmaya 
başladı. Böylece de tekrar hareketlenmeye 
başladılar. Onlarla önce teyzem tanıştı ve 
des Service Civil International, des Interna-
tionalen Zivildienstes (Uluslararası Askerlik 
Yerine Sivil Hizmet Görenler) kurucusu Pi-
erre Cerrosole ile evlendi. Pierre öldükten 
sonra teyzem daha da aktif şekilde mü-
cadeleye devam etti. Yaşadığı küçük evde 
savaş karşıtı insanları ve arşivleri saklardı. 
Zamanla annem oraya gitti, okudu ve iş bul-
du. Ve ben yaşananlarla beraber anarşizmi 
keşfettim.

O zamanları biraz anlatır mısın?

Cezayir’deki savaş, Çin ve Sovyetlerdeki 
komünist partilerden bölünmeler, nükleer 
santral gibi birçok problemin yoğun yaşandı-
ğı zamanlar… O zamanlar okula gidiyordum 
ve sürekli insanlarla tartışıyorduk. Benimde 
politik kimliğimi ve anarşizmi keşfettiğim 
zamanlardı.

Vicdani ret ve anti-militarist eylemler 
o zamanın koşullarında çok büyük rol oy-
nuyordu. Aynı zamanda İspanya’da faşist 
Franco‘ya karşı mücadele yürüterek sürgün 

olanlarla dayanışma içindeydik. İspanya el-
çiliklerine karşı eylemler, yürüyüşler organi-
ze ediyorduk. İspanya’da hapiste bulunan, 
diğer taraftan Fransa, İtalya, Hollanda, İn-
giltere, İsveç, Latin Amerika (Arjantin, Uru-
guay, Meksika) İspanya ve Bulgaristan gibi 
birçok ülkede sürgün anarşist yoldaşlara 
ilişkin de dayanışma kampanyalarımız olu-
yordu.

CIRA o zamanlar Cenevre’deydi. Pietro 
Ferrua genç yoldaşlarla sürekli iletişimdey-
di ve Cenevre’de bulunan İspanya Elçiliği’ne 
karşı küçük bir suikast eylemi gerçekleş-
tirmişlerdi. Bombalama sonucunda sadece 
birkaç kapı yıkıldı ancak eylemcilere yine 
de dava açıldı. Bu eylemciler uzun yıllar 
hapiste kalmayacaklardı, fakat mülteciler 
İsviçre’den sınır dışı edileceklerdi.

Ve biz yoldaşlarımızla toplandık. Annem 
de ben de kitapları çok seviyorduk ve dedik 
ki, evet, kitapları alacağız ve tekrar CIRA‘yı 
yaşatacağız.

Tam olarak hangi yıldı?

1963.

1964 yılında André Bernard ile birlikte şid-
det karşıtı, anarşist bir gazete Anarchisme 
et Nonviolence‘yı çıkardık.

Andre, aynı zamanda Cenevre’deki olay-
dan sora sürgün edilen ve ilk CIRA‘yı kuran-
lardandı. Fransa‘ya sürgün edilmişti ve geri 
döndükten sonra İsviçre’de bir şiddet karşıtı 
olarak vicdani ret eylemlerine başladı. Kam-
panyalar, toplantılar ve kurulan kamplar gibi 
hatırı sayılır işler yaptı.

Örneğin, devlet gelip “Andre Bernard 
kim?” dediğinde, 10 kişi çıkıp benim diyor-
du, hiçbir belgeleri olmadığı için de 10 kişi-
yi birden tutukluyorlardı. Bu böyle, uzunca 
bir süre sürdü. Eylemlere katılanlar, Hristi-
yan veya ateist değişik gruplar veya kişiler 
olduğundan, anarşistler kendi iletişimlerini 
sağlamak için Anarschisme et Noviolence’yi 

kurdular.

Sonrasında Andrea, Fransa’da yayın ha-
yatını halen sürdürmekte olan anarşist ga-
zete “La monde Libertaire”yi kurdu.

CIRA, kitaplar, dokümanlar toplamaya; 
broşürlere, afişlere yani anarşiye dair ne 
varsa ulaşmaya çalıştı.

90’lı yıllarda “Réfractions”u çıkarmaya 
başladık. Teorik bir dergiye ihtiyacımız ol-
duğunu düşünerek ve İtalya’da yayınlanan 
“Volonta”yi model olarak belirledik. lyon, 
Gronoble ve Toulouse de çeşitli toplantılar 
yaptık.

Bizim oralardan CIRA’ya gelen giden 
oldu mu hiç?

Yaklaşık 30 yıl kadar önce genç insanlar-
la tanıştık, kendilerini liberter Marksist ya 
da Marksizm’den kopmuş insanlar olarak 
adlandırıyorlardı. Anarşizmle tanıştıklarını 
ve ellerinde yeterince doküman olmadığını 
yazmışlardı. Bir şekilde bağlantıya geçtik ve 
onlara çeşitli dokümanlar yolladık.

Sanıyorum annen Marie-Christine ile 
aynı zamanlara denk geliyor anarşist 
oluşunuz…

Evet, beş çocuğu vardı ve yalnızdı. Politi-
ka ile uğraşmaya çok zaman bulamıyordu. 
Bunun üzerine çokça tartışıyorduk. Sonunda 
kabul etti, birçok kitap ödünç aldık ve oku-
duk. Beraberce bu gruba katıldık ve yaklaşık 
40 yıl boyunca birlikte CIRA’da çalıştık. Tabi 
ki hiç kavgasız/tartışmasız değil, bizim için 
gerçek bir maceraydı.

Şu an CIRA nasıl işliyor?

CIRA‘da şu an dünyanın birçok ülkesinden 
gelen, özellikle de İtalyanca, Fransızca, İn-
gilizce, Almanca ve Rusça olan yaklaşık 20 
bin kitap ve broşür, 5000 gazete–dergi (yak-
laşık şu an 200 üzeri gazete yayınına de-
vam ediyor ve yenileri eklendi), 100 üzeri 
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belgesel film veya film, kartpostallar, afişler, 
fotoğraflar, resimler vs. muhafaza ediliyor.

Yaklaşık 50 yıldır parasız veya çok çok 
küçük bütçeyle süren bir çalışmadır CIRA. 
Ayrıca belirtmek isterim ki CIRA sadece bir 
araştırma merkezi değildir, aynı zamanda 
bir kütüphanedir ve benim yaşamımdır. Ki-
tapların ve arkadaşlarımın arasında çok gü-
zel vakit geçirdiğim bir yerdir CIRA. Anarşist 
dayanışmanın da çok güzel örneklerinden 
biridir.

CIRA’da düzenli olarak yaklaşık 6 çalışanı-
mız var ve çok küçük bütçelerle çalışıyorlar. 
Çalışanlarımız da genelde yoldaşlarımız olu-
yor ve burada kendi küçük ütopyamız için 
faaliyet veriyoruz.

Ayrıca İsviçre’de vicdani retçiler sosyal 
hizmet haklarını CIRA‘da da kullanabiliyor-
lar. Başvurular üzerine biz karar veriyoruz. 
Çünkü burada ciddi bir iş yapıyoruz ve bu-
rada sosyal hizmet yapmak isteyenlerin, ki-
taplara, dergilere ve arşivciliğe önem ver-
mesi gerekiyor.

Araştırmaları için gelenler burada 
aradıklarını nasıl buluyorlar?

150 yıla dayanan bir arşivimiz var ve bir-
çok konuda yazılmış anarşist argümanlara 
burada ulaşmak mümkün. İnternet sitemiz-
de de arşivimiz var ve her yıl bunu yeniliyo-
ruz. Ama araştırmacıların da ne aradıklarını 
tam olarak bilmesi gerekiyor. Örneğin, mus-
tafa kemal adına bir şeyler bulamaz ama 
Osmanlı dönemine ait belge ve kitaplardan 
aradıklarınızı bulabilirsiniz.

Berlin‘de, Viyana‘da, İtalya‘da, Londra‘da, 
Fransa‘da birçok yerde böyle kütüphaneler 
var. Her kütüphane kendi ülkesindeki veya 
çevresindeki eski–yeni kitaplara veya gaze-
telere, eski mektuplara veya manifestolara 
ulaşmaya çalışıyor. Kütüphanelerle yaptığı-
mız toplantılarda önemli gelişmeleri arşivi-
mize ve birbirimize sunuyoruz.

Genelde bu saydıklarınız anarşist kü-
tüphaneler mi?

İllaki anarşist olması gerekmiyor ve bizim 
çok dogma bir bakışımız yok. Otonomların, 
anti militaristlerin, ekolojistlerin ve bu gibi 
kişi ve grupların oluşturdukları kütüphane-
lerde de gerekli materyallere ulaşabiliyoruz.

Ayrıca, uluslararası Liberter Doküman-
lar Enstitü Merkezi (FICEDL) çatısı altında 
İtalya, Fransa, İspanya, Arjantin, Brezilya, 
Belçika, Rusya ve benzeri yerlerde küçük 
CIRA‘lar koordine etmeye çalışıyoruz.

Sadece İsviçre’den mi veya 
Avrupa’dan mı gelenler oluyor?

Dünyanın her yerinden gelenler var ve 
yolları çok uzun olanlar burada kalabiliyor-
lar böylece birçok diyaloğumuz oluyor. Öğ-
renciler, sanatçılar, aktivistler, öğretmenler, 
gazeteciler, gençler ve punk misafirlerimiz…

Her yere ulaşmamız çok zor olduğu için 
genelde insanlar bize ulaşıp yayınlarını bı-
rakıyor ya da yolluyorlar; kitaptan fanzine, 
dergiden küçük broşürlere kadar.

CIRA’ya katkı ya da bağışlar oluyor 
mu?

İnsanlar arşivlerini CIRA’ya bağışlayabili-
yorlar. Tabi ki çok büyük yerlerimiz olmadığı 
için daha seçici davranarak önemli belgeleri 
alıp saklıyoruz. Bir de üyelik sistemimiz var. 
Üyelerimiz çok olmasa da yıllık 30 Euro’ya 
kadar destek-bağış yapabiliyorlar.

İsviçre özel bir rol oynuyor mu anar-
şistler açısından, bunun tarihini biraz 
anlatabilir misin?

Anarşist düşünce çok eskiye dayanır. Po-
litik olarak anarşinin teorisi 19. yy‘da keş-
fediliyor. Ama ilk anarşist hareket 1872 yı-
lında İsviçre’nin şimdiki Jura kantonunun 
küçük bir köyü olan St.Imier’de kuruluyor. 
Den Haag’da yapılan (Hollanda)1. Enternas-

yonal buluşmasından sonra Michael Bakunin 
ve James Guillaume öncülüğünde İtalyan, 
Belçikalı, İspanyol ve sürgünde olan birçok 
anarşistin de katılımıyla birkaç yıl içerisinde 
Jura Federasyonu kuruluyor.

Özellikle Jura Federasyonu’ndaki St.Imier 
Vadisi’nde, komşu köylerde ve kasabalarda 
bulunan yüzlerce işçi, isçi dernekleri, mes-
leki eğitim dernekleri, Paris Komünü’nden 
sürgün edilen devrimciler, orada önce Baku-
ninle, sonra da Kropotkin ve Reclusla bulu-
şuyorlar. Sonrasında da saat fabrikalarında 
çalışan insanların doğrudan katıldıkları bü-
yük eylemlilikler silsilesinde anarşist hare-
ket doğuyor.

Peki, Türkiye’deki ve Kürdistan’daki 
durumu takip ediyor musunuz?

Tabi ki. Özellikle Gezi direnişi bizi burada 
çok mutlu etti, heyecanlandırdı. Yüzbinlerce 
insanın örgütlenerek böyle büyük eylemler 
yapması çok çok güzel. İspanya’daki gibi, 
Amerika’daki gibi çok büyük eylemler spon-
tane gözükebilir ama bunlar katılımcıların 
da bir o kadar bilinçli olduğu eylemlerdir. İn-
sanların iradesi ve yaşamsal kararlarda ken-
dilerini ateşin önüne atması, haksızlığa karsı 
durması, karşı konulamaz bir gerçekliktir. 
Bu noktada biri barikatta şiddet kullandı 
veya diğeri şiddetsiz veya farklılıkları olma-
sı tartışmalara mahal getirmemesi gereken 
şeyler. Orada şefler yoktu ve şefsiz insan-
lar bir şeyler yaptılar. Özellikle gençlerin bu 
eylemlere yoğun katılımları ve orada birçok 
kara bayrak görmek, eminim bizler gibi bir-
çok yoldaşı da heyecanlandırmıştır.

Sadece İstanbul’da da değil, Ankara ve 
Kürdistan’daki dergiler ve onların haberleri 
bizlere siz yoldaşlar sayesinde ulaşabiliyor. 
Anarşist örgütlenmelerin HES‘lerden tutun 
da, tutsaklarla olan dayanışma eylemlerine 
ve tabi ki Kürt meselesine duyarlı olmaları 
da çok önemli gelişmelerdir.

Teşekkürler Marianne, her zaman için 
dayanışmayla…
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Meydan: Öncelikle ülkeniz-
deki güncel politik durumdan 
bahseder misiniz; kaç parti 
var ve halk üzerindeki etkile-
ri nedir? Bu partiler gerçek-
ten iddia ettikleri gibi toplu-
mun içindeki kesimleri temsil 
ediyorlar mı? Ve eskileriyle 
yenilerini karşılaştırırsak, si-
yasi partilerde büyük deği-
şiklikler var mı?

Zlatko-FAB: Belki 5-6 farklı 
parti var – yöneten sınıfın yak-
laşan seçimde ihtiyacı olan çem-
ber sayısı kadar (eski Komünist 
partinin “Doktrin” ve “Devlet 
güvenliği”, bugünün “İşadamla-
rı”, “Oligarkları” ve “Mafyası”). 
Yöneten sınıfın dışında bir grup 
insanı temsil edebilen hiçbir parti 
yok. Bütün bu partiler bir şekilde 
yöneten sınıf tarafından yaratılı-
yor ya da destekleniyorlar. Siyasi 
partilerin izledikleri yol ve prog-
ramlarında ufak değişiklikler var.

Bunun sebepleri, gücün yö-
neten sınıflar arasında yeniden 
paylaşımı ve “sıradan seçmenin” 
politik farkındalığının gerilemesi. 
Yöneten sınıfın içindeki bölün-
meler, bu partilerin siyasetini de 
etkiliyor ve her geçen sene daha 
zayıf ve dağınık hale geliyor. Yani 
eğer bir hareket varsa da yanlış 
yönde gidiyor (eğer seçimlerin 
“halkı iktidara” getireceğini dü-
şünüyorsanız).

Güncel duruma gelince - hü-
kümet berbat (şimdiye kadar ge-
len tüm hükümetler gibi temelde 
yöneten sınıfı gözetiyor); halk, 
partilerin kendisini hiçbir şekilde 
temsil ettiğine inanmıyor; parti 
üyeleri kendi çıkarları için orada 
kalıyorlar. “Sınıflar”, “temsil edi-
len gruplar” ve benzeri herhangi 
bir siyasi gündem yok.

Bu yüzden halk siyasi partiler-
de herhangi bir umut görmüyor 
ama bu ülkede başka şekilde 

yaşayabileceklerine inanmıyor-
lar. “Batıda”, gerçekten işleyen, 
“normal devletler” olduğuna ina-
nıyorlar. Çünkü “bizim” devle-
timizde yöneten sınıf, insanları 
“bir şeylerin değiştiğine” inan-
dırmak için “yeni” politikacılarla 
“yeni” partiler ve hareketler ya-
ratıp duruyor.

Fred-IFA: Siyasi partiler 
gerçekte değişmezler. Yenileri 
oluşturulabilir - ya da isim de-
ğiştirebilirler - ama hep aynı po-
litikacıdır. Yeni partilerin ortaya 
çıkması, sadece o kişilere bir iş 
bulmak içindir. Aslında 6-7 ana 
parti var. Diğerleri bu gruplara 
katılabilir ya da yereldir. Bunların 
yarısı sol-kanattır ama ana sorun 
toplumun sağ yanıdır ve tabii iki 
ana partinin. Eşcinsellere ve Ro-
manlara karşı yabancı düşman-
lığı ve ayrımcılık artıyor. Daha 
önce eşcinsel evliliğine karşı 
gösteri yapan aşırı sağcı gruplar, 
farklı başlıklarda örgütlenmeye 
devam ediyor: Eşitlik karşıtlığı, 
kadın hakları karşıtlığı vb. En 
büyük değişim, toplumda büyük 
takipçisi olan aşırı muhafazakar 
grupların saldırılarında, hatta ba-
zıları çok şiddetli.

Diğer yandan siyasi partile-
rin genelde o kadar fazla etkisi 
yok. Birçok insan oy vermiyor ve 
politikacılara güvenmiyor. Fakat 
diğer kolektif yapının daha faz-
la etkisi yok. Örneğin sendika-
lar etkilerini kaybediyor, çünkü 
bir mücadele olduğunda gidebi-
lecekleri kadar ileri gitmiyorlar. 
Grevi durdurup politik açıklama 
talep ediyorlar... Ama politikacı-
lar işçilerin haklarını yok ederken 
patronlar için iyi çalışıyorlar.

Değişmesi gereken şey, insan-
ların bireyci düşünce yapısı çün-
kü kolektif olarak kazanmanın 
yolunu bulamıyorlar.

David-MelbACG: Avustural-

ya'da ulusal seçimler Eylül’de ya-
pıldı ve bir hükümet değişikliğiy-
le sonuçlandı. Liberal Ulusal Parti 
(LNP, merkez sağ) %10’un üze-
rinde bir farkla kazandı. İki ana 
parti, LNP ve Emek (merkez sol) 
insan hakları ve ekonomi üzerine 
benzer politikalar ile yürüdüler. 
İki parti de eşcinsel evliliği des-
teklemiyor (Avustralya’nın ço-
ğunluğu desteklediği halde), ikisi 
de mülteci göçünü azaltmak için 
sığınmacıların hapse atılmasını 
onaylıyor. Liberal partinin resmi 
görüşü iklim değişikliğine inan-
mıyor (çoğu Avustralyalı inanı-
yor). Emek partisi inanıyor ama 
çözüme yönelik etkili değişiklik-
ler yapmıyor. Üçüncü bir parti 
var, oyların %9’unu alan, sosyal 
demokrat (ılımlı sol), çevreci ve 
sosyalist odağı ama aslında sos-
yal kapitalistler olan Yeşiller.

Anarşistler bu siyasi yapıyı 
nasıl etkiliyorlar? Siyasi are-
nadaki sözü nedir?

Jose A.: Bu soruda, anarşist-
lerin toplumsal mücadele içinde-
ki rolünü anlamak çok önemlidir. 
Solda seçimlere katılan müttefik-
lerimiz olabilir ve onlara sempa-
ti duyabiliriz ama bizim rolümüz 
her durumda iki tarafı keskin kılıç 
olan seçim alanında değildir. Se-
çimler belirli bazı meseleleri ileri 
taşımak için yararlıdır ama bur-
juva kurumlarının meşruiyetini 
pekiştirirler ve gerçek mücade-
lenin nerede olduğu konusunda 
kafa karışıklığı yaratırlar: Sınıf 
mücadelesinde ve mevcut düze-
ne karşı halk hareketinde. Solun 
bir kısmının bu taktiği kullanmak 
istemesini anlasak da, bizim ro-
lümüz sokaklardadır, doğrudan 
demokrasiyi, halkın gerçek gü-
cünü, tabandan yukarı toplumsal 
örgütlenmeleri yaratmak, gücü 
yöneten sınıftan, kapitalistlerden 
alıp işçilere, sıradan insanlara 
vermektir.

Zlatko-FAB: Bulgaristan ge-
nelinde anarşist hareket için-
deki bireylerin hepsi aynı değil. 
Bazıları, bazen, birbirlerini eleş-
tirmekle ya da medyanın vur-
guladığı ama kitleler için önemli 
olmayan sorunlar üstüne çalış-
makla çok fazla meşgul oluyor-
lar. Medyanın tamamen yok say-
ması ve yöneten sınıfın diğer 
ezme biçimlerinden ayrı olarak, 
bu da siyasi durumda eksik olan 
anarşist etkinin nedenlerinden 
biri. Sadece halkın değil, çoğu 
“aktivist’in” de modern toplum-
sal ezme biçimlerinin üzerine 
kurulduğu toplumsal ilişkiler ve 
sınıfsal yapı konusundaki anlayı-
şı eksik. Bu yüzden, “anarşistler” 
insanlarla konuştuklarında ana 
akımın söylediğinden farklı bir 
şey söylemeleri gerekmiyor ve 
söyleseler bile kimse anlamıyor. 
Ben ikinci problemin çok önemli 
olduğuna inanıyorum ama bu rö-
portajın konusu dışında.

Fred-IFA: Biz, anarşistler ola-
rak sendikalarla, kolektif yapı-
larla (kütüphaneler, kooperatif, 
vb.) ve belirli anarşist gruplarla 
ilişkiliyiz. Uygulamada anarşist 
alternatifler diye tanımladığımız 
şeyi geliştirmeye çalışıyoruz. Öz-
yönetimli yapıyı ya da alternatifi 
oluşturmak istiyoruz. Grupları-
mızda, kütüphanelerde, gazete-
de, radyo programında vb. anar-
şist düşünceleri ve pratikleri 
yaymaya devam ediyoruz.

Siyasi partileri umursamıyo-
ruz ve kolektif projelerde bile 
bu partilerle çalışmak istemiyo-
ruz. Örneğin sol-kanat partileri 
Paris’te düzenlenen öz-yönetim 
fuarına katılmaya çalıştılar ama 
biz onları hala reddediyoruz. 
Toplumsal hareket istediği gücü 
ve perspektifleri kendi başına 
bulmalıdır, bu işi sözde uzmanla-
ra bırakmamalıdır.

Bizim savunduklarımız öz-

Anarşistlerin Seçim Tartışmaları (1)
Meydan Gazetesi’nin daha önceki sa-

yılarında yer verdiğimiz Anarşist Eko-
nomi Tartışmaları’na iki aylık bir ara 
verdik. Bu iki aylık süreç içerisinde il-
gili bölümü, farklı coğrafyalardan anar-
şist birey, grup ve örgütlerle “seçimler” 
başlığıyla gerçekleştirdiğimiz röportaj-
lara ayırdık. Bu röportajları yaparken il-
gili birey, grup ve örgütlerden, bağımsız 
bir durum ya da süreç olarak seçimleri 
ele almaları yerine, o coğrafyanın siya-
si-ekonomik gerçekleri düzleminde bir 
seçim değerlendirmesi yapmalarını ta-
lep ettik. Yaşadığımız coğrafyadaki yak-
laşan yerel seçimleri değerlendirirken, 
daha sağlıklı yorum yapabilme imkanı 

verecek olan bu deneyim paylaşımları-
nı, bu yazı dizisinde yayınlıyoruz.

Bu çerçevede, doğrudan demokrasi-
seçimler; öz-yönetim-temsiliyet karşıt-
lıklarını düşünme fırsatı bulurken, anar-
şizmin seçimlere ilişkin sözünün altı boş 
bir “oy vermeme” kampanyası olmadı-
ğını, farklı bir siyasal gerçeklik arayışı 
ve uygulanışı olduğunu gözler önüne 
sermeye çalıştık. Yer verdiğimiz farklı 
yorum ve değerlendirmelerin, Anarşist 
Ekonomi Tartışmaları bölümünde uygu-
ladığımız hemen sonuca varmayan, ir-
deleyen, anlamaya çalışan yöntem biçi-
miyle benzerlik taşıdığını düşünüyoruz.

İlk yazımızda, Avustralya’dan Mel-
bourne Anarşist Komünist Grubu’ndan 
David; Bulgaristan Anarşist 
Federasyonu’ndan Zlatko; Anarşist Fe-
derasyon (Fransa)’dan Fred ve anar-
kismo.net’in editörlerinden Şilili José 
Antonio Gutiérrez D. ile yaptığımız rö-
portajlara yer verdik.

Bu tarz bir sürecin sonunda ortaya 
çıkacak siyasi tahayyülün Chiapasları, 
Rojavaları, Taksim-Gezi İsyanlarını an-
lamada bir bakış açısı sağlamaya kat-
kıda bulunacağını umarak, Anarşistle-
rin Seçim Tartışmaları’nın ilk bölümünü 
sizlerle paylaşıyoruz.

Çeviri: Özgür Oktay
ozoktay@meydangazetesi.org
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yönetim ve otonomidir.

David-MelbACG: Bazıları en 
sosyalist seçenek olarak Yeşiller’e 
oy veriyor ve bazı anarşistler Da-
niel Cohn-Bendit önderliğinde, 
siyasi değişimi bu yolla etkile-
mek için Yeşiller’e katıldılar ama 
pek başarılı olamadılar. Diğer-
leri tam anlamıyla anarşist bir 
platformda, seçimlere doğrudan 
karşı çıkıyor, genelde anti-kapi-
talist ekonomi, karşılıklı yardım-
laşma farkındalığını yükseltiyor 
ya da bazen basit parodi ya da 
hiciv yapıyorlar. Avustralyalıların 
büyük çoğunluğu da seçimle-
ri “eğer oy vermek herhangi bir 
şey değiştirseydi yasak olurdu” 
sözüyle eleştiriyorlar. Anarşist 
doğrudan eylem, politika değişi-
mi ya da seçim sonuçları üzerin-
de çok etkili olmasa da, mülteci 
gözaltı merkezlerinin kapatılması 
gibi belirli durumlarda değişimi 
zorlayan etkili bir araç olduğu 
geçmişte kanıtlanmıştır.

Anarşistlerin özellikle se-
çim zamanlarındaki yaklaşı-

mı nedir? Ve bu yaklaşımın 
kamuoyunda nasıl bir yeri 
var?

Jose A.: Bazı insanlar dar bir 
politika anlayışına sahipler ve 
sadece ancak seçimlere katıldı-
ğınız zaman politik olduğunuzu 
düşünüyorlar. İnsanlara fark-
lı bir yaklaşımla şunu anlatmak 
gerekiyor: Her gün, düşüncemi-
zi her açıkladığımızda, sesimizi 
her yükselttiğimizde, komşuları-
mızla, sınıf arkadaşlarımızla, iş 
arkadaşlarımızla bir araya gelip 
her karar aldığımızda politika 
yapıyoruz. Patronların, yöneten 
sınıfın en çok korktuğu politika 
budur: Çünkü bu politikanın sa-
dece oyuncuları değil, oyunun 
kurallarını da değiştirme potan-
siyeli vardır. İnsanlar doğrudan 
demokrasiyi keşfedip kendi me-
selelerine gerçekten katılmayı 
ve gerçek gücü istediklerinde, 
devrimcilerin esas görevi bir al-
ternatif göstermektir, insanların 
mücadele ederek zaten geliştir-
dikleri deneyimi daha da geniş-
letmeleri için araçlar vermektir. 

Bugün ihtiyacımız olan, taban-
dan yukarı daha çok örgütlenme 
ve yaşamak istediğimiz tipte bir 
toplumu halk hareketiyle uygula-
maya koymaktır. Yöneticiler bizi 
aksine, değişikliğin tepeden gel-
diğine ikna etmek isteseler de, 
birçok değişiklik bu yolla, doğru-
dan mücadeleyle, isimsiz kitlele-
rin politikaya akın etmesi yoluyla 
meydana geliyor.

Zlatko-FAB: Tabii ki boykotu 
yayıyoruz. Ve her sene seçimleri 
biz kazanıyoruz - halkın %50’si 
hiç oy kullanmıyor. Tabi ki bu ka-
dar çok etki yarattığımızı iddia 
etmiyoruz. Bir alternatif olarak 
doğrudan demokrasi hakkında 
konuşuyoruz ve son yıllarda bu 
iyi karşılanıyor ama bunun ne-
deni maalesef bu terimin daha 
popülerleşmesi. İnsanların bunu 
nasıl algıladığı net değil - son 
zamanlarda birçok politikacı 
“öz-yönetim” ve “doğrudan de-
mokrasi” kelimelerini kullanmayı 
seviyor, hatta bazen “ulusallaş-
ma”, “güçlü-el” ve “vatan hain-
leri mahkemesi” ile birlikte. Hal-

ka açıklanacak çok şey var ama 
yandaş medyanın sesini aşmakta 
zorlanıyoruz.

Fred-IFA: Gerçek şu ki in-
sanlar artık oy vermiyor. Bizim 
yapmamız gereken, onları oy 
vermemeye ikna etmek değil, di-
renmek için kolektif yapıyı oluş-
turmak ve somut dayanışmanın 
yeni biçimlerini yükseltmektir. 
Birçok ufak kolektif deneyim var 
ama büyük etkileri yok, çünkü 
çok yerel çalışıyorlar. İşlerimiz-
den biri de bu deneyimleri daha 
büyük bir hareket oluşturmak 
için federe etmektir.

Şu anda çok fazla mücadele 
yokken, örgütlerimizi yeni in-
sanları katmak konusunda güç-
lendirmeliyiz, büyük etkinlikler 
(kitap fuarı, uluslararası top-
laşma) ya da şenlikler düzenle-
meliyiz. Bazıları başarılı olabilir 
ama anarşist gruplar hala zayıf. 
Etkimiz, militan sayımızdan çok 
daha önemli ama onu da sayısal 
olarak ifade etmek zor.

"Evimiz, Toprağımız ve Oyumuz Yok!" - Abahlali, Gecekondulular Hareketi
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David-MelbACG: Avusturalya 
medyası iki ana partiye ya da sağ 
kanat Hristiyan partilerin yarattı-
ğı sansasyonel manşetlere sıkıca 
odaklanmış durumda. Anarşist-
lerin çoğu seçimlere doğrudan 
tepki vermiyor. Bazı anarşistler, 
bloglar ya da bildiriler ve pos-
terler yoluyla seçimler hakkında 
yorum yapıyorlar. Avustralya’da 
oy vermek zorunlu olduğu için 
birçok anarşist oy vermeyerek 
ceza riski alıyor ya da “oy ver-
me” kartları ve broşürleri dağıta-
rak hapis riski alıyor. Bu taktik-
lerin başarısı çok az ve pek ilgi 
çekmiyor.

Anarşistlerin seçim zamanı 
düzenledikleri eylemler ya da 
kampanyalar nelerdir? Anar-
şistler tarafından harekete 
geçirilen bu kampanyalar ya 
da eylemler amaçlarına ulaştı 
mı?

Jose A.: Türkiye’deki durumu 
bilmiyorum ama başlatılan ha-
reket ne olursa olsun genel du-
ruma bağlıdır. Anarşistler çoğu 
zaman çekimser oy ajitasyonu 
yaparlar ki bence bu esas me-
seleyi kaçırmaktır. Esas mesele 
seçim yanlısı ya da seçim karşıtı 
olmak değil, kendimizi neden se-
çim kampanyasıyla sınırlıyoruz? 
Bizim çoğu zaman negatif değil, 
pozitif bir formül ajite etmemiz 
gerekiyor: Bizim alternatifimiz 
seçim günü değildir, bizim al-
ternatifimiz insanların mücadele 
ve örgütlenme kapasitesini ar-
tırmaktır, sadece mücadele yo-
luyla anlamlı değişimin meydana 
geleceğini göstermektir, iktidar-
da kim olursa olsun. Ben kişi-
sel olarak bunun en iyi alterna-
tif olduğunu düşünüyorum ama 
bu, bir çekimserlik kampanyası 
ya da bir seçim boykotu çağrısı-
nın yapılması gereken zamanlar 
yoktur anlamına gelmiyor, özel-
likle de mücadelenin yükseldiği 
ve insanların yönetici bloka karşı 
itaatsizliğin sesini güçlü çıkara-
bileceği zamanlarda. Bunlar hep 
genel duruma bağlı. Yine genel 
duruma bağlı olarak, istisnai za-
manlarda, örneğin bir azınlık ya 
da ezilen grup için ya da yoğun 
tepki dönemlerinde ya da bir as-
keri cunta durumunda, bir sol 
kanat alternatifini desteklemek 
önemli bile olabilir. Fakat bunlar 
örgütlenme ve harekete geçme 
kapasitesinin ciddi şekilde sı-
nırlandığı istisnai durumlardır. 
Anlaşılması gereken en önemli 
şey, bizim anarşistler olarak gö-
revimizin başka yerde olduğu-
dur, yeni bir dünya yaratmak için 
gerekli yetenekleri inşa etmemiz 
ve insanların kendi yeteneklerine 
güvenmelerini sağlamamız gere-
kiyor. Tam da bu nedenle anar-
şizmin amacı ve aracı arasında, 
taktiği ve stratejisi arasında çe-
lişki yoktur. Biz ezilenler olarak 
doğrudan eylemi sadece müca-
dele mekanizması olarak değil, 
aynı zamanda tabandan yuka-
rı yeni bir dünya yaratmak için 

öneriyoruz.

Kendimize sormamız gereken 
en önemli soru, halkın mücade-
lesi için eylemlerimizin etkisi ne 
olur, öz-yönetim kapasitesi için, 
nasıl ezildiğini ve nasıl sömürül-
düğünü anlamak için?

Zlatko-FAB: Seçimleri, özel 
eylemler örgütleyecek kadar 
önemli görmüyoruz. Çoğu za-
man kendi gazetemizde yazmak-
tan daha fazlasını yapmıyoruz ve 
belki sokaklarda duvarlara bazı 
sloganlar... İlk (ve “demokrasi” 
geldikten sonraki son) referan-
dumda, farklı önerileri ve sahte 
oyları topladığımız bir kampanya 
başlattık ve bunları web sitemiz-
de yayınladık. Toplumun farklı 
örgütlenmesi için bir alternatif 
önerecek kadar güçlü değiliz, sa-
dece bunun hakkında konuşabili-
yoruz ve yapabildiğimiz kadarıyla 
uyguluyoruz. Seçimler sadece bu 
konuda konuşmak için bir fırsat. 
Genelde insanlar onaylıyorlar, 
ama... Hepsi bu - yine gidiyorlar 
ve ‘”aha az kötü olanı seçiyorlar”.

Fred-IFA: Oy vermeme kam-
panyası duyurmamıza gerek 
olmasa da, olumlu perspektifi 
yükseltmek için “ideolojik” kam-
panya yapmak zorundayız: Öz-
yönetim, bedava ulaşım, toplu 
satın-alma, vb. Yapması uzun 
süren bir iş. Biz seçimlerden sa-
dece büyük bir kampanya yap-
mak için faydalanıyoruz. Kendi 
gündemimizi oluşturmak istiyo-
ruz.

David-MelbACG: Herhalde en 
bilineni, sürekli Melbourne’de se-
çimlere katılan Joe Toscano’nun 
kampanyası. Bir sandalye kazan-
mak için en az %40 gerekirken 
genelde %1’den az oy alıyor. 
Medyanın merkez-dışı siyasete 
ilgisizliği nedeniyle anarşist far-
kındalığı ya da geniş toplumsal 
ya da ekonomik sorunları yük-
seltmek üzere ana akım dışında 
tasarlanmış kampanyalar büyük 
ölçüde yok sayılıyor.

Dünya çapında, birbirinden 
etkilendiği söylenen hareketler 
olduğunu biliyoruz. Bunlardan 
bazıları doğrudan demokrasiye 
ilişkin büyük deneyimler yarat-
tılar. Ve bazıları da hükümet ik-
tidarını amaçlayan partilerin se-
çim kampanyalarına evrildi. Tüm 
dünyada meydana gelen bu yeni 
toplumsal hareketler sonrasında 
seçimlerin yeni anlamını yorum-
lar mısınız?

Jose A.: ABD’den Mısır’a, 
dünya çapındaki hareketler bize 
demokrasinin radikal bir sorgu-
lamasının olduğunu gösteriyor. 
İnsanlar dünyayı yöneten ufak 
elitin bütün bu oyunlarından bık-
tı, usandı. Ne yaparlarsa yapsın-
lar, ne derlerse desinler, sonunda 
hep altlarındakileri aldatıp soyu-
yorlar. On yıllardır ilk defa, anar-
şistlerin bakış açısı milyonlara 

ulaşma potansiyeli taşıyan, ey-
lemlilik için kullanışlı bir rehber 
haline geldi. İnsanların görüşleri 
genelde anarşizme yakınlaşıyor 
çünkü anarşist düşünce, ayak-
lanan işçi sınıfının pratiğinden 
türemiştir. Bu fırsatı kullanma-
mız ve programımızla kitlelere 
ilham vermemiz gerekiyor ama 
iki aşırı uçtan kaçınmalıyız: Fay-
dacılık ve aşırı-ideolojileştirme. 
Reformlar için mücadele ve top-
lumsal dönüşüm arasındaki den-
geyi korumamız gerekiyor. “Tek 
yol devrim” gibi geniş sloganlar-
dan kaçınmamız ama devrimci 
amaçlarımızı kitlelerden gizleyip 
sisteme dokunmayan bir reform-
lar listesinin de ötesine geçme-
miz gerekiyor. Net konuşmalıyız, 
uzun vadede toplumun radikal 
dönüşümünü amaçlayan en acil 
talepleri vurgulamalıyız. Bu ko-
lay bir iş değil ama bir yerden 
başlamamız gerekiyor.

Zlatko-FAB: Eğer “doğru-
dan demokrasiye ilişkin dene-
yimler ve hareketler” sonunda 
“hükümet gücünü elde etmeyi” 
amaçlıyorsa, bizim kesinlikle 
“yeni toplumsal hareketlere” ve 
“seçimlerin yeni anlamına” karşı 
çıkmamız gerekir. Bu “yeni ha-
reketin” önerdiği her şey, ezilen 
sınıfların gözlerini boyamanın 
yeni bir yolundan başka bir şey 
olamaz. Bulgaristan’da 100 yıldır 
her türden sosyalist hareket’le 
berbat deneyimler yaşadık ve 
bugün bile bazılarımız (FAB ör-
gütü dâhil) eski komünist parti-
nin ideolojik takipçileri tarafın-
dan aldatılıyor. Çalışmalarımız 
bazen bizi farklı gruplarla yan 
yana getirdi - ulusalcılardan ko-
münistlere kadar, bir şekilde iha-
nete uğramadığımız bir seçim 
hatırlamıyorum. Anarşizmin bü-
tün tarihi, ideolojik ödünün sa-
dece zarar getireceğidir. Bunun 
hakkında yeterince bilgimiz var. 
Fakat iyi niyetli olduğumuz için, 
genelde diğer örgütlerle işbirli-
ği aramamız anlaşılabilir bir du-
rumdur. Ve çoğu zaman hata ya-
parız - insanları kabul etmemiz 
gerekir, ama ideolojileri değil.

“Yeni toplumsal hareket” eğer 
dünya için gerçek bir alternatif 
haline gelecekse hem kapitaliz-
mi, hem de devleti reforme etme 
niyetinden vazgeçmelidir. Buhar-
lı trene jet motoru takarak uzay 
gemisi yapamazsınız (tabii bir 
Cem Yılmaz filminde değilseniz).

Fred-IFA: Bize göre, seçim-
ler kuralları değiştirmek için iyi 
bir yol değil. Biz hükümet gücü-
nü elde etmek istemiyoruz, onu 
yok etmek istiyoruz. Toplumu 
örgütlemenin yolu kolektif mü-
cadele biçimleridir. İspanya’da 
olanlar, örneğin, önemlidir. “Los 
Indignados”dan sonra İspan-
ya halkı zorunlu göçlere ve bü-
yük projelere karşı yeni örgütler 
oluşturdular. Bu hareket Arap 
ülkelerinde, Yunanistan’da dev-
rimlere ilham verdi. Faşist ve 

aşırı muhafazakar grupların geri 
gelmesine dikkat etmemiz ge-
rekiyor. Dinin iktidarına karşı da 
savaşmak gerekiyor. Birçok ülke-
de anarşizm kendi yolunu arar-
ken yeniden doğuyor ya da yeni 
başlıyor. Birçok toplumsal hare-
ket kendilerine anarşist demiyor 
ama bizim için onlar anarşist. 
Önemli olan kolektif olarak neyi 
inşa ettiğimizdir.

Taksim Direnişini coşkuyla iz-
ledik, haberleri ve bildirileri ya-
yınladık. Şüphesiz, insanlar deği-
şim için harekete geçmenin yeni 
yollarını buldular. Bazı Kürt coğ-
rafyalarındaki doğrudan demok-
rasi ve otonomi de ilginç olabilir.

Biz, Fransızca-konuşan anar-
şist federasyon (FA) olarak bilgi, 
destek ve tartışmaları paylaştığı-
mız Uluslararası Anarşist Fede-
rasyonlar (IAF-IFA)’la ilişkiliyiz. 
Açık fikirli bir örgütlenme biçi-
mini yükseltiyoruz, ezilmeye ve 
köleleştirmeye karşı mücadele 
etmek için yeni ilişkiler kuruyo-
ruz ama bunu anarşistler olarak 
yapmak istiyoruz.

Şili’de bazı anarşistler, toplum-
sal mücadele daha fazlasını ka-
zanamaz diyerek siyasi partilere 
katıldılar. Bize göre bu bir hatadır 
ve bu strateji anarşist hareketi 
zayıflatıp bölmüştür.

Mücadele için kullandığımız 
şeyler: Otonomi, federalizm, 
doğrudan demokrasi çok önem-
li. Seçimlere katılmadan da hü-
kümeti (yok edecek kadar güç-
lenmeden önce) istediğimiz gibi 
davranmaya zorlayabiliriz. Bu 
mücadelelerde sadece anarşist-
ler değil halk da gücünü ve istek-
lerini artırır. Şüphesiz, bu daha 
zor ve daha çok zaman alıyor 
ama yükseltmek istediğimiz şey 
budur. Diktatörlüğün hiçbir türü-
nü istemiyoruz.

David-MelbACG: Halkın ço-
ğunun temelsiz bir demokrasi 
inancı var. Arap Baharı, Occupy, 
Diren Gezi, vb. nihayetinde sa-
dece bozuk bir siyaseti getiri-
yor ya da devam ettiriyor, yani 
demokratik hükümeti. Occupy 
sonrasında Obama tekrar seçil-
di. Gezi sonrasında eğer Erdoğan 
kazanmazsa muhtemelen Kılıç-
daroğlu kazanacak ve neo-libe-
ralizm, ulusalcılık ve anti-Kürt 
politikalar devam edecek. Bu 
toplumsal hareketlerin bir sonra-
ki seviyesi, işçilerin özyönetimi, 
evlerin ve mahallenin komünal 
yönetimi, kadın ve etnik azınlık-
ların bağımsızlığı, vb. doğrudan 
katılım sistemleri başlatmak ol-
malıdır, hükümetten bu idealle-
ri onaylamasını beklemek değil. 
Seçimlerin yeni anlamı demok-
ratik değişim talebi değil halk-
ların bağımsızlığının ve gücünün 
arttırılması olmalıdır. Demokrasi 
sadece kültürel, politik ve finan-
sal çoğunluğa hizmet eder çünkü 
çoğunluğun iktidarına odaklanan 
bir sitemdir.
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Güney Kürdistan’da yaklaşık 
9 yıl önce “eşeklere saygı” 

gösterilmesi için kurulan Kürdis-
tan Eşekler Partisi, sonunda pes 
ederek, kendisini feshetti.

35 yıl önce bir grup hayvan dos-
tunun bir araya gelerek oluştur-
duğu Kürdistan Eşekler Toplulu-
ğu, 2005 yılında Süleymaniye’de 
bir partiye dönüştü. Kuruldu-
ğundan beri sürekli alay konusu 
olmaktan bıkan partililer, kendi 
üyelerini de “küçük eşek”, “se-
mer vurulmuş eşek” veya “yaşlı 
eşek” gibi lakaplarla çağırmaya 

Eşekler Partisi Kendini Feshetti
başlamıştı. Parti şubelerini ise 
“ahır” olarak adlandırmışlardı. 
Ayrıca parti üyeleri “Kername” 
(Eşekname) adıyla ekolojik bir 
program hazırlıyorlardı. Eşekler 
Partisi, kısa bir süre önce bölge-
sel hükümetin kendilerine ayırdı-
ğı bütçeyi de reddetmişti, diğer 
iki büyük partiye verilen bütçe 
ile kıyaslandığında, kendilerine 
önerilen bütçenin sefalet olduğu 
tepkisinde bulunarak.

Kürdistan Eşekler Partisi Baş-
kanı Ömer Kalol partinin feshi ile 
ilgili yaptığı açıklamada; “Böyle 

bir topluluk her ne kadar Kürt-
lerin gelenek ve göreneklerine 
uygun olmasa da bir mesaja sa-
hipti ve bu şekilde geniş kitlelere 
ulaşmak istiyorduk. Ancak in-
sanlar vermek istediğimiz mesajı 
anlamadı ve bu nedenle ailem ve 
çocuklarım hedef alındı. Mecbu-
ren partiyi feshetmek zorunda 
kaldık” dedi.

Eşekler Partisi’nin mücade-
lesinden bugün geriye sadece 
2012’de Süleymaniye’de yapılan 
bir eşek büstü kaldı, üzerindeki 
kostümü ve büyük kravatıyla.
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Seçimler ilk olarak Eski 
Yunan’da karşımıza çıkmış, son-
rasında Ortaçağ Hindistan’ında 
köy meclislerinin oluşturulması 
için kullanılan bir yöntem olmuş-
tu. Bu seçimlerde insanlar mec-
liste görmek istedikleri kişinin is-
mini bir palmiyenin üzerine yazıp, 
sayılması için bir toprak kabın içi-
ne bırakıyordu. Tabi ki köprünün 
altından çok sular aktı; palmiye 
yapraklarından, sanal alemde oy 
kullanmaya kadar geçen süreçte 
birçok şey değişti ama seçimin 
ne kadar “gerçek bir seçim” ol-
duğu sorusu anlamını yitirmedi. 
Biz de Meydan Gazetesi olarak 
dünyadaki seçimlere göz atarak, 
bu konuyu değerlendirdik.

ABD
ABD’de, seçimler adeta bir 

oyun gibi geçer. Bu oyunun yö-
netmenleri küresel kapitalist 
şirketler ve onların devlet aygı-
tı içerisindeki bürokratları iken, 
Demokrat ve Cumhuriyetçi par-
ti adayları ise adeta Hollywo-
od yıldızlarıymışçasına ABD’nin 
“demokratik seçimleri”nde arz-ı 

endam ederler. Bu oyunun diğer 
ayağı ABD halkları, yegane iz-
leyicileri ise seçmenlerdir. Fakat 
şu açıktır ki, oyunun sonu belli-
dir. Küresel kapitalistlerin nasıl 
bir imaja ve politikaya ihtiyacı 
varsa, o imaj seçilir. “Saldırgan” 
imajı ile Bush ya da ılımlı ima-
jı ile siyahi başkan Obama. Bu 
yüzdendir ki, oyun çoğu zaman 
yarı yarıya boş geçer. İstatistik-
lere bakılırsa 1960’da oy kullan-
ma oranı % 64 iken, 1996’da % 
50 ‘ye kadar düşmüştür. Az önce 
de belirttiğimiz gibi seçimler bir-
kaç istisna (Roosevelt 1927’de 
İlerici Parti ile % 27 oy almıştır) 
hariç, hep iki parti arasında geç-
miştir. Öyle ki 1852’den bu yana 
başkanların tümü, bu iki par-
tiden gelmiştir. Ayrıca açıklan-
mış veriler de bize İkinci Dünya 
Savaşı’ndan bu yana kullanılan 
oyların % 95’inin bu partilere ait 
olduğunu göstermiştir.

ABD seçimleri her ne kadar tra-
jediyi andırıyor olsa da, yaşanan 
bazı olaylar yüzümüzde hafif bir 
tebessüm bırakabiliyor. 2012 se-
çimlerinde Obama’nın rakibi olan 

Cumhuriyetçi Romney’in destek-
çileri, Obama seçimi kazandık-
tan sonra 100.000 imza toplayıp 
eyaletlerinin ABD’den ayrılmasını 
talep etmesi gibi olaylar ise ko-
medi örneğidir.

Avrupa Birliği
İskandinavya ülkeleri, Belçika, 

Hollanda ve İsviçre gibi ülkelerin 
devletleri özellikle “demokrasinin 
tam olarak işletildiği”, seçimlerin 
usulüne uygun olarak yapıldığı, 
toplumun belirli bir refah düze-
yine eriştiği ülkeler olarak anı-
lırlar. Bu ülkelere Ortadoğu ve 
Afrika’dan bakan ezilenler, de-
rin bir iç çekerek niye onlar gibi 
yaşamadıklarına yakınırlar. Ama 
işin gerçeği şudur ki, mahalleye 
ağaç dikerken bile mahalle halkı-
na referandum yapan akıl, üçünü 
dünyayı sömürmekle ilgili olarak, 
kimseye bir şey sorma ihtiyacı 
duymaz. Dünyanın her yerinde-
ki efendiler, ezilenlerin sırtından 
kazandıkları paraları bankaların-
da saklarken, o çok inandıkları 
demokrasinin kuralları işlemez. 
Savaştan ve yoksulluktan ka-

çan mültecileri sınır boylarında 
bekletip, onları kaçmak zorunda 
bırakıldıkları ülkelerine geri gön-
dermek için referandum yapma-
ya çekinmezler. Ezilenler için Ku-
zey Avrupa demokrasisi “sınırın 
dışında kalmak”tır. Antik Yunan 
demokrasisi ile algısal bir akra-
balığa sahip olan bu ülkelerin 
demokrasisi, insan hakları, katı-
lımcılık ve sosyal devlet safsata-
ları ardında, kölelerin üzerinden 
yükselen bir demokrasidir.

Kuzey Kore
Kuzey Kore’de seçimler, bütün 

çıplaklığı ile “seçim” gibi ilerler, 
başka bir deyişle “formaliteden”. 
Her şey açık ve nettir. Hiçbir si-
yasetçi Hollywood yıldızı gibi bir 
hava takınmaz. DPRK (Kore De-
mokratik Halk Cumhuriyeti)’nde, 
ülkenin kurulduğu günden bu 
yana, İşçi Partisi iktidardır. Dola-
yısıyla İşçi Partisi’nin aday gös-
terdikleri seçilecektir. Öyle de 
olur. Genç ve yeni Devlet Başka-
nı Kim Yong-Un babasının baba-
sından devraldığı iktidarı koru-
mak için, elinden geleni ardına 

DEVLETLER HALKLAR
İSYANLAR VE SEÇİMLER

Özgür Erdoğan
ozgure@meydangazetesi.org
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koymaz. Kim Yong-Un, partinin 
genel sekreteri, Kore ordusunun 
başkomutanı ve mareşal un-
vanlarını taşıyan eniştesi Chang 
Song Thaek’i idam ettirip, takip-
çisi olabilecek yaşlı vekilleri ise 
öteledikten sonra, kendisi gibi 
genç muktedirleri aday gösterir.

Kaldırım Taşlarının Altında 
Kumsalı Değil, Oy Pusulası 
Arayanlar 

 Seçimler, yukarıdaki örnekler-
de bahsettiğimiz gibi, bir oyun 
ya da bir formalite olmanın öte-
sinde, birçok yerde ve zamanda 
patlamakta olan isyanları diz-
ginlemek için kullanılan bir em-
niyet sübabı işlevi de gördü ve 
görmeye devam ediyor. Buna 
en iyi örneklerden bir tanesi Oc-
cupy Wall Street Hareketi olabi-
lir. Bu hareket sonrasında ortaya 
bir şey çıkmadığı gibi, hareket 
adeta Obama’nın seçim çalışma-
sına dönüşmüştü. Occupy Wall 
Street’in talepleri ile Obama’nın 
programında açıkladığı reform-
lar örtüşüyor, toplumun adalet-
li bir yaşam arzusu bir seçimle 

daha boğuluyordu. Aynısı olmasa 
bile, bir benzeri Fransa ‘68’inde 
kendisini gösteriyordu. İktida-
rın özellikle öğrenciler ve işçiler 
üzerindeki yoğun baskısı önce 
Sorbonne Üniversitesi’nde patlak 
veriyor, sonrasında öğrenciler-
den işçilere kadar toplumun tüm 
ezilen kesimlerine hızlı bir şekilde 
yayılıyordu. Her sokak başında 
barikatlar kuruluyor, başta Paris 
olmak üzere Fransa’nın hemen 
hemen tüm şehirleri yanıyordu. 
Ta ki iktidardaki De Gaulle işçi-
lere ve öğrencilere birkaç basit 
hak tanıyıp, erken seçime gide-
ceklerini açıklayana dek. Koca bir 
toplumsal hareket bir ay içinde 
tutuşup, seçim safsatasıyla sön-
dürülüyordu.

Güney Afrika
1948’den 1994’e kadar Apart-

heid (Beyaz ırkın üstünlüğünü 
savunan Ulusal Parti iktidarı) re-
jimi içinde yok sayılan, katledilen 
ve yoksul siyah halk, onlarca yıl 
verdikleri özgürlük mücadele-
sinin sonunda bu rejimden kur-
tuluyordu. Fakat 1994’de Gü-

ney Afrika’nın ilk “demokratik 
seçimi”nde ANC (Afrika Ulusal 
Kongresi) ve SACP (Güney Af-
rika Komünist Partisi) ittifakının 
iktidarı devralmasından hemen 
kısa bir süre sonra, iktidarın ezi-
len halklar üzerindeki kılıcı, yok-
sulları biçmeye devam etti. Si-
yahilere yönelik ırkçılık nispeten 
azalsa da, halihazırdaki hükümet 
tüm etnik ayrımcılıkları körüklü-
yor. Kentsel dönüşüm projeleri 
ile yoksul halkı evinden ediyor, 
madenleri, belki de geçmişte ol-
madığı kadar, küresel kapitalist 
şirketlerin talanına açıyor. İşçi-
lerin üzerindeki baskıyı arttırıp, 
onların hayatta kalmasına bile 
tahammül etmiyordu. (Bkz. Ma-
rikana Katliamı)

Yunanistan
Yunanistan’da son seçimlerde 

alnının akıyla çıkan, “meclis dışı 
siyaset” oldu. Ne yıllardan beri 
ülkeyi değişerek yöneten Pan-
helenik Sosyalist Hareket(Pasok) 
ve Yeni Demokrasi Hareketi, ne 
de sokakta var olan hareketin 
mecliste temsil edilmesi gerekti-

ğini savunan ve oylarını arttıran 
Radikal Sol Koalisyon (Syriza) 
başarılı olabildi. Seçimlere katı-
lım oranı %65’te kaldı. Toplumun 
azımsanmayacak bir bölümü 
devlete ve onun önümüze seçim 
diye sunduğu aldatmacaya kan-
madı ve sandığa gitmedi. Her ne 
kadar bu oranın tamamı olmasa 
da büyük çoğunluğu parlamen-
ter sistemin temsili demokrasi-
sinde değil, doğrudan demokrasi 
alanlarında, öz-yönetim ve öz-
örgütlülük anlayışıyla devlet dışı 
başka bir örgütlenmenin peşinde 
olduklarını gösterdiler.

Tarihin ve coğrafyanın farklı 
zamanlarında ortaya çıkan tüm 
bu deneyimler gösteriyor ki tem-
sili demokrasi ve gözümüzün 
önünde oynanan tüm bu “de-
mokrasicilik oyunu” biz ezilenleri 
köleleştirmeye ve başımızı kal-
dırıp isyan bayrağını çektiğimiz 
her an için bizi etkisiz kılmaya 
yarayan bir araç olarak karşı-
mıza çıkıyor. Seçim sandığından 
“özgürlüğü” çıkarmayı vadeden-
ler, gün geldiğinde” özgürlük için 
mücadele edenler”i susturmak 
için ellerinden geleni yapıyorlar.
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Osmanlı Devleti-Meşrutiyet 
Dönemi

Yaşadığımız coğrafyada se-
çimlerin geçmişini Osmanlı 
Devleti’nin, Tanzimat Fermanı ile 
ilan ettiği I. Meşrutiyet Dönemi’ne 
dek tarihlendirmek mümkün. 
Osmanlı Devleti yöneticileri, yı-
kılmaya doğru yol alan devletin 
kurtuluşu için, halkın isteklerini 
göz önünde bulundurup değer-
lendiren bir yönetim anlayışına 
geçilmesi gerektiğini düşünmeye 
başlamışlardı. Tanzimat Fermanı 

adı verilen, şimdilerin revaçta ta-
biriyle “açılım” 3 Kasım 1839’da 
bu amaçla ilan edilmişti. Yıkılmak 
üzere olan ve ekonomik olarak 
da büyük sıkıntıda olan devleti, 
halktan daha etkin bir şekilde 
toplanacak vergilerle ayakta tut-
mayı planlayan devlet yöneticile-
ri bu amaçla taşralarda “Muhassıl 
Meclisleri” oluşturmaya başladı-
lar. Bu meclislerde üyelerin yarısı 
atama, yarısı da seçimle işbaşına 
gelecekti. Üye adaylarında dev-
let tarafından aranan özellikler 
ise erkek ve mülk sahibi olma-

larıydı. Az da olsa doğrudan de-
mokrasi yöntemlerini anımsatan 
bu seçimde adaylar, seçmenlerin 
önüne teker teker çıkıyor, söz ko-
nusu adayın seçilmesini isteyen-
ler bir tarafa, istemeyenler diğer 
bir tarafa geçiyordu. Ancak yön-
tem olarak seçimler her ne kadar 
böyle kurgulansa da uygulamada 
adayların, son söz ve yetki sahibi 
padişah tarafından atanmasıyla 
işbaşına getirildiği aşikardır.

Osmanlı Devleti döneminde 
1876’da ilan edilen ilk anayasa 

İMPARATORLUKTAN
CUMHURİYETE
KİMİ KİM SEÇTİ ?

Emrah Tekin
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(Kanun-i Esasi) sonrası ilk seçim-
ler 1877’de yapıldı. Ancak aynı yıl 
çıkan Osmanlı-Rus savaşı bahane 
edilerek Padişah II. Abdülhamit 
tarafından meclis kapatılıp ana-
yasa askıya alındı. Yaklaşık 31 yıl 
sonra İttihat ve Terakki Partisi’nin 
faaliyetleri sonucu 1908’de ilan 
edilen II. Meşrutiyet sonrası aynı 
yılın Kasım-Aralık aylarında seçim-
ler gerçekleştirildi ve onu 1912, 
1914 ve 1919 yıllarında gerçekle-
şen seçimler izledi. Bu seçimlerde 
iktidardaki İttihat ve Terakki’nin 
karşısına muhalefet olarak önce 
Ahrar, daha sonra da Hürriyet ve 
İtilaf partileri çıktı. Ancak özellikle 
1912 seçimleri, muhalif Hürriyet 
ve İtilaf partisine oy atmak iste-
yenlerin İttihat ve Terakki Partili-
ler tarafından sopalarla dövülmesi 
nedeniyle “Sopalı Seçimler” olarak 
anıldı.

1923 Sonrası Tek Parti 
Dönemi

Cumhuriyet dönemi sonrası ilk 
seçimler, Lozan Antlaşması gö-
rüşmeleri sürerken gerçekleşti. 
İsmet İnönü, Lozan’da görüşme-
leri yürüten heyetin başındaydı. 
Meclis içinde “Birinci Grup” olarak 
adlandırılan Müdafaa-i Hukuk gru-
buna muhalif olan “İkinci Grup” 
Lozan Antlaşması’nın imzalanma-
sına karşı çıkıyordu. Bu durumda 
antlaşmanın imzalanması tehlike-
ye girebileceğinden Mustafa Ke-
mal meclise, seçimlere gidilmesi 
yönünde karar aldırdı. 28 Haziran 
1923’te yapılan seçimleri muhalif 
“İkinci Grup” boykot etti ve katıl-
madı. Seçime tek parti olarak ka-
tılan Müdafaa-i Hukuk grubu bu 
seçimde Halk Fırkası adını alarak 
(Sonra CHF, sonra da CHP) tek 
parti yönetimini fiilen başlatmış 
oldu. 1924 yılında CHF’ye alter-
natif olarak Terakkiperver Cum-
huriyet Fırkası kurulsa da kısa 
bir süre sonra bu parti Mustafa 
Kemal’in emriyle, ”dini siyasi çı-
karlara alet ettiği” gerekçesiyle 
kapatıldı. Cumhuriyet döneminin 
bu ilk muhalif partisi aynı zaman-
da benzerlerini ilerleyen zaman-
larda ve yakın tarihte de sıkça 
göreceğimiz, devlet tarafından 
kapatılan partilerin ilki olacaktı. 
Bundan 6 yıl sonra 1930’da Mus-
tafa Kemal’in emriyle, ikinci defa 
çok partili sisteme geçiş deneyi-
mi yaşandı. Türkiye o dönemde 
“1929 Buhranı” denen ekonomik 
krizden önemli ölçüde etkilenmiş-
ti. Krize çözüm bulmakta zorlanan 
Kemalist devlet, krizin yaratabile-
ceği toplumsal muhalefeti yeni ve 
“muhalif” bir siyasi parti üzerinden 
parlamento çatısı altında eritmek 
istiyordu. Bunun sonucunda 12 
Ağustos 1930’da Serbest Cumhu-
riyet Fırkası kuruldu. Partinin ku-
rucuları ve kadrolarının Mustafa 
Kemal’in güvendiği kişilerden ol-
masına özen gösterildi - ki zaten 
birçoğu yakın bir zamanda bu par-
tiye katılmak için CHP’den istifa 
etmişti. Partinin devlet tarafından 
kurgulanan bu “muhalif” yapısına 
karşın, tek parti uygulamaların-
dan ve 1929 Buhranı’nın ekono-
mik sonuçlarından bunalan kitleler 
bu partiye büyük ilgi gösterdiler. 

Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın 
üye sayısı iki hafta içinde 15.000’e 
yaklaştı. 1930 yılı Ekim’inde yapı-
lan yerel seçimlerde özellikle taş-
rada CHF’yi geride bırakan SCF, 
seçim sonuçlarına itiraz etti. Zira 
genel toplamda CHF seçimi ka-
zanmış görünüyordu. CHF ve SCF 
yöneticileri birbirlerini seçimlere 
yolsuzluk ve usulsüzlük yapmakla 
suçladılar. Bir süre sonra 16 Kasım 
1930’da SCF kendini feshetti. Yak-
laşık 6 ay sonra 25 Nisan 1931’de 
yapılan seçimlerde CHF’nin karşı-
sına bağımsız adaylar çıktı.1935 
yılında yapılan seçimlere “partinin 
ebedi ve değişmez genel başkanı” 
sıfatıyla Mustafa Kemal’in belirle-
diği adaylarla ve isminde “fırka” 
ibaresini “parti” olarak değiştiren 
CHP tek başına katıldı. 1943 yılın-
daki seçimlere de tek parti olarak 
giren CHP’de, bir önceki seçim-
den farklı olarak adayları, 1938’de 
ölen Mustafa Kemal’in yerine cum-
hurbaşkanı olan “Milli Şef” İsmet 
İnönü atandı.

Türkiye’de tek partili dönem bo-
yunca devlet tarafından, seçimle-
re siyasi kültürün önemli bir figürü 
olarak ayrı bir değer atfedilmiştir. 
Bunun göstergesi olarak başarısız 
çok partili sistem girişimleri de da-
hil olmak üzere, her seçim sonrası 
meydanlarda “Sandık Alayı” adı 
verilen törenler gerçekleştirilmiş-
tir. Bu törenlerde oy sandıkları çi-
çekler ve bayraklarla meydanlarda 
dolaştırılırken, seçimlerle yaşanan 
bu “demokrasi bayramı” halka 
“kutlatılıyordu”. Ancak devletin 
tüm bu özendirme çalışmalarına 
rağmen, örneğin 1927 seçimlerine 
katılım %20 civarında kalmıştı.

Çok Partili Dönem
1945 yılında İkinci Paylaşım sa-

vaşının sona ermesiyle sıcak sa-
vaş yerini “Soğuk Savaş” dönemi-
ne bıraktı. TC devleti de bu soğuk 
savaş konjonktüründe çok partili 
“demokrasilerin” hüküm sürdüğü 
tarafta yer aldı. Siyasal yaşamını 
da işte bu çok partili “demokrasi-
lere” uygun şekilde dizayn etmesi 
gerekiyordu. Bu dönem ilk siya-
si parti 1945 yılında kurulan Mil-
li Kalkınma Partisi idi. Bu partiyi 
daha önce CHP ile görüş ayrılığına 
düşen Celal Bayar ve Adnan Men-
deres gibi isimlerin 1946 yılı Ocak 
ayında kurduğu Demokrat Parti 
takip etti. Aynı yıl yapılan ve “Hi-
leli Seçim” olarak da adlandırılan 
seçimleri DP’lilerin tüm itirazları-
na karşın CHP’nin kazandığı ilan 
edildi. Ancak DP sonrasında ya-
pılan üç seçimi üst üste kazandı 
(1950-54-57). DP’nin bu seçim 
başarılarında ABD yanlısı politika-
larının etkili olduğunu söylemek 
mümkün. 1945 sonrası ABD’nin 
NATO üyesi üçüncü dünya ülkele-
rine SSCB-Doğu Bloku tehdidine 
karşı dağıttığı “Marshall Yardımı” 
adındaki ekonomik teşvikler ve fi-
ilen savaşa girmemiş olan TC dev-
letinin hazinesinde biriken altın ve 
döviz rezervi sonucu oluşan nisbi 
ve göreceli ekonomik refahı da bu 
etkenlere ekleyebiliriz. Fakat bu 
“refah dönemi” uzun sürmedi. Baş 
gösteren ekonomik sıkıntı nede-

niyle DP hükümeti 1958 yılında ilk 
kez İMF heyetini davet etti, aynı 
yıl ilk “İstikrar Paketi” hazırlandı. 
Ekonomik bunalım kısa bir süre 
sonra siyasal sorunları beraberin-
de getirdi ve 27 Mayıs 1960 tari-
hinde Cumhuriyet döneminin ilk 
askeri darbesi gerçekleşti. Darbe 
sonrası seçimler 15 Ekim 1961’de 
yapıldı. Bu seçime Adalet Partisi, 
Yeni Türkiye Partisi, Cumhuriyetçi 
Köylü Millet Partisi ve CHP katıldı. 
Bu seçimleri dört yılda bir yapılan 
1965, 69, 73 ve 1977 seçimleri 
izledi. 1965 seçimleri önce ilk si-
yasi partiler yasası çıkarıldı ve se-
çim sisteminde yapılan değişiklik-
le nispeten az oy alana partilerin 
de parlamentoda temsil edilmesi 
amaçlandı. Bunun sonucunda Tür-
kiye İşçi Partisi (TİP) meclise 15 
milletvekili soktu. Ancak 1969 se-
çimleri öncesi, iktidardaki AP’nin 
getirdiği baraj sistemi sonucu TİP, 
neredeyse 1965 seçimleriyle aynı 
oyu almasına karşın bu kez sade-
ce 2 milletvekili çıkarabildi.

1960 sonrasının Türkiye siya-
si yaşamındaki bir diğer deği-
şiklik ise TBMM ve Cumhuriyet 
Senatosu’ndan oluşan çift meclisli 
sistemdi. 12 Eylül 1980 darbesine 
kadar süren bu sistemde Cumhu-
riyet Senatosu adı verilen meclis 
üyelerinin seçilme şartlarından bi-
rinin “üniversite mezunu olmak” 
olması nedeniyle halk arasında 
“Okumuşlar Meclisi” olarak da anı-
lıyordu. TBMM’nin aldığı kararları 
denetleyen bir üst kurul gibi de 
işleyen Cumhuriyet Senatosu’nun 
15 üyesi de cumhurbaşkanınca 
atanıyordu.

12 Eylül 1980 Darbesi Sonrası
Askeri darbe yönetiminin işba-

şına gelmesiyle birlikte siyasi par-
tiler kapatıldı ve siyasi faaliyetler 
yasaklandı. 1983 yılı Nisan ayından 
itibaren ise, ancak darbecilerin sa-
kıncasız bulduğu ve veto etmediği 
partilerin kurulmasına ve siyaset 
yapmalarına izin verildi. 1983 Ka-
sım ayında yapılan seçimlere “za-
rarsız ve sakıncasız” partilerden 
sembolik olarak bir merkez sağ-
liberal (Anavatan Partisi-ANAP), 
bir sosyal demokrat-sol Halkçı 
Parti(HP), bir de darbecilerin açık-
tan desteklediği milliyetçi ve dev-
letçi (Milliyetçi Demokrasi Partisi-
MDP) olmak üzere üç partinin 
katılmasına izin verildi. Bu seçimi 
1991 yılındaki seçimlere kadar 8 
yıl tek başına iktidarda kalacak 
olan ANAP kazandı. Ancak bu se-
çimlerden bir yıl sonra 1984 yılın-
da yapılan yerel seçimler, darbe-
cilerin kurguladığı icazetli “siyasal 
faaliyet alanını” deşifre etti. Çünkü 
bu seçimde bir önceki seçime veto 
edilerek alınmayan iki parti Sosyal 
Demokrasi Partisi (SODEP) ve DYP 
ikinci ve üçüncü parti oldu. Eğer 
bu bir genel seçim olsaydı darbe-
cilerin desteklediği HP ve MDP ba-
rajı bile geçemeyecekti.

Koalisyon-İttifak-Cephe 
Dönemleri

1991 yılı Ekim ayında gerçek-
leşen ve DYP-SHP koalisyon hü-

kümetini iktidara getiren seçim-
lerle birlikte 2002 Kasım ayında 
AKP’nin tek başına iktidar olması-
na kadar yapılan seçimlerden, ikili 
ya da üçlü koalisyon hükümetle-
rinin kurulduğu sonuçlar çıktı. Bu 
koalisyon iktidarlarından yakın 
tarihte akılda kalanları 28 Şubat 
döneminde generallerin müdaha-
lesiyle bozulan Refah-Yol (Refah 
Partisi-DYP) hükümeti ve bu mü-
dahale sonrası kurulan ANASOL-
D(ANAP-DSP, Demokrat Türkiye 
Partisi) koalisyon hükümetleriydi.

Şu anda iktidarı elinde bulun-
duran AKP’nin de, geçmişte dört 
siyasi eğilimi birleştiren ANAP ile 
benzer olarak ancak ilan edilme-
miş bir çıkarlar ittifakı olduğunu 
söylemek mümkün. 1983 seçim-
lerine gidilirken ANAP lideri Turgut 
Özal, partisinde dört farklı siyasal 
eğilimi (sosyal demokrat-sol, li-
beral, milliyetçi, İslamcı-sağ) bir-
leştirdiğini söyleyerek bu anlamda 
bir ittifaklar bütünü olduğunu fii-
len ilan etmişti. İçinden geçtiğimiz 
bu süreçte alenileşen AKP-Cemaat 
çatışmasıyla ortaya çıkan durum 
da mevcut AKP iktidarının yekpare 
ve heterojen bir yapıya sahip ol-
madığını ortaya koyuyor.

Yaşadığımız topraklarda devleti 
yönetenler iktidarlarını, ezilenler 
üzerinde çeşitli koalisyon, ittifak 
ya da cephe formülasyonlarıyla 
hayata geçirdi. Toplumsal mu-
halefetin ve politizasyonun çok 
yüksek olduğu 1970’li yıların or-
talarından itibaren kurulan Milli-
yetçi Cephe (MC) hükümetleri bu 
formülasyonun yükselen işçi sınıfı 
mücadelesi ve sokak muhalefe-
tine karşı kurulmuş olanlarıydı. 
1975 yılında AP, MSP, MHP ve CGP 
(Cumhuriyetçi Güven Partisi)’nin 
koalisyonuyla kurulan 1.MC hü-
kümeti 1977 Haziran seçimlerine 
dek iktidarda kaldı. 1977 Haziran 
seçimlerinde CHP hükümet kura-
cak yeterlilikte milletvekili sayısı-
na sahip olamadığından, Temmuz 
1977’ye dek iktidarda kalacak 
olan 2.MC hükümeti AP, MSP ve 
MHP’nin koalisyonuyla kuruldu ve 
Ocak 1978 tarihine kadar iktidar-
da kaldı. Aslen tek başına bir AP 
hükümeti olan ama dışarıdan MSP 
ve MHP’nin desteklediği 3.MC hü-
kümeti Kasım 1979’dan darbenin 
gerçekleştiği 12 Eylül 1980’e ka-
dar iktidardaydı.

Söz konusu MC hükümetlerinin 
işbaşında olduğu tarihsel döne-
me baktığımızda 34 kişinin öldü-
ğü 1 Mayıs 1977 ve 7 devrimcinin 
yaşamını yitirdiği 16 Mart 1978 
katliamlarını hatırlarsak, adı ge-
çen “cephelerin”  kimlere karşı 
ve ne amaçla kurulmuş olduğunu 
da anlayabiliriz. MC hükümetleri 
döneminde sivil-faşistlere aske-
ri eğitimlerin verildiği “Komando 
Kampları”nın fiilen kurumsallaştığı 
gerçeğini göz önünde bulundurdu-
ğumuzda aynı tarih kesiti içinde 
gerçekleşen devlet destekli başka 
katliamları gerçekleştiren devle-
tin gayrı-resmi örgütlenmesi olan 
“kontr-gerillanın” temellerinin de 
bu dönemde atıldığı gerçeğini gör-
mek mümkün.
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D
eğişik zamanlarda yaşıyoruz. Ne-
reye baksak kafası karışık ve kaygı 

içinde insanlar... Herkes mağdur, herkes 
kırılgan, herkes yine de dünya hakkın-
da bilinmesi gereken her şeyi yalamış, 
yutmuş ve hazmetmiş görünüyor. İçine 
gömüldüğümüz gündemler birbirini öyle 
hızlı takip ediyor ki gündemin içinden 
bakıp, resmin bütününü görmek pek ola-
sı değil sanki.

Patladığı günden bu yana bir parçası 
kılındığımız Suriye İç Savaşı mı dersiniz, 
Büyük Ortadoğu Projesi mi, Reyhanlı 
Katliamı mı? Avrupa’yı sarsan ekonomik 
krizin gölgesinde AB ilişkileri mi yoksa… 
Ergenekon operasyonları, KCK operas-
yonları, “barış” süreci… Devletin el de-
ğiştirmesi, cemaat - AKP savaşı, CHP’de 
kaynayan kazanlar, Taraf’tan ayrılan-
lar, orduda boy gösteren kadro sıkıntı-
sı… Ermeni meselesi, Kıbrıs meselesi, 
İsrail’le ilişkiler… Yeniden çizilen sınırlar, 
küreselleşme, güç gösterileri… Dünya-
nın dört bir yanında kazanlar kaynarken 
Türkiye’de kurutulan dereler, Hidroelekt-
rik Santraller, iki milyon ağaç pahasına 
yapılacak olan İstanbul’daki 3. Köprü ve 
Havaalanı projeleri, Taksim’in yayalaştı-
rılması ama gösteri yürüyüşlerine kapa-
tılması, dört bir yandan fışkıran AVM’ler, 
alkol yasağı, ertesi gün haplarının reçe-
teye bağlanması, internetin kontrol al-
tında tutulması, hapishane kompleksleri, 
“iki ayyaş”lar, “en az üç çocuk”lar, dört 
artı dört artı dörtler… 

Tüm bunları nefes almadan sıralarken 
OECD yaşam endeksinde Türkiye’nin so-
nuncu olmasını filan da es geçmeyelim. 
Hiçbir gündemin hatırı kalmasın… Bunca 
şey nefes nefese yaşanırken kimi vatanı 
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F Tipi Cezaevi’nde gardiyanların 
yaptığı bir koğuş aramasının görüntüleri 
medyaya yansımıştı. Medyaya yansıyan 
aramaların görüntüleri, iki kayıttan olu-
şuyordu. Birinci kayıtta arama yapılma-
sına direnen iki tutsağın gardiyanlar ta-
rafından zorla dışarıya çıkarıldığı ve her 
bir tutsağa 4-5 gardiyanın saldırdığı gö-
rülüyordu. İkinci kayıtta ise, tutukluların 
çamaşır leğeninden yaptıkları basketbol 
potası “yasak” denilerek sökülüyor, ca-
mın tozuna parmakla yazılmış bir yazı 
tutanak altına alınıyor ve soruşturma 
sebebi oluyordu. Yayınlanan bu son gö-
rüntülerle birlikte, cezaevlerindeki keyfi 
uygulamalar tekrar gündeme geldi.

Türkiye ve bölge illerinde bulunan ce-
zaevlerinde yaşanan hak ihlalleri, 2014 
yılının ilk iki ayında da devam etti. İnsan 
Hakları Derneği’ne gönderilen mektup-
larla, milletvekillerinin cezaevi ziyaret-

leriyle, hazırlanan raporlarla ortaya çı-
kan sonuçlar gösteriyor ki cezaevlerinde 
keyfi uygulamalar artarak sürüyor. Ceza-
evi yönetimlerinin dayatmacı uygulama-
larıyla özellikle siyasi tutsaklar iradesiz-
leştirilmek ve tektipleştirilmek isteniyor.

Üst arama, ayakkabı çıkartma, çıplak 
arama, sohbet hakkının ve kurs-atölye-
hobi çalışmalarının engellenmesi gibi 
birçok şekilde tutsaklara uygulanan bu 
yıldırma politikalarına direnenler ise, ce-
zaevi yönetimlerinin tehdidi, baskısı ve 
cezasıyla karşı karşıya.

Cezaevlerinde yaşanan bu keyfi uy-
gulamalar ve hak ihlalleri hız kesmeden 
sürerken, İzmir 1 No’lu Kırıklar F Tipi 
Hapishane’den bir tutsak da gazetemize 
ulaşarak, kaldığı cezaevinde yaşanmak-
ta olan uygulamalardan bahsetti. Uzun 
yıllardır tutsak olan Serkan Kocakap-
lan, kaldığı cezaevinde henüz başlayan 

ve cezaevlerinde giderek yaygınlaşacak 
olan “görüş kabini uygulaması”nı şu şe-
kilde özetledi:

“…Adalet Bakanlığı’nın 13 F Tipi ceza-
evinde uygulamaya çalıştığı, avukat/tu-
tuklu görüş kabinleri “yenileniyor”. Yeni 
uygulamayla birlikte, hükümlü ve tu-
tuklunun getirildiği koridora açılan kapı 
dışında, kabinin üç cephesi de camdan 
yapılacak. Bu durumda, tutsakların avu-
katlarıyla yaptığı görüşmeyi görevli gar-
diyanın yanı sıra, herkes izleyebilecek. 
Bu durum, avukat-müvekkil mahremi-
yetinin ihlali anlamına gelmekte ve sa-
vunma hakkı ortadan kalkmaktadır. Bu 
uygulama şu an Kırıklar 1 No’lu ve Bolu 
F Tipi hapishanelerinde uygulanmakta. 
Ayrıca uygulama için Sincan ve Kandı-
ra F Tipi hapishanelerinde de inşaatlar 
sürmekte. Bu uygulamaya karşı çıkan 
tutsaklar ise darp edilmekte, tutsakların 
savunma hakları ellerinden alınmaktadır.

korumak peşinde, kimi imanını, kimiy-
se yaşam tarzını… Kim olduğumuzu, ne 
olduğumuzu, neyi isteyip neyi isteme-
diğimizi unutturan bir hırgürün içinde, 
yaşam gailesindeyiz… O halde korkula-
rımızın motorunu durdurup bir nefes al-
manın tam zamanı…

Algımızı durultmanın, gerçeklikle iliş-
kimizdeki temassızlıkları gidermenin, 
Mevlana’nın filine ışıkları açıp bir de 
öyle bakmanın tam zamanı… “Kardeşim 
Esad”ın bir günde nasıl “kan emici Esed”e 
dönüştüğünü anlamanın mesela… Tıpkı 
yıllar öncesinde kırk yıllık “tedhiş”in bir 
gecede “terör”e dönüşmesi gibi… Birbi-
riyle kopuk ve ilişkisiz görünen her şeyin 
aslında nasıl da birbirine göbekten bağlı 
olduğunu, hayatın ve hegemonya strate-
jilerinin boşluk tanımadığını da anlama-
nın yolu belki bu dil oyunlarını görebil-
mekten geçmektedir kim bilir…

İki kere iki dört; dilinizi, gündeminizi 
ve korkularınızı yönetmeyi başaran kişi-
ler algınızı ve davranışlarınızı da yönete-
bilirler. İşte tekleşmiş bir toplum distop-
yasına giden yolun köşe taşları… Algınızın 
iplerini elinizde tutamıyorsanız hayatınızı 
nasıl savunabilirsiniz ki? Yaşam alanları-
nızı ve çocuklarınızı mesela…

O zaman bütün bu muhabbetlerin ro-
tasını kısaca çizmek gerekir: Algı mani-
pülasyonunun ilk adımı bildiklerini unut-
turmaktır. Buyurun size enformasyon 
bombardımanı… Gerçeklerle harmanlan-
mış yalanlar. Arzulara bulanmış kaygı-
lar… Havuç ve sopa… Şeyler arasındaki 
bağıntıları takip etme yetimizin elimiz-
den alınması izler bunu. Akışı takip etme 
yeteneğimizin güdükleştirilmesi. Bağlam 

ile algımız arasına çekilen perdeler… Ger-
çeklikle aramızda örülen duvarlar…

Masa başında oluşturulan bir dille ma-
lul olmak… Tedhiş, dehşetten gelir mese-
la. Sizi dehşete düşürerek, korku salarak 
algınızı ya da davranışlarınızı yönlendi-
ren her hareket bir tedhiş hareketidir. 
Dehşet yoksa tedhiş yoktur. “Üniversite 
Harçları Kaldırılsın” diyen 17’lik çocuğu 
tedhiş suçlamasıyla hapislerde sürün-
düremezsiniz mesela… Bağlam ortada-
dır… Devletin işkencesinin, gözaltında 
kayıpların, infazların tedhişle ilişkisini 
gözlerden gizlemeniz de olası değildir. 
Zira dehşet saçarak algınıza ve davra-
nışlarınıza yapılan bir müdahaledir söz 
konusu olan… Ama terör dediğinizde her 
şey değişiverir. Kavramın aslında aynı 
köke erişmesinin bir önemi yoktur bu 
noktada. O kökü kimse algılayamamak-
tadır çünkü. Ve böylece “silahsız terör 
örgütü” gibi kavramlar bile icat etmeniz 
mümkündür artık. Sonra kaos ve anarşi 
vardır. Mutlaka çok “kötü” şeylerdir böy-
le ama ne olduklarını kim bilebilir ki… 
Şeyler bağlamlarından tek tek kopartı-
lıp kavramlar yeniden içeriklendirilirken, 
birbiriyle alakasız her şeyi birbiriyle iliş-
kilendirebilmek de mümkün olur… Kaos 
eşittir anarşi, anarşi eşittir terör. E ted-
hiş ne oldu? Suya düştü… Su ne oldu? 
Paralel devlet içti… Gerisi oldu da bitti 
maşallah. “Operasyon”un adı eskiden 
“ameliyat”mış kimin umurunda? Ne yap-
tık? Devletin düzenine karşı kargaşa çı-
kartmaya terör denir… Peki ya kargaşa? 
“Emek Sineması yıkılmasın” dersin. Polis 
gelir gaz sıkar. Kargaşa olur. Çocukları-
mız ölmesin dersin. Polis gelir cop çeker, 
kargaşa olur. Ve kargaşa her zaman dev-
letin düzenine karşı girişilmiş bir eylem 
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2010 yılında yapılan referandumun-
dan sonra Anayasa Mahkemesi’ne 
(AYM) bireysel başvuru hakkı tanınmış 
oldu. Ancak bu hukuki yol, son aylar-
daki uzun tutukluluk meselesine dair 
mahkemenin vermiş olduğu kararlarla 
tekrar gündeme girdi. Peki, bize karşı 
açılmış veya bizim açmış olduğumuz 
davalarda konuyu nasıl bir hukuki yol 
izleyerek Anayasa Mahkemesi’ne gö-
türeceğiz? Bu kullan-at yazı da, bunu 
incelemeye çalışacağız.

Anayasanın 148/3 fıkrasına göre: 
“Herkes, Anayasada güvence altına 
alınmış temel hak ve özgürlüklerinden, 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kap-
samındaki herhangi birinin kamu gücü 
tarafından, ihlal edildiği iddiasıyla Ana-
yasa Mahkemesi’ne başvurabilir. Baş-
vuruda bulunabilmek için olağan ka-
nun yollarının tüketilmiş olması şarttır.”

Bu madde çerçevesinde, AYM’ye 
“herkes” başvurabilir. Bu, yabancı uy-
ruklu kişilerin de başvuru yapabileceği 
anlamına gelir. Ancak yabancılar T.C 
vatandaşlığı ile bağlantılı olan (mesela 
seçme seçilme konusu gibi) konularda 
başvuru yapamaz.

Başvuru konusu Anayasada belirti-
len temel hak ve özgürlükler ile Avrupa 
İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamında-
ki haklara ilişkin olabilir. Örneğin ya-
şama hakkı, işkence ve eziyet yasağı, 
zorla çalıştırma yasağı, kişi hürriyeti 
ve güvenliği, hak arama hürriyeti, suç 
ve cezaların kanuniliği, özel hayata, 
aile hayatına, konut ve haberleşme-
ye saygı, düşünce, din ve vicdan hür-
riyeti, düşünceyi açıklama ve yayma 
hürriyeti, toplantı ve örgütlenme hür-
riyeti, serbest seçim hakkı, temel hak 
ve hürriyetlerin korunması, eğitim ve 
öğretim hakkı ve ödevi, eşitlik ve etkili 
başvuru hakkı bu kapsamda sayılabi-
lecek haklardandır. Başka bir konuda 
başvuru yapılırsa mahkeme konu ba-
kımından yetkisiz olduğu için başvu-
ruyu reddedecektir. Yukarda belirtilen 
haklara ilişkin ihlalin ise 148/3’e göre 
“Kamu Gücünden” kaynaklanması ge-
rektiği belirtilmiştir. Bu çerçevede Gezi 
sürecinde yaşam hakkımıza, eziyet ve 
işkence yasağına, hak arama hürriyeti-
ne açıkça kasteden devlete karşı açılan 
davalar (bir sürpriz olmazsa) redde-
dileceğinden, konuyu hiç üşenmeden 
binlerce ayrı dosya olarak AYM’ye ta-
şımak gerekiyor. Bırakalım onlar zor 
durumda kalsın.

AYM inceleme alanı dışında olduğun-
dan, mahkemenin verdiği kararın adil 
olup olmadığını, davadaki maddi ya 
da hukuki hataları, hukuk kurallarının 
doğru uygulanıp uygulanmadığını ince-
leyemez. Öbür taraftan bu hususlar te-
mel hak ve özgürlüklerin ihlali ile doğ-
rudan bağlantılı ise ve açıkça keyfilik 
varsa inceleme konusu yapılabilir.

Başvuru süresi ise 30 gündür. Nor-
mal hukuki prosedürde Yüksek Mahke-
melerin (Yargıtay, Danıştay ile Askeri 
Yargıtay ile Danıştay) vermiş olduğu 
nihai kararlarla kanun yolları sona erer. 
Bu nihai karar sürenin başlangıcıdır. Bu 
noktada hatırlatmak gerekir ki, tüke-
tilmesi gereken kanun yolları etkin 
değilse veya makul sürede yargılama 
yapılmıyorsa (uzun tutukluluk) kanun 
yolları tükenmeden de AYM’ye başvu-
rabilirsiniz.

Başvurunun AYM’nin internet site-
sinde yer alan formun doldurularak 
yapılması gerekiyor. Tüm delillerde bu 
formun eki olarak dosyaya konulmalı. 
Ayrıca şu anda 200 tl civarı bir harç 
da ödenmek zorunda. Başvuruyu direk 
AYM’ye yapabileceğiniz gibi bulundu-
ğunuz yerdeki mahkemelere giderek 
de yapabilirsiniz. Oradaki görevliler 
teslim ettiğiniz dosyayı AYM’ye gönde-
recektir.

Bireysel başvuru hakkının Avrupa İn-
san Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) baş-
vuru yolunu kapatıp kapatmadığı ko-
nusuna gelince; AİHM’e başvuru hakkı 
Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası 
sözleşmelerle teminat altına alınmıştır. 
Devlet AİHM’e başvuruyu engelleye-
mez. Ancak bu noktada AYM’ye baş-
vuru hakkının tanınmış olması devletin 
bir kurnazlığı olarak duruyor. Çünkü iç 
hukuk yolları tamamen tüketilmeden 
aihm’e gitmek mümkün değil. AYM’ye 
başvuru hakkı da artık bir iç hukuk yolu 
haline geldiğinden bu süreç tamamlan-
madan AİHM’e gitmek artık olası değil. 
Türkiye ödemek zorunda kaldığı yük-
sek tazminatlar sebebiyle icat ettiği bu 
ara formülü de geçen iki yıllık “perfor-
mansına” baktığımızda boşa düşürecek 
gibi duruyor.

Devletin kendi koyduğu kuralları in-
sanlara öldüresiye dayatıp kendisinin 
hiçbir şekilde tanımaması şaşırtıcı de-
ğil. Mücadelemizin bir yönü de bu iki-
yüzlülüğün açıkça teşhir edilmesidir.

Kullan-at Kılavuz: 
Kapitalist işleyiş içerisinde zaman zaman 

kullanılabilecek ama paylaşma ve dayanış-
mayla örülü özgür dünyada hiçbir şeye yara-
mayacak bilgiler…
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Ayrıca havalandırmalara takılan ve 
tutsakları gözetleyecek olan kamerala-
rın, tutsaklar tarafından sökülüp idareye 
teslim edilmesi ile ilgili, cezaevi idaresi 
birçok tutsağa 20’şer günlük hücre ceza-
sı vermişti. Bu konuyla ilgili olarak Ada-
let Bakanlığı’na yapılan itirazlar ise çoğu 
zaman olduğu gibi dikkate alınmamak-
tadır…”

Devlet, mücadele edenleri hapsederek 
korkutabileceğini düşündüğünü cezaev-
lerinde, tutsakları yıldırmaya çalışıyor. 
Açılan soruşturmalarla, verilen cezalarla, 
uzun tutukluluk süreleriyle, “avukat-mü-
vekkil mahremiyeti”ni engelleyecek yeni 
uygulamalarla, tutsaklar üzerindeki bas-
kısını artırmayı sürdürüyor. Tutsaklarsa, 
üzerlerindeki tüm baskıya rağmen di-
renmeyi, mücadele etmeyi sürdürüyor-
lar; içeriden bize ulaşan tutsak arkada-
şımız Serkan Kocakaplan gibi “her şeye 
rağmen bir şeylerin değişeceğine dair 
umutlarını koruyorlar”…

olduğu içindir ki polis seni dövüyorsa bir 
bildiği vardır mutlaka. Ve bildiği o şey de 
senin bir terörist olduğundur… Tenis se-
yircisinden de, tiyatrocudan da, 12 ya-
şındaki Uğur Kaymaz’dan da terörist çı-
karmanın formülü budur işte. Kuşkusuz 
postmodern zamanlarda simya, sosyal 
bilimlerin en mühimidir.

Bağlamları kopar, dün bildiğini bugün 
unuttur, kavramları yeniden içeriklendir, 
şeyleri nasıl algılatmak istiyorsan öyle 
ilişkilendir. Sözde soykırım, sözde vatan-
daş, sözde muhalefet… Dersim bir karar-
nameyle böyle Tunceli olur. 1 Mayıs Ma-
hallesi, Mustafa Kemal…  Kart-Kurt işte 
güzel kardeşim. Çaktınız köfteyi… Son-
ra bir sabah kalkmışsınız “Esad Kardeş” 
olmuş, “kan emici Esed…” Hani böyle 
şeyleri pek merak edenlerden değilseniz 
boşluğu doldurmak yine benim işim ol-
sun: Ondan sonra 11 Mayıs… Ne güzel 
kasabamızdın sen Reyhanlı.

Sonra gelsin dindar nesil, gitsin Tak-
sim. Gitsin kürtaj, gelsin üç çocuk… Ne-
yin yenilip neyin içileceği, neyin giyilip 
neyin çıkarılacağı, kaç çocuk yapılaca-
ğı, nasıl yapılacağı, kime ne denilip ne 
denilmeyeceği, neye itiraz edilip neye 
edilmeyeceği, nerede toplanılıp nerede 
dağılınacağı filan artık “usta”nın bileceği 
iştir ve fakat neyin özel hayata ve yaşam 
tarzlarına müdahale olup olmadığını da 
o bilecektir elbette… Burada başbakan 
konuşuyorken, onun lafı üstüne laf söy-
lemek ne haddimize…

Ve ondan sonra aslına bakarsanız on 
iki gelir… Algımızın ipleri “usta”ların elin-
de olduktan sonra apoletliymiş apoletsiz-
miş ne fark eder… Ve her gün 12 olduk-
tan sonra Mart’mış Eylül’müş beyhude…  



42

Sinema, izleyiciye büyülü bir dünya sun-
sa da, gerçek hiç de öyle değil. Bunun 

böyle olmadığı geçtiğimiz günlerde yapılan 
bir festivalde de görüldü. İspanya’nın sine-
ma alanında en büyük festivali sayılan Goya 
ödüllerinin 28.sinin ödül töreni, tam bir pro-
testoya dönüştü.

Ülkede uzunca zamandır süren ekonomik 
sıkıntıların, özellikle çalışan kesimi oldukça 
zor duruma sürüklediği biliniyor. Birçok ça-
lışanın geçinemediği için borçlanmak duru-
munda olduğu ülkede, haciz ve icra olayları 
da artık neredeyse sıradan sayılıyor.

Sinema sektöründe çalışan işçiler, kötü 
ekonomik gidişten fazlasıyla nasiplerini almış, 
400 civarında sinemanın kapısına vurulan ki-
lit yüzünden işsizler kervanına katılmış, ya da 
çalıştıkları dizi ya da filmlerden alacaklarını 
alamamış, ya da artık yeni işlere çağrılmaz 
durumda bırakılmışlardı. İşte böylesi bir dö-
nemde yapılan festival, bir eylem alanına dö-
nüştü; salon önüne serilen kırmızı halı, pro-
testocuların “arz-ı endam” etmesini sağladı.

Festival sırasında kürsüden yapılan konuş-
malarla da bu politizasyon gece boyunca sür-
dü. Başına gelecekleri önceden tahmin eden, 
Eğitim, Kültür ve Spor Bakanı Jose İgnacio 
Wert, Goya tarihinde bir ilk olarak bakansız 
bir festival açılışı gerçekleşmesini “sağladı”. 
En İyi Senaryo ödülüne layık görülen senarist 
Mariano Barroso ise, bununla yetinilmemesi 
gerektiğinden dem vurup, bakanın istifasının 
gerektiğini söyledi.

Bazı davetliler de, yakalarına taktıkları ya 
da ellerinde tuttukları küçük dövizlerle bu 
ekonomik gidişatı dillendirdiler.

Sahnede yapılan bir tiyatral gösteride de, 
hükümetin ekonomik uygulamaları hicvedildi. 
Bu parodi gösterisi, sinema izlemeye gelmiş 
izleyicinin en beğendiği şey oldu. Yani her za-
man olduğu gibi, hayat sinemanın önündeydi.

Yaptığı resimlerdeki yaratıcı ve yıkıcı öğeler 
ve cesur desenleriyle Picasso’yu da etkilemiş 
olan Goya adına verilen bu ödüllerden de her-
halde daha başkası beklenmezdi. 

Festival
Güya

H3N2: Bu kışa damgasını vurdu
İlk duyduğumuzda bir asteroid adı 

ya da yeni üretilen bir otomobil mar-
kasını çağrıştıran H3N2, aslında bu kış 
bizi yatak döşek yatıran grip virüsüne 
verilen ad. Bütün bir kış bizi öksürtüp 
aksırtan, yatak döşek yatıran hatta 
kış bitse de kendi bitmeyen bu grip, 
domuz ve kuş gribinden sonra popü-
ler gripler listesinde üst sıralarda ye-
rini aldı. Şiddetli vücut ağrısı, titreme, 
ateş ve öksürük gibi belirtilerle ortaya 
çıkan bu hastalık özellikle metropol-
lerde salgına dönüşürken, birçoğumuz 
aldığımız antibiyotiklere, antivirallere 
ve kutu kutu ilaçlara rağmen bir türlü 
iyileşemedik.

İyileşemedik…
İyileşemeyiz de. Çünkü bu salgın-

da yatak döşek hastalanan çoğumuz 
doktora ya da eczaneye gidip ilaçları-
mızı aldıktan sonra tekrar işe dönmek 
zorunda kaldı. “Dinlenemeden iyileşe-
meyeceğimiz gerçeğini” bir kenara bı-
rakarak, “ne olursa olsun çalışmamız 
gerektiği gerçeği” ile yeniden iş yer-
lerimizde aldık soluğu. Hastalığı değil 
de belirtilerini ortadan kaldıran ilaçlar 
alarak işe gidip gelirken;  metroda, 
otobüste,  metrobüste ve iş yerinde bu 
salgına hepimiz teker teker ve tekrar 
tekrar yakalandık.

Böylesi bir döngü içinde iyileşmek 
zaten inanılması güç bir masal gibi. 
Zaten hastalıkların birini atlatsak bir 
diğeri başlıyor, çünkü bu sistem kendi 
başına hastalık üretiyor. Bu kışa dam-
gasını vuran H3N2’nin yeni moda bir 
spor arabayı çağrıştırması bundandır.

Sağlık endüstrisi üretimde hız 
kesmiyor

Kapitalizm içindeki her endüstri gibi 
sağlık endüstrisi de üretimi ve sürdü-
rülebilirliği oldukça önemser. Bu ne-
denle hastalığın ya da onu oluşturan 
koşulların ortadan kaldırılmasına de-
ğil, hastalığın devamlılığına odaklanır.  
Ayakta kalmak için hasta insanlara 
ihtiyaç duyan bu sistem, elbette sizi 
sağlıklı olmadığınıza inandırmak, hat-

ta hasta etmek için bütün olanaklarını 
kullanacaktır.

Medya aracılığıyla tanıştığımız “yep-
yeni” griplerden mustarip olan bizler, 
son model ilaçlardan medet umar hale 
geliriz. Domuz gribi gider, kuş gribi 
gelir, grip gider, kuşlar gider, tavuklar 
itlaf edilir, geriye Kırım Kongo kana-
malı ateşi kalır… Hastalıkların biri biter 
diğeri başlar, istatistiklerde kolesterol 
aralığı değişir kolesterol hastası olu-
ruz, tansiyon aralığı değişir tansiyon 
hapı alırız. Bu da yetmez, kırışığımıza 
krem, kelimize merhem bulur, satar, 
sattırır.

İlacım olmadan asla!
İlaç tüketimi son on yılda üç katına 

çıktı. Özellikle psikiyatri ilaçlarının tü-
ketimi geçtiğimiz yıl neredeyse 37 mil-
yon kutuya ulaştı. Bu da yaklaşık 380 
milyon TL’lik bir pazar oluşturuyor. İlaç 
endüstrisinin silahtan sonra en büyük 
ikinci endüstri olduğunu hesaba ka-
tarsak, basit bir ağrı için doktora git-
tiğimizde neden 5 farklı ilaç kutusuy-
la çıktığımız daha anlaşılabilir oluyor. 
Zaten bunları kullandığımızda yan et-
kilerinden dolayı “yeni bir takım” ilaç 
kullanacağımız da garanti.

Peki, iyileşebilecek miyiz doktor?
Hasta ve hastalık üretmek üstüne 

kurulu bir “sağlık endüstrisi” içinde 
iyileşmek bir yana, sapasağlamken 
çürüğe çıkmak an meselesi. Gripten 
kalkmak için iki üç gün yatıp dinlen-
mek, kuvvetli beslenmek yeterli belki 
ama sonu gelmeyen bir çalışma tem-
posu içinde, bozulmayan yoğurtlarla, 
çekirdeği içinde filizlenen domatesler-
le beslenirken, metrobüs kuyruğunda 
beklerken ya da masa başında yarı felç 
bir şekilde çalışırken hayatta kalmak 
bile meziyet.

Durum böyleyken “bu halimize şü-
kür en azından yarı ölüyüz” demek-
tense bir derman bulmak gerek ama 
bu dermanın ilaçlarda ya da hastane-
lerde olmadığı aşikar. Zaten bunun re-
çetesi olsa da yazılmazdı. 

Yeni Sürüm Grip

H3N2
Özlem Arkun

ozlema@meydangazetesi.org
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Füruğ Ferruhzad, İran’ın İsla-
mi devrimi öncesinde yaşa-

mış ve hayata erken veda etmiş 
kadın şairlerdendi. 5 Ocak 1935 
günü başkent Tahran’da dünyaya 
geldi. Babası Muhammed Ferruh-
zad ve annesi Turan Veziriteber’in 
yedi çocuğundan üçüncüsüydü.

Oldukça sert ve soğuk bir ka-
raktere sahip, asker bir babanın 
kızı olarak dünyaya gelen Füruğ, 
yetişmesinden gelen bu baskıyı 
yaşamı boyunca kendi iç dünya-
sında hissetti. Fakat babası tam 
anlamıyla bir şiir tutkunu da ol-
duğu için, bu durum, Füruğ’un 
şairliği üzerinde olumlu bir etki 
yarattı. Çelişkiden olumlu bir dö-
nüştürüm yaratan Füruğ, ilkokulu 
bitirdiği yıl babasının da konuya 
olan ilgisiyle, önce şiir okumaya, 
sonra da yazmaya başladı. “Bura-
dan uzakta, buradan uzakta” şek-
lindeki ilk dizelerini söylediğinde 
Füruğ, liseye henüz yeni başla-
mıştı. Bu noktada Tezer Özlü’yü 
anımsamamak imkânsız. Yaşamın 
tek anlamının “gitmek” olduğunu 
söyleyen, başkaldırı ruhu taşıyan, 
radikal bir yazar o da. Gerçekten, 
dar kalıplara, baskı ve dayatma-
lara karşı çıkmak için “gitmek” de 
gerekebilir bazen.

Bu dönemde ilgisi yalnızca şi-
irle sınırlı kalmadı. Çok güzel 
kompozisyonlar yazarak düzyazı-
daki başarısını da sergiledi. Sıra 
arkadaşlarından birinin anlattığı-
na göre, Füruğ’un ne yazık ki hiç 
sevmediği ders kompozisyondu. 
Çünkü öğretmeni sürekli olarak 
yazdıklarının kendisine ait olma-
dığını, başka yazarlardan kopya-
ladığını öne sürdü.

17 yaşında Perviz Şapur ile ev-
lendi. Eğitimine eşinin yanında 
Ahvaz’da devam etti. Bir yıl sonra 
tek çocuğu olan Kāmyār’ı dünya-
ya getirdi. Evliliğinden iki yıl son-
ra 1954 yılında Füruğ, eşinden 
ayrıldı. Mahkeme Kāmyār’ın vela-
yetini babasına verdi.

Füruğ, Tahran’a geri dönüp şiir 
yazmaya devam etti ve Esir adını 
verdiği ilk kitabını yayınladı. Kısa 
bir süre sonra iki kitabını daha pi-
yasaya sürdü. Bunlardan ilki “Du-
var” ve diğeri de “İsyan” dır.

Şiir yazmaya başlamasını şöy-
le anlatır Füruğ: “On üç-on dört 
yaşlarında birçok gazel yazdım, 
fakat hiçbirini yayınlatmadım. 
Ben bir zamanlar şiir söylerdim, 
bende öylesine içgüdüsel olarak 
kaynardı. Her gün iki üç tane, 
mutfakta, dikiş makinesi karşı-
sında yazıverirdim. Çok okurdum 

ve az buçuk da yeteneğim vardı. 
Bir yolunu bulup geri vermeliy-
dim. Bunların şiir olup olmadıkla-
rını bilmiyordum, fakat o günlerin 
ben’i olduklarından kuşkum yok. 
İçtenliklidirler ve çok kolay olduk-
larını da biliyorum. O zamanlar 
daha yoğrulmamıştım. Kendi dil 
ve biçimimi, kendi düşsel dünya-
mı bulmamıştım. “Ailevi yaşam” 
dediğimiz dar ve küçük bir çerçe-
vede tıkılı idim. Sonra ansızın tüm 
sözlerden boşaldım. Çevremi de-
ğiştirdim, daha doğrusu zorunlu 
ve kaçınılmaz olarak değişti.”

Yirmi iki yaşında yazar ve yö-
netmen İbrahim Gülüstan’la ta-
nıştı ve sinemaya başladı. Si-
nemada oyunculuk, senaristlik, 
kameramanlık, yönetmen yar-
dımcılığı, dublaj, montaj ve ya-
ratıcı film editörlüğü yaptı. 1962 
yılında yaptığı bir belgesel filmi 
o yıl İtalya’da Belgesel Filmler 
Festivali’nde birinciliği elde etti.

1962 yılında Unesco Ferruhzad 
hakkında bir belgesel film yayın-
ladı. Aynı yıl Bernardo Bertolicci 
de İran’a gelerek Ferruhzad’la il-
gili bir belgesel yaptı.

1963 yılında yaptığı “Kara Ev” 
filmi, Almanya’da düzenlenen 
Ober Havzen Film Festivali’nde 
en iyi film ödülünü aldı. Film 
Onat Kutlar’ın tanımıyla, cüzam-
lılar gerçeğini bir masal boyutuna 
ulaştırıyordu, acı, korku ve unut-
ma duyguları veren bir masal. O, 
bu filmi Tebriz’deki Baba Bağı Cü-
zamlılar Evi’nde on iki günlük bir 
çalışmayla çekmişti. Ve cüzamlı-
ların güvenini kazanmak için bu 
süre içerisinde onlarla yaşamıştı. 
Bu film sonrası Cüzamlılar Evi’nde 
tanıdığı Hüseyin’i evlat edindi.

1964 yılında şiirinde dönüm 
noktası sayılan “Yeniden Doğuş” 
isimli kitabını yayınladı.

13 Şubat 1967 tarihinde öğle-
den sonra saat 14.30’da stüdyoya 
gitmek için hızla seyir halindey-
ken karşısına çıkan okul aracı-
na çarpamamak için direksiyonu 
kıran Füruğ, aracından fırlayıp, 
boynunun kırılmasıyla 32 yaşında 
hayata gözlerini yumdu.

Modern İran şiirine önemli kat-
kılar sağlayan şairin ölümünden 
sonra çalışmaları Soğuk Mevsim 
adı altında bir kitapta toplan-
dı. Michael Hillman, Yalnız Kadın 
adıyla onun hayatını ve şiirlerini 
1987 yılında yayınladı. Şairin şiir-
leri ve yaşamı hakkında daha pek 
çok makale ve kitap yayınlandı, 
hayatı filme çekildi.

Füruğ Ferruhzad şiirlerinde de-
rin bir yalnızlık duygusu dikkat 
çeker. Bu yalnızlığını en çok belli 
ettiği şiiri “Soğuk Mevsimin Baş-
langıcına İnanalım” dır. İşte o şi-
irden bir bölüm:

“…
Üşüyorum
Üşüyorum ve sanırım artık hiç 

ısınamayacağım
Ey sevgilim! Ey tek sevgilim 

“kaç yıllıktı acaba o şarap?”
Bak burada
Ne kadar ağır zaman
Ve nasıl kemiriyor balıklar be-

nim tenimi!
Niçin hep denizin altında tutu-

yorsun beni?
Üşüyorum ben ve sedef küpe-

lerden nefret ediyorum
…”
Bunun yanında, şiirlerinde ka-

dınların sorunlarını da ele almak-
ta, İran toplumunun kadınlara 
uyguladığı ayrımcılığı eleştirmek-
tedir. Bu fikirleri zaman zaman 
şiddetli tartışmalara yol açmıştır. 
İran’da kadınların yaşamlarının 
daha iyi koşullara kavuşması-
nı savunan Füruğ, dönemindeki 
Şah’ın despotluğuna da karşı çık-
mıştır. Şiirleri kimi zaman İran 
toplumunca erotik bulunmuştur. 
İran şiirinde kadının sesini, tec-
rübelerini, duygularını, ümit ve 
beklentilerini, aşk ve ihtirasları-
nı, küskünlük ve umutsuzluklarını 
dillendirdi. Ve onda özel olan bo-
yalanmamış, tüm açıklığıyla orta-
ya konulan, dokunaklı, müzikli ve 
bir yandan da coşku ve heyecan 
dolu anlatımdır. Bunun yanında o, 
erkekleri de inceleyen ve tanım-
lamaya çalışan az sayıdaki doğu-
lu kadın şairden biridir. Şiirlerinde 
kadınlar ilişki ve aşk temalarıyla 
sınırlanmayan, cinsellikte kendini 
tanımlamış olan, beklenti ve san-
rılarından kurtulmuş kadınlardır. 
Erkekleri de kendilerine biçilen 
geleneksel elbiseleri içinde kal-
mazlar.

Şiirlerinde işlediği temel konu 
aşktır. Ona göre modern İran 
edebiyatı gerçek sevginin ne ol-
duğunu pek bilmez. Orada aşk o 
kadar abartılı, kederli ve acı do-
ludur ki, bugünün telaşlı ve sinirli 
insanı onu bu haliyle sindiremez. 
Bu şiirlerde aşk, insanın en güzel 
ve en saf duygusu değildir ve iki 
vücudun bütün güzelliği ile adeta 
tapınmayı andıran beraberliği “il-
kel bir gereksinim” olarak tanım-
lanıp basitleştirilmiştir.

“…

kara ve soğuk parmaklıklar ar-
dından

gözlerim hasretle bakıyor yü-
züne doğru

bir elin uzanışını düşlüyorum, 
diye

ansızın ben de uçayım sana 
doğru

...”
Tutsak adlı şiirinden…

Füruğ, aşkla ilgili bütün de-
ğerleri radikal bir biçimde yeni-
den değerlendirmiştir. Yine de o, 
iki eşit ve aynı derecede önemli 
duygu arasında kalmıştır: suç-
luluk duygusu ve korkuyla, şeh-
vetli bir vücudun arzuları. Şiirleri 
yasaklanmışlıklar çölünde birer 
vaha gibidir. Aşk ilişkilerinde ve 
sonrasında kendini tanıdığını, ta-
nımladığını söyleyecektir. Sakat, 
başarısız aşk ilişkileri, tamamlan-
mamış birliktelikler içinde o, er-
keğin duygusal dünyasına örttü-
ğü peçeyi kaldırmış ve ardından 
sonsuz bir yalnızlığa ve yalınlığa 
gömülmüştü.

İranlı yönetmen Abbas 
Kiyarüstemi’nin 1999 yapımı 
Rüzgâr Bizi Sürükleyecek filminin 
adı, şairin bir dizesinden alıntıdır. 
Ayrıca Fransız Rock Grubu Noir 
Desir grubunun “Le vent nous 
portera”/ “Rüzgâr bizi sürükleye-
cek” adlı şarkısı da Füruğ’un söz 
konusu şiirinden ilham alınarak 
bestelenmiştir.

Kitapları
Tutsak (Esir) (1952)
Duvar (1957)
İsyan (1959)
Yeniden Doğuş (1964)
İnanalım Soğuk Mevsimin Baş-

langıcına (Bu kitabı tamamlaya-
madan 1967′de öldü.) 

Türkiye’de Yayınlanmış 
Kitapları

Sadece Ses Kalıcıdır, Çev. Cavit 
Mukaddes, YKY, Ocak 1997.

Sonsuz Günbatımı, Çev. Onat 
Kutlar, Celal Hosrovşahi, Ada Ya-
yınları, Şubat 1989.

Bütün Şiirleri, Çev. Kutlukhan 
Eren. Şule Yayınları 1999.

Dünya Sevmek İçin Çok Küçük, 
Çev. Kenan Karabulut, Gri Yayıne-
vi Mart 2006.

Furuğ, Çev. Kenan Karabulut, 
Gendaş, Ekim 2002.

Ödülleri
1962 yılında yaptığı belge-

selle İtalya Belgesel Filmler 
Festivali’nde birincilik.

1963 yılında “Kara Ev” filmiy-
le, Almanya Oberhausen Film 
Festivali’nde en iyi film ödülü.

Rüzgâr’ın sürüklediği şair

Füruğ Ferruhzad
Utku Şentürk

utkusent@hotmail.com
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2012 yılında Taksim Yayalaş-
tırma Projesi onaylandığından bu 
yana Taksim Meydanı’nda yaşa-
nan değişimleri kaydeden fotoğ-
rafçılar, özellikle geçtiğimiz Ma-
yıs ayında başlayan direnişin her 
karesini, her anını unutulmaya-
cak görüntülerle hafızalarımıza 
kazıdılar. Ellerinde biriken binler-
ce fotoğraftan bir seçki yaptılar 
ve “Fotoğraf Notları” adıyla de-
vam ettirmek istedikleri çalışma-
nın ilk ürününü, Taksim Direnişi 
fotoğraflarından oluşan “Gezi Di-
renişi” başlığıyla kitaplaştırdılar. 
Kitabı hazırlayan Belgesel Fotoğ-
raf Topluluğu’ndan Bahar Gökten 
ve Yücel Tunca ile yaşanan bu 
süreci konuştuk.

Meydan: Önce kısaca ken-
dinizden söz ederek başlaya-
lım isterseniz. Kimdir Bahar 
ve Yücel, ve böyle bir çalışma 
yapmaya nasıl karar verdi-
niz?

Bahar Gökten: Ben fotoğraf-
çılık okudum, şimdi de fotoğraf 
çekiyorum. Gezi sürecinde de 
fotoğrafçı ile direnişçi arasında 
gidip gelmeler yaşayan, o süreci 
fotoğrafla anlatmaya çalışan biri 
diyelim kısaca.

Yücel Tunca: Ben eskiden 
gazeteciydim, 10 yıldır Galata 
Fotoğrafhanesi’ndeyim. Fotoğraf 
Vakfı’ndayım ve fotoğraf dersleri 
veriyorum. Son 7 yıldır, bu ça-
lışmanın pratik kısımlarını Gezi 
Parkı’nda yapıyordum. Dolayısıy-
la 2011 sonlarında bu parkın or-
tadan kaldırılma planlarını yavaş 
yavaş duymaya başladığımızda, 
bir şehir refleksinin ötesinde 
başka bir dikkatle de dinlemeye 
başladım. Çünkü burası aynı za-
manda benim yaşam alanımdı. 
Bu konuya biraz daha eğildim, 
Fotoğrafçı İnisiyatifi’nin kurul-
ması da böylece ortaya çıktı.

2012’de projeler belli olmaya 
başladıkça, burayı elden giden 
bir şey değil de, savunulması ge-
reken bir şey olarak gördük.

O zamanlar Taksim Platfor-
muydu, sonrasında Taksim Da-
yanışması olarak bizlerinde çalış-
malara fotoğraflarımızla destek 
olabileceğimizi söyledik. Daha 
sistematik çekimler yapmaya 
başladık. Belgesel fotoğraf gru-
bumuz da bu konuya özellikle 
eğildi. Ardından yapılmaya baş-
lanan Taksim nöbetlerine de ka-
tıldık. Bununla da yetinmeyip, 
20-25 kadar fotoğrafçı kendi fo-
toğraflarını basıp yine bir Taksim 
nöbetinde, bir cumartesi günü, 
çıktık sokağa. Meydanda yürüyüş 
yaparak, insanların biraz daha 
bu konudan haberdar olması için 
gayret göstermeye çalıştık. Çün-
kü hala o tarihlerde, birçok kişi 
Gezi Parkı’nın nasıl bir tehdit al-
tında olduğunu bilmiyordu.

Böylece yavaş yavaş kendi 
çevremizde de daha fazla sayı-
da fotoğrafçı bu yaptıklarımız-
dan haberdar oldu. Mayıs son-
rasında başlayan saldırılarda da, 
daha önce oluşmuş olan “ortak 
akıl”, bundan sonra da beraber 
hareket edelim demeye başla-
dı. Haziran ayının sonunda da 
“Taksim’den Elini Çek” internet 
sayfası oluşturup, çektiğimiz fo-
toğrafları orada paylaşmaya baş-
ladık. Ağustos ayının sonlarına 
doğru da bu kitabı hazırlamaya 
karar verdik. Kasım ayına yetiş-
tirmeyi planlıyorduk ama olmadı. 
Şimdiye kalmış oldu.

Meydan: Taksim Direnişi 
haftalarca süren, birçok me-
kana sıçrayan bir eylemliliğe 
dönüştü. Tüm bunları fotoğ-
raflamak elbette oldukça zor 
bir iş. Çekilen binlerce kare 
arasından bu kitapta kullan-
dığınız fotoğrafları seçme işi 

Belgesel Fotoğraf Topluluğu’ndan
DİRENİŞİN KİTABI ÇIKTI

Kitap
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de bir o denli zor olsa gerek. 
Neydi sizin hassasiyetleriniz, 
bu seçkiyi yaparken nelere 
dikkat ettiniz?

Yücel: Kitaptaki fotoğrafların 
seçiminde belli bir editör olmasın 
dedik. Herkesin gelip fotoğraflar-
la ilgili görüşlerini söyleyebilece-
ği bir ortamda fotoğrafları seçtik. 
Binlerce fotoğraftan, daralta da-
ralta, fotoğraf sayısını 350’ye ka-
dar indirdik. Daha az fotoğrafla 
Gezi Parkı’nın istediğimiz bütün-
sellikte anlatılamayacağına ikna 
olunca, elemeyi durdurduk.

Elimizde bir liste oluşturmuş ve 
birçok başlık belirlemiştik, seçti-
ğimiz fotoğrafların bu başlıklar-
da olmasına gayret ettik. Hem 
temsiliyetler anlamında, yani 
kadın temsiliyeti, lgbt temsili-
yeti, anarşist temsiliyeti, siyasi 
yapılar, örgütler, hem de revirin-
den kütüphanesine, bostanından 
seyyar satıcısına varıncaya dek, 
tüm o parçalı yapıyı eksiksiz ve-
rebilmeyi amaçladık. Dolayısıyla 
seçkiyi de bu gözle yaptık.

Hep geri dönüşler yaparak, 
eksik olan kısımları doldurmaya 
gayret ettik. Ama asıl eksenimiz 
kronolojik bir sıralamaydı.  Gezi 
öncesi günlük hayat, yavaş ya-
vaş başlayan protestolar, inşaat 
çalışmalarının başlaması, ondan 
sonra da en son Ağustos ayın-
da başlayan forumlara, yeryüzü 
sofralarına varıncaya değin bizim 
tanık olabildiğimiz hemen her 
türlü eylemliliğin kitaba yansıya-
bilmesini sağlamaya gayret ettik.

Meydan: Direniş, Gezi 
Parkı’na başta söylendiği gibi 
bir kışla yapılmasına mani 
olabildi ama bugün hala tam 
da bizim istediğimiz gibi bir 
alan değil. Gezi Parkı’nın çev-
resine dökülen betonlar ade-
ta bir beton çölünü andırıyor, 
AKM hala polis işgalinde. Si-
zin bu bölgeyi fotoğraflama 
çabanız devam edecek mi?

Yücel: Aslında kolektif olarak 
henüz böyle bir karar almış deği-
liz ama bireysel olarak ben hala 
Taksim’i çekmeye devam ediyo-
rum. Biliyorsunuz, yakın zaman-
da belediyenin yayınladığı bir 
plan var Taksim Meydanı için. Bu 
plana baktığımızda, birkaç ağaç 
dışında meydan şimdikinden çok 
farklı konumda değil. Ve tepkile-
rin yeniden yükselmesi çok olası.

Ağustos’tan sonra biraz daha 
stabil durumdayız ama seçim 
öncesi tekrar başladıkları bu du-
rumda taraf olmayı sürdüreceğiz 
elbette. Mesela, Gezi’nin yıl dö-
nümünde açık hava sergisi dü-
şünüyorduk ama bu planın açık-
lanmasıyla eylemlilikleri daha 
önceden başlatacağız gibi görü-
nüyor.

Meydan: Kitabı incelerken, 
bazı fotoğrafların mozaikle-

nerek görüntünün netsizleş-
tirilmiş olduğunu fark ettik. 
Bunun sebebi nedir?

Yücel: İki şey mozaikledik; bi-
rincisi, cinsiyetçi küfürler, diğeri 
de iki ya da üç fotoğrafta da fiili 
eylem halinde olan protestocular, 
doktor ve sağlıkçıların yüzlerinin 
net görünmesini engelledik.

Fotoğrafın yapısını bozuyor-
duk. Kişinin yüzünü mozaikle-
diğimiz fotoğrafta, fotoğrafın da 
anlamını yitirdiğini gördük, ama 
biz bunun böyle olması gerekti-
ğini düşündüğümüzden yapacak 
başka bir şeyimiz yoktu.

Bahar: Gezi’de de sıkça bir 
araya geldiğimizde konuştuğu-
muz bir şeydi bu. Fotoğrafladığı-
mız kişilerin hayatlarında olum-
suzluğa dönüşebilecek birçok 
şey yaşanabilirdi; yüzlerin gö-
rünmeyeceği bir biçimde fotoğraf 
çekmeye çalışarak bu sorun aşı-
labilirdi. Bunun farkında olma-
yan arkadaşların çektiği fotoğ-
raflarda, kameranın bazen polis 
kamerası konumuna geçtiği uya-
rısında bulunarak, o arkadaşların 
da hassas davranmaları konusu 
çokça konuşuldu. İster istemez 
bizim fotoğraflarımız bazen delil 
olarak sorun teşkil edebiliyor.

Meydan: Kitap, baştan sona 
kolektif bir çabaya vurgu ya-
pıyor. Sizin için birlikte fotoğ-
raflama ne anlam taşıyor?

Bahar: Mayıs’ta çalışmaları-
na başlayan Fotoğraf İnisiyatifi 
öncesinde de konuştuğumuz bir 
konu vardı; fotoğrafçıların fotoğ-
raf çekip ortak bir çalışma yü-
rütemediği, o nedenle çektikleri 
fotoğrafları kendi dosyalarında 
eşe dosta göstererek ya da kendi 
kişisel sitelerinde tuttukları.

Ama Gezi süreciyle beraber, 
bunun da aşılmaya başlandığını 
söyleyebiliriz. Yani bu kitap ça-
lışmasının ve web sitesinin onun 
için ayrıca bir önemi var, birbirini 
tamamlayan çalışmalar bunlar. 
Çünkü hepimiz her yerde ola-
mayacağımızı ve farklı bakış açı-
larına da sahip olduğumuz için 
bir araya geldiğimizde çok daha 
güçlü bir şey yapabileceğimizi, 
tabii ki biliyorduk. Bu sürecin 
buna vesile olması çok önemli, 
çok kıymetli.

Meydan: Son olarak bu ki-
tabı nerelerden edinebilece-
ğimizi söyleyebilir misiniz?

Yücel: Kitabı dağıtıma verme-
yi ve birçok noktada okuyucuyla 
buluşturmayı istiyorduk ancak, 
dağıtım firmaları kitabı almak 
istemediler. Gerekçe olarak da 
Gezi ile ilgili kitapların satmadı-
ğını söylediler. Kitabımız şimdi-
lik, elden dağıtım yaptığımız bazı 
kitapçılarda ve burada, Galata 
Fotoğrafhanesi’nde bulunuyor.

Meydan: Kaburga Fanzin’in 
adı nereden geliyor ve bu 
adın etrafındaki insanlar na-
sıl oluştu?

Kaburga: Kaburga ismi, yaz-
dığım bir şiirin başlığı. Grafiker 
arkadaşımız Erman, “Yazdığın 
şiirlerden birinin başlığı olabi-
lir” dedi ve gözümüze Kaburga 
çarptı. Fanzin için iyi bir isim ol-
duğunu düşündük ve öyle karar 
verdik. Kaburga’nın çevresinde 
oluşan insanlar bizim yazar-çi-
zer insanlar. Hepsi, sanatın belli 
bölümüyle ilgileniyorlar. Zaten 
kaburga sadece şiir ya da edebi-
yat fanzini değil. İçinde olan re-
simlere, sanat akımlarına yaptığı 
göndermelerle kendi çevresini 
oluşturdu. Hem içeriği oluşturan-
lar hem de okuyanlarla belli bir 
birliktelik meydana getirdi.

Kadıköy’den çıkmış olan 
Kaburga, Kadıköy’e nereden 
bakıyor?

Kaburga Kadıköy’den çıktı, 
evet. Bakış ekseni de elbette 
Kadıköy’dür. İlham kaynağı bu-
rasıdır, burada yaşıyoruz, fakat 
kaburga zamanla birçok yere 
ulaştı. Fanzinin ulaştığı her yer 
bizden, Kadıköy’den bir iz taşı-
yor, ancak hiç bir bakış açısı Ka-
dıköy ile sınırlı değil.

Fanzin bir altkültürdür. Gü-
nümüzde modalaşmış bir alt-
kültürle karşı karşıyayız. Ka-
burga, bu modanın içinde mi 
karşısında mı?

Tabi ki karşısında. Bunu, mec-
muanın sayfalarını karıştırdığı-
nızda zaten görürsünüz. Popüler 
olan hiçbir şeyle ilgilenmiyoruz. 
Bizi bir araya getiren şey sami-
miyettir. Altkültür son zaman-
larda çok moda. Underground 
diye tabir edilen irili ufaklı yayın 
politikasına baktığınız zaman alt-
kültürle alakası olmayan, aksine 
bunu modalaştırmaya çalışan in-
sanlarla dolu olduğunu görürsü-
nüz. Buna örnek olarak bir sürü 
şey söyleyebilirim. Ancak biz bu 
işi ticari bir kaygıyla yapmıyoruz, 
zaten bu işi ticari kaygı güderek 
yapan birçok dergi, yayınevi var. 

Buna rağmen biz alt kültürün ya 
da yeraltı edebiyatı zırvalıklarının 
temsilcisi değiliz.

Kaburga neler okur?
Kalabalık bir kadromuz var. 

Herkes, her şeyi okur. Ama genel 
olarak Cenk Taner okuruz diye-
bilirim. Fanzini hazırlarken ya da 
sohbet ederken ise, en çok birbi-
rimizi okuyoruz.

Kaburga, fanzine göre daha 
fazla konu, içerik ve bütünlü-
ğe sahip bir dergi formatın-
daki “zine” çizgisine mi yakın 
yoksa “fanzin” çizgisine mi?

Fanzinlerin geldiği noktada çok 
fazla içeriğe sahip olmadığını ve 
kısıtlı konulardan bahsedebildi-
ğini göz önünde bulundurursak, 
zaten isminden de anlaşıldığı gibi 
tercihimiz “zine”den yanadır. İçe-
riği de “zine”e daha uygundur.

Kaburga’nın kapağında yer 
alan bazı mottolar var. “Dev-
let öldürür, şiir süründürür”, 
“Biber gazı oley”, “Kalede 
yalnızız” gibi… Fanzinin ka-
pağında niçin bu tarz motto-
lar kullanmayı tercih ettiniz?

Bu üst mottolar aslında alın-
tıdır. İlk sayıda “Zubizarreta Ka-
lede Yalnız” şiirinden alıntıydı. 
İlk sayıda kaburga logosunun 
üzerine “kalede yalnız” yazısını 
koyduk, kapağa çok yakıştı. İlk 
sayıdan sonra diğer sayılarda da 
gelenek oldu. İkinci sayıda ise 
Gezi olayları sırasında Çarşı gru-
bunun attığı “Biber Gazı Oley” 
slogandan etkilendik ve bu olay-
lara bir gönderme yapmak iste-
dik. Diğer sayıda da “devlet öl-
dürür, şiir süründürür” dedik.

Kaburga’ya yazmak ya da 
fanzini okumak isteyenler 
nereden ulaşabilir?

Kaburga’yı Kadıköy 26A’ya bı-
raktık. Ayrıca Taksim Mephisto, 
Kadıköy Masal Evi Cafe-Bar gibi 
yerlerden fanzine ulaşılabilir. İle-
tişim için ise kaburgazine@hot-
mail.com adresinden bize ulaşa-
bilirsiniz.

Röportaj için teşekkür ede-
riz. Dayanışmayla...

Fanzin
Kaburga Fanzin
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Seyri Mesel Sanat Atölyesi’nin 
tiyatro ekibinin Kürtçe sahnele-
diği “Ay Carmela” oyununu izle-
dikten sonra, İstiklal Caddesi’nin 
aşağı sokaklarında bulunan Sey-
ri Mesel Sanat Atölyesi’nde oyun 
ekibinden Nurten ve Güler ile 
sahneledikleri oyun üzerine soh-
bet ettik.

Sohbetimize Seyri Mesel Sa-
nat Atölyesi ve tiyatro ekibinin 
çalışmalarını konuşarak başladık. 
Seyri Mesel Tiyatrosu 2002 yılın-
da açılmış, 2003 yılında da pratik 
çalışmalarına başlamış. Sadece 
tiyatro değil aynı zamanda bir sa-
nat atölyesi olan Seyri Mesel’de 
müzik, resim gibi birçok sanat 
dalının çalışmaları yapılıyor. Sey-
ri Mesel Tiyatrosu’nun on yıllık 
dolu dolu bir geçmişi var. Tiyatro 
oyunlarının iki tanesini Türkçe, 
geri kalan oyunlarını ise Kürt-
çe sahnelemişler. Oyunlarında, 
Anadolu ve Mezopotamya coğ-
rafyasındaki halkların kültürleri 
ve geleneklerini sahneleyerek 
seyirciyle buluşturmuşlar. Fakat 
ilk defa çeviri bir metinle, Anado-
lu coğrafyasından İberya’ya yüz-
lerini dönüp, Carmela’yı görmüş-
ler. Ve üç tiyatrocunun hikayesini 
anlatan “Ay Carmela” oyununu 
sahnelemek için üç tiyatrocu 
başlamışlar çalışmaya.

Ay Carmela oyununda üç ka-
rakter var; Carmela, Paulino ve 
sağır olan Gustavete. Bu üç ar-
kadaş, İspanya Devrimi sürecin-
de birlikte tiyatro yapan bir grup 
tiyatrocu. Bir sabah yanlışlıkla 
kendilerini faşist Franco ordu-
sunun askerleri arasında bulan 
Carmela, Paulino ve Gustave-
te esir alınırlar. Onları esir alan 
ordunun başında, tiyatro aşığı 
İtalyan bir faşist komutan vardır 
ve onlardan kendi askerleri için 
oyun düzenlenmelerini ister. Ve 
tabi ki bu oyunların faşist reji-
mi öven oyunlar olması gerekir. 
Tiyatrocular oyunu oynarken, 
militer düzenin yok edici ve acı 
yanını görmezden gelmek zorun-
da bırakılır. Fakat oyun oynandı-
ğı esnada Carmela dayanamaz. 
Komutanların ve faşist düzenin 
bütün acımasızlıklarını sahnede 
anlatmaya başlar. Engel olama-
yan Paulino, Carmela'yı sustur-
maya çalışsa da nafile, Carmela 
başkaldırmıştır bir kere. İtalyan 
komutan ise bu düzene karşı çı-
kan, başkaldıran her insana yap-
tığı gibi Carmela'yı kurşuna dizer 
ve katleder.

İspanya’da 1936 yılında ya-
ratılan devrimde halklar özgür-
lükleri için, faşist güçlere karşı 
mücadele ediyordu. Halkın ver-
diği mücadele, yeni bir iktida-

rı yaratmak için değil, özgür bir 
yaşamı yaratmak içindi. Güler ve 
Nurten bu oyunda anlatılan 1936 
İspanya’sının, bu topraklarda 
yaşananlarla benzediği noktala-
rın olduğunu ve oyun metninin 
içine girdikçe aslında metnin ne 
kadar çok kendilerine hitap etti-
ğini söylediler. Onlar, yaşadığımız 
topraklarda yıllardır TC devletinin 
Kürt halkına karşı yürüttüğü sa-
vaşın yakıcılığını doğrudan yaşı-
yorlar. Bu nedenle de oyunun en 
temelinde, militarizm eleştirisi 
yaptıklarını vurguluyorlar. Milita-
rizm eleştirisi Carmela'nın karşı 
koyuşlarında beliriyor daha çok.

Bizim topraklarımızda da mi-
litarizme karşı vicdani retçi ka-
dınlar, Barış Anneleri, “vatan sağ 
olsun” demeyi reddeden birçok 
kadın, Carmela gibi başkaldırı-
yor.

Evet, Carmela başkaldıyor. Peki 
ya Paulino? Nurten, Paulino'nun 
parçalanmışlığından bahsediyor. 
Direnerek ölen Carmela'nın ya-
nında, sadece yaşamak için çır-
pınan, sadece yaşamak için ken-
di benliğinden vazgeçen Paulino 
aslında Carmela'dan daha ölü. 
Çünkü o her şeyini kaybetmiş, 
yaşayan bir ölüdür. 

“Aslında dünyanın neresin-

de olursak olalım durum değiş-
miyor” diyor Güler. Oyunda yer 
isimlerini, karakter isimlerini 
Kürtçeye uyarlamak geçmiş akıl-
larından; ama sonradan gereği 
olmadığını düşünmüşler. Çünkü 
yaşananlar aynı, hangi dilde an-
latıldığı ne fark eder…

“Fakat bombalar hiçbir şeye 
yaramaz

Rumba la rumba la rumba la
Kalplerin attığı yerde
Ay Carmela! Ay Carmela!

Karşı saldırı çok güçlü
Rumba la rumba la rumba la
Direnmek zorundayız
Ay Carmela! Ay Carmela!

 Verdiğimiz mücadele aynı
Rumba la rumba la rumba la
Yemin ediyoruz savaşmaya
Ay Carmela! Ay Carmela!”

Savaşın yakıcılığını, yok edici 
yanını, hem güldürüp hem de bir 
burukluk bırakarak, hissettiren 
Carmela ile 1936 İspanya’sında 
yaşananları anlatan Seyri Mesel 
Tiyatrosu’na teşekkür ediyoruz.

Son gösteri 27 Şubat’ta oyna-
nacak, küçük ama mütevazı sah-
nesinde seyircisiyle buluşmaya 
devam edecek. İyi seyirler...

Ez dixazim veya bibejim: Dive hun ji bir nekin ku 
em ji hunermend in, hunermende nefsbiçuk...

Ne weki we ne, ev zelal e, le çawa be ji hunermend

Tiyatro
1936’dan Bugüne Carmela Direniyor

Röportaj: Merve Demir
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Hükümetle cemaat ilişkisi bozuldukça, 
yeni filler tepiştikçe ortalık her geçen 

gün daha da toz duman oluyor, deyim yerin-
deyse at izi it izine karışıyor. Geniş kitlele-
re de, bunlara bakarak bir şeyleri anlamaya 
çalışmak kalıyor.

İşte bu noktada, güncel kültür ve sanat 
ürünlerinin, bu tepişmeyi teşhir etmekten 
çok kenarda kıyıda beklediklerini, hatta hiç 
ortada görünmemeyi seçtiklerini söylemek 
mümkün.

Mağduriyet edebiyatının ardından seçim-
ler sonucu başa gelen bir güruhun zaman-
la, neredeyse padişahlık yetkileriyle donan-
mış olması, en ufak bir eleştiride bulunanın 
bile kellesinin gittiği bir dönemi kendilerince 
normalleştiriyor.

Dizilerdeki yapma karakterlere bile ta-
hammülsüzlük gösteren bu anlayış, son bir 
yılda görülen odur ki, gerçekleri de manipü-
le etme becerisini gösteriyor.

Ama bu hep böyle miydi? Elbette hayır.
Baskıcı hükümdarların egemen olduğu bu 

topraklara isyan ile birlikte mizah ve hiciv de 
gelişti. Kalelerin, sarayın dışında bir muhalif 
dildi bu aynı zamanda.

Mizahtaki o derin inceliği anlamayan sul-
tanlar çok da önemsemez görünseler de, 
kuşaktan kuşağa dillendirilen öykülerle, is-
yanın taşıyıcısı da oldu haliyle.

Günümüzde de sinema, hep bu baskıcı 
otoriter anlayışa karşı duran örnekler verdi, 
faşist darbe koşullarında bile.

12 Eylül darbesinin ardından, her şeyin 
yasaklandığı dönemde, belki de kültür sanat 
alanında ilk belirgin karşı koyuş Deli Deli Kü-
peli filmi oldu. Film, bir akıl hastanesinden 
kaçan iki kişiden birinin, kasabanın aylardır 
beklediği kaymakam sanılması üzerine ku-
ruludur. Bu kaymakam, sözleri, davranışları, 
aşı kampanyaları ile inceden inceye Kenan 
Evren’i eleştiriyle doludur.

Filmin bir sahnesinde, kurulan mahkeme-
de yargılanan Karaoğlu, sırf Samsunlu oldu-
ğu için 10 yıl daha cezaya çarptırılır. Çünkü 
deli kaymakam Fenerbahçelidir ve Sam-
sunspor Fenerbahçe’ye 4 çekmiştir. Bugün 
bile uydurma gerekçelerle on yıllarca tutsak 

edilenleri düşününce, askeri darbe ve sıkı-
yönetim koşullarında böylesi bir eleştirinin 
değerinin daha da çarpıcı olduğu açıktır.

“Normale dönüş” ile birlikte başımıza Tur-
gut Özal getirilince de çok şey değişmedi. 
Özal, o meşhur kalemini ekranda sallaya 
sallaya yalanlarını sıralarken, dilinden hiç 
düşürmediği bir şey de ortadirek idi. Kapi-
talizme entegrasyonda arada kalmışlar, hep 
bir üst sınıfa terfi etme gayretinde olanlar 
bu ortadirek sözünü öylesine sevdi ki, söz-
cük ondan sonraki politikacıların da sözlü-
ğüne girdi.

Toplumsal duyarlılığı bugüne göre oldukça 
yüksek olan Yeşilçam Sineması da bu söy-
leme seyirci kalmadı. Ortadirek Şaban gibi 
filmlerle bu sınıflararası ayrım gülümsete-
rek, hem politikacılar hem de bu yalanlara 
kananlar hicvedildi.

Bu icraatının ardından, Adnan Kahveci ile 
kafa kafaya verip vergi düzenlemesi yaparak 
neredeyse her şeyi vergiye bağlayan Katma 
Değer Vergisi de gündemi oldukça meşgul 
etmişti. Yeşilçam, bu kez bunu resmetti: 
Katmadeğer Şaban.

Barınmak için yaptığı gecekondusunun 
yıkımına engel olmak için tekerlekli gece-
kondu yapan bir karakterin anlatıldığı Gülen 
Adam filmi de unutulmazlar arasında. Hatta 
yıllar sonra buna benzer bir olayın gerçekten 
yaşanmış olması, sinemanın öngörüsünden 
değil, beslendiğimiz mizah kültürünün ortak 
olmasından diyebiliriz.

Farklılıklarla Bir Arada, İsyan Alanına!
Geçtiğimiz yıl Gezi Parkı’nda başlayan ve 

önce Taksim Meydanı’na, sonra da nere-
deyse bütün kentlere sıçrayan direniş, Gezi 
Parkı’na kurulan çadırlarla başlamıştı. Küçük 
bir memurlukta çalıştığı için aldığı parayla 
geçinemeyen, bu yüzden de ev kirasını öde-
yemeyen bir çiftin anlatıldığı Yakışıklı filmin-
de Kemal Sunal’ın canlandırdığı karakter, 
belki de, Gezi Parkı’nda çadır kurma eylemi-
ni ilk gerçekleştirendi.

Günümüzde, dershaneler üzerinden baş-
layan bir tartışma emniyet müdürlerini, ba-
kanları bile koltuklarından edecek boyuta 
ulaşmış, okyanusun ötesinden beddualar 
edilmişken, bunun yalnızca “saray” diliyle 

konuşuluyor olmasına ne demeli? Kral ve 
soytarıları her gün televizyonda arzı endam 
ederken biz ne yapıyoruz?

Tamamen Duygusal!
Sinemanın bu anlamda iyi bir dil kurama-

dığı ortada. Belki de on yıllar boyunca Cem 
Yılmazlara, Ata Demirerlere gülmeye alıştırı-
lan izleyici, gene onların ağzına ya da o tar-
za bakıyor. Onlar içinse her şey “tamamen 
duygusal!”.

Oysa gönlümüz ve gözümüz, bir Kemal 
Sunal filmi arıyor. İstanbul’un kenar bir ma-
hallesinde geçen, bir dershane patronu ile 
bir Kuran kursu imamı ve bir mahalle muh-
tarı arasındaki zaman zaman komik olayları 
resmeden bir film. İsmi Dershaneler Kralı 
olmaz belki ama 4+4+4 Şaban olabilir, kim 
bilir.

Ya da ayakkabı kutularında saklanan tril-
yonlar neden Köyden İndim Şehire tarzında 
işlenmesin ki? Kazarak çıktıkları yer İnönü 
Stadı değil de bir alışveriş merkezi neden ol-
masın?

Günümüzde politik film diye yapılan işle-
re baktığımızda da, bu mizahi inceliği göre-
miyoruz. Daha sert daha asık suratlı film-
ler, daha politik olarak sunuluyor, bu aslında 
sistemin de işine geliyor: Mizahı tamamen 
komediye çevirip içini boşaltmak. Bunu ka-
bullenen sanatçılar da bolca olduğundan, bir 
sıkıntı da açığa çıkmıyor.

Bir diğer sıkıntı! da adaleti sağladığı-
nı, birlik ve beraberliği koruduklarını iddia 
edenlerin yüzlerinin bir türlü gülmemesi. 
Oysa madem güzel, faydalı işler yapıyorlar, 
o halde asıl onların yüzlerinin gülmesi ge-
rekmez miydi?

Ama bakıyoruz, ayakkabı kutusu dolusu 
parası olanın suratı asık, oyların yarısını alan 
partinin başının suratı asık. Elinin altında bir 
cemaat tutanların yüzleri asık.

Düzmece suçlamalarla, uydurma kanıt-
larla, yalan karalamalarla tutuklananların 
yüzlerindeki gülümse ise hiç gitmedi. Ali 
İsmail’in, Berkin Elvan’ın gülümsemeleri içi-
mizi ısıtmayı sürdürüyor.

Çünkü bu asık suratlı efendilerin karşı-
sında yalnızca gülmek bile politik bir eylem 
oldu.

Gülmek Politik Bir Eylemdir

Gezi Parkı'ndaki ilk direniş çadırını yıllar önce Kemal Sunal kurmuştu...

Gürşat Özdamar
gozdamar@meydangazetesi.org
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K
apitalizmin dayattığı bencil 
ve rekabetçi kültür yaşam-

larımızın her alanına-her alanına 
saldırıyorken, bu kültüre karşı 
paylaşma ve dayanışmayı örgüt-
leyen birliktelikler de büyüyor. 
“Bencil sömürü sistemine karşı 
gönüllü insanlar tarafından te-
melleri atılmış, paylaşma ve da-
yanışmayı esas alan” Kedi Kolek-
tif, Yalova’da açıldı.

1 Şubat Cumartesi günü Ya-
lova Cemal Nadir Sokak’taki ka-
felerinin açılışını yapan kolektif, 
patron-işçi kandırmacasından 
uzakta, gönüllü olarak çalışma-
nın esas alındığı ve hep birlikte 
üretilenlerin yaşama katıldığı ka-
felerinde, yeni bir yaşamı filiz-
lendiriyor. Kapitalist reflekslerin 

gündelik yaşantılarımıza kadar 
sızdığı, bireyin bu kültür içinde 
giderek yalnızlaştırıldığı zaman-
larda kapılarını açan Kedi Kolek-
tif herkesi “Hep birlikte kapita-
lizme karşı düşleyebileceğimiz, 
elimizdekini paylaşabileceğimiz 
bir barikat kurmaya” çağırıyor.

Açtıkları kafeyi aynı zamanda 
bir sahaf gibi de kullanan kolek-
tif, kitaplıklarında bulundurduk-
ları kitaplarla daha fazla insana 
ulaşmayı, özgür bilgi paylaşımını 
artırmayı hedefliyor. Kafe içe-
risinde bir bölüme kurdukları 
“Kedi Radyo” ile de, yakın za-
manda internet radyoculuğuna 
başlayacak olan Kedi, bu rad-
yodan hem müzik yayını, hem 
radyo tiyatrosu yapacak, hem de 

kafe içerisinden yaptıkları canlı 
yayınlarla orada olamayanlar için 
de Kedi’de olanları paylaşacak-
lar. Kafe içerisinde haftalık film 
gösterimleri yapmayı planlayan 
kolektif, aynı zamanda güncel 
anarşist yayınların, dergilerin ve 
çeşitli fanzinlerin bulunduğu bö-
lümle de, bu yayınların daha faz-
la okuyucuya ulaşmasına zemin 
sağlıyor.

Coca-Cola gibi küresel kapi-
talist şirketlerin ürünlerini kafe-
lerinde barındırmayı reddeden 
Kedi Kolektif, bu tüketici kültür 
yerine kendi deyimleriyle “üze-
rinde emek sömürüsü ve çocuk 
kanı bulunmayan ürünleri” mi-
safirleriyle paylaşıyor ve herkesi 
bu paylaşıma ortak olmaya çağı-

rıyor.
Henüz açtıkları kafelerinde, 

kapitalizmin bencil ve rekabet-
çi kültürüne karşı paylaşma ve 
dayanışmayla bezeli bir kültürü 
örmeye başlayan Kedi Kolektif 
“Çünkü bizler düşledikçe kötü 
olan lanetlenir. Çünkü bizler düş-
ledikçe var edebiliriz. Çünkü biz-
ler düşlediğimiz kadar var ola-
cağız. Ama bizler aynı zamanda 
paylaştığımız ve dayanıştığımız 
kadar düşleyebileceğiz. Sömürü-
ye karşı birleşelim, omuzlarımız 
birbirine değsin” diyerek herkesi 
bu kültürü, hep birlikte, ilmek il-
mek örmeye çağırıyor.

Kedi Sahaf-Radyo-Kafe: Fatih 
Cad. Cemal Nadir Sokak No:4/A 
Yalova 

Kapitalist Tüketim Kültürüne Karşı
Kedi Kolektifi'nin Kafesi
Yalova’da Açıldı


