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YİNE ŞİDDET!

Kadına yönelik şiddet ne şekilde

olursa olsun, kadının özgürlüğü-

nü ve insanca yaşam koşullarını

elinden almaya devam ediyor.

22. SAYFA TÜLAY HATİMOĞULLARI

EGEMENLERİN KRİZİ
DEVRİMCİ HAMLENİN
YOLUNU AÇIYOR

Egemen oligarşi içindeki çatışma şiddetini arttırarak sürüyor. Ama, aynı zamanda Dolmabahçe'de temeli atılan uzlaşmanın da devrede olduğu görülüyor.
Darbe yapamayınca Dolmabahçe' de uzlaşan ve AKP'nin seçim başarısının ardından geri çekilen Ordu, türbanın serbest
bırakılmasını bahane ederek yeniden hamle yaptı. Kapatılma
baskısı altına giren AKP'de iç gerilimler artıyor. Abdüllatif Şener ve Mesut Yılmaz yeni parti girişimleriyle devredeler. Fethullah Hoca'nın ise, Erdoğan'a karşı Gül'e yakınlaştığı görülüyor.
AKP, geçen yılki "ulusalcı" mitinglere benzeyen "liberal" mitinglerle, kapatma baskısını geriletmeye çalışıyor. "Demokrasi"
maskesini takarak hamle yapan AKP, demokrasinin güncel temeli Kürt sorununda savaş naraları atıyor ve çözümsüzlüğü
derinleştiriyor. AKP'nin olayların akışında gittikçe inisiyatif
kaybettiği görülüyor
Çatışan iki kanadı da kavrayan büyük sermaye ve ABD-AB
merkezli küresel güçler, çatışmadan faydalanarak kendi nüfuz

İRAN: ZOR HEDEF

Son aylarda görülen pek çok
işaret, ABD-İsrail ikilisinin...
14. SAYFA HALİT ELÇİ

SENDİKALAR YASASI İLLÜ...

alanlarını genişletiyor. Sermayenin yerel ve küresel çıkarları temelinde devletin yeniden örgütlenmesi hedefleniyor. Marazi
unsurları temizlenen Ordu, tümüyle Pentagon ve NATO'ya bağlı
bir alt birime çevrilirken, AKP'nin dava sürecinde kanatları yolunacak ve hizaya sokulacak.
İçine sürüklendiğimiz karanlık tüneli parçalamak ve hazırlayanların suratında patlatmak gerekiyor. Neo-liberal yoksullaştırma politikalarına karşı örgütlenecek direnişlerden güç alacak, yurtsever Kürt halkıyla kurulacak dostlukla halk güçlerini
bölen şovenist dalgayı dağıtacak, Alevilerden ekolojistlere, kadınlardan yurtseverlere, demokratlardan yoksul müslümanlara... vd. halk güçlerini toplayacak sistem karşıtı bir çatı hareketi ya da partisi bir olanak olarak önümüzde duruyor. İşçi hareketinde son dönemlerde görülen canlanma, şayet devam
eder ve komünist bir temelle ilişkilendirilebilirse sistem karşıtı bütün güçlerin moral ve enerji kaynağı olacaktır.
günleri devrimci hamlelerin de önünü açar, yeter ki gerekli
soğukkanlılık, basiret ve cürete sahip olunsun.

ERKEK DEVLET
LAMDAİSTANBUL’U
KAPATTI

Lambdaistanbul; Lezbiyen, Gey,
Biseksüel, Travesti ve Transseksüellerin sivil toplum girişimi,
1993 yılında kuruldu.
22. SAYFA GÖKÇE

İKTİDAR
KAVGASINDA
KARŞILIKLI
HAMLELER

AKP iktidarı, halkın, kapitalizm

sosyalizmin tehdidi altındayken

elde ettiği kazanımları ortadan

kaldırmaya kararlı gözüküyor.
4. SAYFA ALP AYDIN

AKP hükümeti karşı devrimci
politikalarını sistematik bir...

OLANAKTAN GERÇEĞE...

Bizans oyunlarından, “yerin ve
göğün” temsilcisi “sultan...

DEVRİMCİ GÖREV: ...

GENÇ-SEN İÇİNDEKİ İKİ...

19. SAYFA

8. SAYFA
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26. SAYFA ERKAN GÖKBER

VOLKAN YARAŞIR

TUNCAY YILMAZ

Oligarşik egemenliğin zir vesinde Üniversiteler Sosyal Forumu ayoluşan çatlak, o çatlağın...
rıca Genç-Sen içindeki kimi...
O. KAYSERİLİOĞLU
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“BAK ÇOCUKLARIN GÖZLERİNE
UMUDU KESME YURDUNDAN”
iyaset kazanı son aylarda yeniden fokurdamaya başladı. Gerçi, Türkiye’de bu kazan

hep kaynar durumda olmuştur. Toplumsal yapıda-

ki sınıfsal/ulusal/tarihsel çelişkilerin sürekli ola-

rak kendini göstermesi, sözgelimi Batı Avrupa

toplumlarının oturmuş, katılaşmış yapısının aksi-

ne ülkemizin sürekli değişim içinde olması, Türki-

ye’yi son derece dinamik ve heyecanlı bir coğrafya
haline getiriyor. Özellikle siyasal alanda fırtınala-

tılarıyla incelemek gerekir; tabii alttaki ana akım-

larla bağını da kurarak.

Gazetemizin önceki sayılarında, Türkiye’nin siya-

set alanındaki gelişmeleri dikkatle analiz eden ya-

zılara yer verdik. Bu sayımızda da, Ordu merkezli

odak ile AKP-Fethullah Hoca merkezli cephenin si-

yasi hamlelerini, çatışmalı/uzlaşmalı ilişkilerini ve

hepsinin arkasında küresel ve yerel (TÜSİAD’cı)

sermayenin, tarafların her ikisini de dönüştürüp

Ücretli-Sözleşmeli-Kadrolu Ayrımına Karşı
Birlikte Örgütlenelim
Eser Sandıkçı .................................................... 21

rın ardı arkası kesilmiyor.

içselleştirerek aşma planlarını ortaya koyduk.

Erkek Devlet Lamdaistanbul’u Kapattı
Gökçe ................................................................ 22

partilerinin peşinden gidip bir onu, bir bunu başa

gerçekleşmesi için somut bir araç/zemin olabile-

Yine Şiddet!
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Halk kitlelerinin seçimlerde çoğu zaman burjuva

getirmesi pek çok demokratı, hatta sosyalisti

umutsuzluğa ve karamsarlığa itiyor. Ama onlar,

seçimlerde şu veya bu burjuva partisine oy veren

kitlenin aynı zamanda nasıl bir sınıfsal/ulusal/ta-

rihsel dinamizmi alttan alta koruduklarını göremi-

tisi içinde, ama aynı zamanda daha dar bir grup

olarak sosyalist yeniden kuruluş sürecinde birlikte

yı bir görev bildik. Dostlar arasında açıksözlülü-

sürerken 1989’da yüzbinler halinde Bahar Eylem-

yükselen liberal dalganın etkilerine karşı uyarma-

ğün ve yapıcı eleştirinin yoldaşlığın bir koşulu ol-

lerini nasıl gerçekleştirdi? Kürt halkı 12 Eylül’ün

duğuna inanıyoruz.

ğa kalkamayacakmış gibi görünürken 1980’lerin

olarak basıyorduk. Bu sayımız ise kapak sayfaları

Gazetemizi uzun zamandır tüm sayfaları renkli

dışında siyah-beyaz basılıyor. Bunun nedeni, gaze-

hıldanlarla nasıl kendisini yeniden yarattı? Kadın-

tenin kendi kendisini finanse etmesi konusundaki

larını kendi elleriyle gerçekleştirmek için harekete

biraz daha fazla sahip çıkması ve gazete paraları-

kararlılığımızdır. Aslında, okurlarımızın gazeteye

geçti? Bu ve benzeri örnekler, en gerici ve karan-

nın dönüşü konusunda biraz daha fazla siyasi so-

namiklerin dönüştürücü gücüne, devrime olan

mik bakımdan kendine yeterlilik, rahatlıkla ulaşı-

lık dönemlerde bile bizim, sınıfsal ve toplumsal di-

umudumuzu canlı tutuyor.

Görünürdeki dalgalanmaların altındaki belirleyici

(sınıfsal/toplumsal) akımları görme ve buna göre

davranma becerisi (eğer bu beceriyi gösterebilir-

sek) biz komünistleri sınıfın ve emekçi halkın ön-

cüsü durumuna getirir. Siyasal alandaki dalgalan-

malar, fırtınalar elbette önemlidir ve bunları ayrın-
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duk. Öte yandan, daha geniş bileşenlerle çatı par-

yaptı? Aynı işçi sınıfı 12 Eylül faşizminin karanlığı

16 Haziran gibi muazzam bir başkaldırıyı nasıl

lar, yine 1980’lerden itibaren nasıl kendi kurtuluş-

Wiliam shakespiare (Çeviri: Can Yücel)

riyle değerlendirdik ve bakış açımızı ortaya koy-

yürüdüğümüz/yürümek istediğimiz dostlarımızı

ikinci yarısından sonra, yedisinden yetmişine ser-

Vazgeçtim bu dünyadan tek ölüm paklar beni,
Değmez bu yangın yeri, avuç açmaya değmez.
Değil mi ki çiğnenmiş inancın en seçkini,
Değil mi ki yoksullar mutluluktan habersiz,
Değil mi ki ayaklar altında insan onuru,
O kızoğlan kız erdem dağlara kaldırılmış,
Ezilmiş, horgörülmüş el emeği, göz nuru,
Ödlekler geçmiş başa, derken mertlik bozulmuş,
Değil mi ki korkudan dili bağlı sanatın,
Değil mi ki çılgınlık sahip çıkmış düzene,
Doğruya doğru derken eğriye çıkmış adın,
Değil mi ki kötüler kadı olmuş Yemen'e
Vazgeçtim bu dünyadan, dünyamdan geçtim ama,
Seni yalnız komak var, o koyuyor adama.

cek Çatı Partisi girişimini olumlu ve zaaflı yönle-

yor. Eğer bu dinamizm yoksa Türkiye işçi sınıfı 15-

en vahşi şiddeti altında ezilirken ve bir daha aya-

66. SONE

Bu arada, yukarıda belirttiğimiz umudumuzun

rumluluk ve özenle davranılması halinde ekono-

labilecek bir hedef. Bu hedefe ulaşmak için gerekli

organizasyonu yapıyoruz ve tedbirleri alıyoruz.

Gazetemizin daha güçlü bir içerikle ve daha güzel

bir tasarım/görünümle elinize ulaşması için gerek

Yayın Kurulu, gerekse okur/dağıtımcı ağımızın ge-

reken enerji, yaratıcılık ve özenle çalışacağına ina-

nıyoruz.
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Ulusalcı veya Liberal Kamplarla Aramıza Sınır Çekilmeli

DEVRİMCİ GÖREV: HALKIN
ALTERNATİFİNİ YARATMAK

Farklı bir seçenek olamaz mı? Olabilir, olmalı. En başta, her ikisi de sistem yanlısı olan “liberal” veya
“ulusalcı” dalganın sol içinde yarattığı etki alanlarının temizlenmesi gerekiyor. Ancak, her ikisiyle de
soğuk ve net bir mesafe koyanlar 3. seçeneğin kurucusu olabilirler.

O

OĞUZHAN KAYSERİLİOĞLU

ligarşik egemenliğin zir vesinde
oluşan çatlak, o çatlağın taraflarının birbirleriyle çatışmaya
başlaması, çatışmanın şiddetinin sistemin rasyonellerini riske sokacak seviyelere dek yükselmesi, o noktada devreye
giren “geçici uzlaşma” sürerken; “türban serbestliği” ve “kapatma davası”
hamleleriyle yeniden çatışmanın öne
çıkması ve sonuçta, tarafların her ikisini de dönüştürerek kapsamaya çalışan
küresel ve yerel sermaye odaklarının
dipten yüzeye doğru çıkış hamleleri…
Ve çatışma ve uzlaşmanın aynı anda devam etmesi....
İşte, yakın tarihin kısa özeti. Akıp gelen
bu süreç, en temelde sermayenin 24
Ocak 1980/Özal ve 2001-02/Der viş
hamlelerinin sonucunda ulaştığı yeni
stratejik konumlanışına uygun bir toplumsal-politik egemenlik inşa etme isteğinin belirleyici olduğu bir süreç. Ve
ama, tarihsel kökleri olan yerel toplumsal aktörler önde savaşıyor, savaştırılıyor: Ordu ve AKP-Fethullah Hoca ekseni.
O savaş içinde, toplumsal ve politik
düzlemlerde sistemi yeniden örgütlemenin ihtiyaç duyduğu enerji ve motivasyon sağlanıyor. Ve yine, o savaş süreci içinde sermayenin kendi sistemini
ve onun rasyonellerini topluma derinden içselleştirmesi yaşanıyor. Öyle oldu
ki, aslında her ikisi de tümüyle sermaye
taraf tarı olan “liberal” ya da “ulusalcı”

cepheler neredeyse tüm toplumu kendi
etraflarında saflaştırdılar. Yüzeyde süreç o biçimde yaşanırken, toplumsal bilincin derinliklerinde sermaye sisteminin vazgeçilmezliği ve kalıcılığı yanılsaması yerleşiyor.
Farklı bir seçenek olamaz mı? Olabilir,
olmalı.
En başta, her ikisi de sistem yanlısı
olan “liberal” veya “ulusalcı” dalganın
sol içinde yarattığı etki alanlarının temizlenmesi gerekiyor. Ancak her ikisiyle de soğuk ve net bir mesafe koyanlar
3. seçeneğin kurucusu olabilirler.
Bir ayağı “ulusalcı” zemindeyken “libe-

ralleri” eleştirenler (ki, bu tutum somutta çoğunlukla yurtsever Kürt hareketinden uzak durma şeklini alıyor) ya
da bir ayağı “liberal” dalga içinde, elinde beyaz bayrak sallarken “ulusalcıları”
eleştirenler (ki, bu tutum somutta işçi
hareketinin gücüne inanmama ve kendi
gücüne değil Kürt hareketinin gücüne
güvenme, demokrasi konusunda da liberal bilince savrulma anlamına geliyor), 3. seçeneğin inşasına anlam veremeyecek ya da sürüklenerek katılsa bile iddialı ve güçlü katılım göstermeyecektir. Umudu başka yerlerdedir, kendisinde değil. 3. seçenek, henüz başlangıcında bile güçlü ve kararlı bir iradeyle
kendini var edebilir. Sürdürmek ise,
ağır, şiddetli ve kompleks çatışmalarla
olacaktır.
İkinci olarak, neo-liberal saldırıyla, kazanılmış toplumsal hakların tasfiyesine
ve dayatılan yoksullaştırma sürecine
karşı, eğitimden sağlığa, ulaştırmadan
barınmaya vb. kadar ayrı ayrı ve bütünleştirilmiş, yerel ve ulusal düzeyde direnişleri başlatma ve yayma eylemi, 3. seçeneğin inşasının güncel-halkçı yönünü
oluşturacaktır.
Halkın haklarını korumak için direnmesi meşrudur ve ancak o direniş, emekçilere yönelik saldırıları nispeten durdurabilir. Aksi, direnmeyip uysalca kabullenme, yoksullaşmanın artan yoğunlaşması ve bağlı olarak toplumsal çürümenin yayılmasıdır ki, halkçı seçeneğin ihtiyacı moral ve güç de o durumda felce
uğrayacaktır. O güç ve moral, en iyi direnişle yaratılır ve bir kez ok yaydan çıkınca, halkın enerjisi bir kez açığa çıkınca, varolan yenilgili ve gerici bütün toplumsal kabuller ve dengeler, yenileri tarafından ezilip geçilecektir.
Üçüncüsü, yurtsever Kürt hareketiyle
candan ve kalıcı dostluktur. Bugün demokrasi mücadelesinin güncel öncüsü,
bazı şaşkınların sandığı gibi AKP değil,
yurtsever Kürt halkıdır ve şovenizm
halkın sisteme direniş potansiyelini felce uğratmaktadır. Şovenizmle sınır çizmek ve Kürt halkıyla dostluğu Anado-

lu'nun bütün halklarından emekçilere
yayma, devrimci seçeneğin kurucu unsurlarındandır.
Dördüncüsü, ülkedeki bütün demokratik devrimci dinamiklerin kendilerini
kendileri olarak özgürce ifade edecekleri bir mücadele alanının, öncü eylemler
ve örgütlerle önünün açılmasıdır. Aleviler, kadınlar, öğrenciler, yurtseverler,
demokratlar, ekolojistler, barışseverler
vd. hepsi kendilerini özgürce ifade edebilecekleri sistem karşıtı bir zemine kavuşmalıdır.
Besincisi, yeniden canlanma belirtileri
gösteren işçi hareketi içinde komünist
damarı inatla ve cüretli hamlelerle inşa
edebilmektir. Bu süreç sadece bir sınıf
hareketi değil, ama aynı zamanda, uzun
yıllardır sessiz kalan sınıfın toplumsal
düzeyde kendini yeniden kurma eylemidir. Hızlı sonuç ya da başarı garantisi
beklemeden, ısrarla ve kararlılıkla sınıfla kaynaşmak, diğer bütün halkçı, demokratik ve devrimci dinamiklere moral ve güç yükleyecek, halkçı seçeneğin
en güçlü alanını oluşturacaktır.

Ülkedeki bütün demokratik
devrimci dinamiklerin
kendilerini kendileri
olarak özgürce ifade
edecekleri bir mücadele
alanının, öncü eylemler
ve örgütlerle önünün
açılmasıdır.
Aleviler, kadınlar,
öğrenciler, yurtseverler,
demokratlar, ekolojistler,
barışseverler vd. hepsi
kendilerini özgürce
ifade edebilecekleri
sistem karşıtı bir
zemine kavuşmalıdır.
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İKTİDAR KAVGASINDA
KARŞILIKLI HAMLELER

AKP’yi Kapatma Davası, Ergenekon Tutuklamaları...

Mitingler, devam eden “kapatma” davası ve “polis darbesi” cinsinden sürpriz hamleler, egemen bloğun
kanatları arasındaki çatışmanın sürdüğünü gösteriyor. Ancak, aynı zamanda, tarafların “Dolmabahçe”
zemininden de kopmamaya çalıştıkları ve bir biçimde; mesela, birbirlerinin onayını alma “nezaketi” içinde
“uzlaşma” kapısını da açık tuttukları görülüyor. “Çatışma” ve "uzlaşma”, çatışmanın belirlediği bir zeminde,
aynı sürecin içinde bulunuyorlar. Akışın nereye evrileceği, tarafların hamlelerine göre belirlenecek.

A

ALP AYDIN
slında işler Ordu açısından tam da
düzelmişti.
Darbe yapma meşrutiyetini yaratamayınca “Dolmabahçe mutabakatı” ile
denge durumunu kabullenip geri çekilen
Ordu, “başörtüsünün serbest bırakılması”
yönündeki AKP hamlesinin mutabakatı
bozmasıyla Yargı kanalıyla AKP’ye sıkı bir
yumruk atmıştı. Kapatılma veya “kanatları yolunarak” ortaya atılmak AKP’nin
kaderi gibi görünüyordu.
Evet, Nisan muhtırası bir sonuç yaratamayan Ordu’nun tek yapabileceği, alıştığı
üzere “darbe” idi. Ancak, küresel ve yerel
meşruiyet ve özellikle ABD onayı olmayınca, AKP’ye tokat atmak için kalkan eller
usulca tekrar cebe sokulmak zorunda kalındı. Ve, ortaya çıktı ki, artik Ordu keyfince darbe yapamıyordu.
Ayrıca “Sarıkız” ve “Ayışığı” ismiyle kodlanmış 2004 darbe teşebbüslerinin ortaya
saçılan belgelerinden anlaşılıyordu ki,
darbe hedefine yürünürken emir-komuta
zinciri içinde bütünlük bile sağlanamıyordu. Darbeye doğrudan karşı bir “Özkök”
dokusu Genelkurmay Başkanlığı’na dek
çıkabilmişti ve tabii ki, Ordu’da bir güçlü
duruşu temsil ediyordu. Darbeciler (Eruygur-Tolon) ve Özkök eğilimi arasındaysa,
içinde Büyükanıt ve Başbuğ’un da bulunduğu geniş bir alan vardı.
Sonuçsuz kalan Nisan muhtırasından
sonra AKP hem “mağdur” hem “galip” rolünü oynayarak seçimlere girdi ve ezici
çoğunlukla kazandı. O arada, muhtıranın
sebebi olan Gül’ün Cumhurbaşkanlığı da
resmileşti.

Darbe yapılamayınca
Dolmabahçe mutabakatı yapıldı

Top, sürekli gidip geliyordu. Nisan’a kadar sinsi ve derinden çalışarak ve açık çatışmadan kaçınarak yol alan AKP-Fethullah Hoca ekseni, Cumhurbaşkanlığını da
kaparak devletin diğer zir ve noktalarına
oradan ulaşma planları yapıyordu. Nisan’daki Ordu tokadı ve aynı zamanda
devrede olan “ulusalcı” mitingler ise
AKP’yi sanki yok olup gideceği bir eğik

düzleme sürüklüyordu. Ancak, beklenen
“darbe” yapılamayınca AKP yükselişe
geçti ve Temmuz seçimleri ve Gül’ün seçilmesiyle kazanan konumuna sıçradı.
Ağustos-Eylül ayları Ordu’nun süngüsünün düştüğü ve sesinin çıkmadığı günlerdi. Taraflar yeni durumu hazmetme, yeni
koşullara kendini hazırlama dönemindeydi.
Ve zaten, “darbe” yapılamayınca, “Dolmabahçe mutabakatı” yapılmıştı. Seçimlerin yapılmasına ve Gül’ün adaylığına
onay karşılığında, türban yasağı ve Kürt
sorunundaki savaş stratejisinin onaylandığı anlaşılan “gizli” görüşme, bir “geçici
uzlaşma” dönemine girildiğini gösteriyordu. Öte yandan, neo-liberal politikaların
pürüzsüz devamı ve ABD-AB’nin bölgedeki operasyonlarına katılma konusunda da
bir anlaşma sağlandığı anlaşılıyordu. Görüşmenin temel güdücüsü olan küresel ve
yerel sermaye güçleri, görüşmenin zeminini ve kararlarını da belirlemiş olmalıydı.
Sonraki politik gelişmeler, “gizli” görüşmenin zemini ve kararlarının bu biçimde
olduğunu ortaya çıkaracaktı.
Seçimler ve hemen sonrasındaki sessizlik, zafer sarhoşluğuna kapılan AKP’nin,
kimilerine göre MHP’nin oyununa gelerek
ve onun arkadan ittirmesiyle, “türbanı

üniversitelerde serbest bırakma” hamlesini yapmasıyla bozuldu. Hem Ordu’nun
hem de TÜSİAD’ın tepkilerinden “Dolmabahçe mutabakatı”nın AKP tarafından
çiğnendiği anlaşılıyordu. AKP, ya mutabakatı aşabilecek bir güç topladığını saptamıştı veya bu denli bir tepki beklemiyordu.
“Uzlaşma”nın bozulmasına tepki karşı
hamleyle gösterildi ve “kapatma davası”
devreye sokuldu. Ve süreç aktıkça,
AKP’nin kapatılacağı ya da en azından
“uyarılarak” veya kimi milletvekillerinin, o
arada Erdoğan’ın da vekilliklerinin iptaliyle “kanatları yolunarak” cezalandırılacağı
bekleniyordu. Darbe yapamayınca geri çekilen ve zaman kazanıp güç toplayan Ordu merkezli iktidar odağı, zafer sarhoşluğu içinde güç dengelerini hesaplayamayarak açık veren AKP’yi, “askeri” değil ama
“yargı” yoluyla tokatlıyordu. Ordu’ya yakın çevreler, tokadın hemen değil de yerel
seçimlere yakın atılmasının, AKP’yi yerel
seçimlerde zayıflatacağını belirtiyorlar,
daha doğrusu öneriyorlardı.
Nasıl Ordu darbe tehdidi ile yetinmiyor,
kitle desteği için “ulusalcı” mitingler düzenliyorsa, AKP-Fethullah Hoca ekseni de
Ergenekon kodlu “polis darbesi”nden önce farklı odaklarca düzenlenen “demokrasi” mitinglerini devreye soktu. Muhteme-
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ismiyle kodlanmış
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teşebbüslerinin ortaya
saçılan belgelerinden
anlaşılıyordu ki, darbe
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emir-komuta zinciri
içinde bütünlük bile
sağlanamıyordu.
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len kapatma davası boyunca sürecek
olan ve yine katılımın adım adım yükseltileceği tahmin edilen mitingler, Ordu
merkezli iktidar odağının “kapatma”
hamlesine karşı kitle desteği oluşturmayı hedefliyor.

Ordunun marazi unsurlarından
kurtulma hesapları

“Polis darbesi” tam da bu noktada
devreye girdi. Ordu merkezli odağın
“aşırı” uçlarını temizlemeyi hedefleyen
darbe, şimdilik hedefine ulaşmış görünüyor. Her ne kadar Ordu’nun itibarı
sarsılsa da, gözaltıların Genel Kur may’ın onayı ve gözetimiyle yapılmış ve
daha önce yapılan Erdoğan-Başbuğ görüşmesinde muhtemelen onay alınmış
olması, Ordu’nun darbeyi pek de üstüne
almadığını ve hatta kendi iktidar hesaplarını gölgeleyen kimi “marazi” unsurlardan “kurtulma” imkanı olarak kullandığını gösteriyor.
2004 yılında yapmayı planladıkları askeri-faşist darbeyi başaramayınca, gerekli onayı alamadıkları anlaşılan ABDAB ve NATO’ya karşı sivri çıkışlar yapan
ve Rusya ile flört etmeye başlayan bu
güçler, öyle anlaşılıyor ki, çaplarından
epey büyük yüklerin altına girmişlerdi.
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Şimdi gözaltındaki Eruygur ve Tolon’un
görev başında ve darbe peşindeyken
astları olan Başbuğ (ve kimilerince Büyükanıt) için “güvenilmez” tespiti yapmaları, demek ki boşuna değilmiş. O
arada, Başbuğ ve Büyükanıt’ın ABD-AB
ve NATO için “güvenilir” olduklarını da
biz tespitlerden anlayabiliriz.
Mitingler, devam eden “kapatma” davası ve “polis darbesi” cinsinden sürpriz
hamleler, egemen bloğun kanatları ara-

sındaki çatışmanın sürdüğünü gösteriyor. Ancak, aynı zamanda, tarafların
“Dolmabahçe” zemininden de kopmamaya çalıştıkları ve bir biçimde; mesela,
birbirlerinin onayını alma “nezaketi”
içinde “uzlaşma” kapısını da açık tuttukları görülüyor. “Çatışma” ve "uzlaşma”,
çatışmanın belirlediği bir zeminde, aynı
sürecin içinde bulunuyorlar. Akışın nereye evrileceği, tarafların hamlelerine göre belirlenecek.
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“Darbe” yapılamayınca,
“Dolmabahçe mutabakatı”
yapılmıştı. Seçimlerin
yapılmasına ve Gül’ün
adaylığına onay
karşılığında, türban yasağı
ve Kürt sorunundaki savaş
stratejisinin onaylandığı
anlaşılan “gizli” görüşme,
bir “geçici uzlaşma”
dönemine girildiğini gösteriyordu. Öte yandan, neoliberal politikaların
pürüzsüz devamı ve ABDAB’nin bölgedeki
operasyonlarına katılma
konusunda da bir anlaşma
sağlandığı anlaşılıyordu.

Ancak ne aktörler görünenlerden ibaret ve ne de çatışma zemini göründüğü ka- gibi sisteme uygun yorumlarının dışına çıkan kimi “marazi” dokuların da tasfiyedar. Görünen süreçler, daha geniş bir zeminin içinde ve daha derinden gelerek si hedefleniyor. “Kapatma davası”, sonucu ne olursa olsun, AKP’yi “hizaya” çekhem “ulusalcı” hem de “liberal” dalgayı kontrol etmeye çalışan başka süreçlerin mekte etkili olacaktır.
içinde yaşanıyor. O geniş zemin ve derin dalga, görünen aktörlerin dışında baş- İşte, geniş zeminde yerel ve küresel sermayenin kendisi ve politik-askeri güçleri
ka güçler tarafından kodlanarak yapısallaştırılmış politik süreçler.
konumlanıyor ve kendi çıkarlarına göre oluşturdukları bir derin süreçle, güncel
Süreç, bir yanıyla, NATO’ya giriş ve 27 Mayıs sonrası kurulan OYAK’la tümüyle düzeyde yaşanan Ordu-AKP çatışmasını kendi hedefledikleri konuma doğru evkontrol altına alınmaya çalışılan Ordu içinde hâlâ kendini varedebilen “marazi” riltmeye çalışıyorlar: Ordu içerisinde Özkök’ü ortaya çıkaran doku tümüyle kongüçleri ezerek tasfiye etme ve Ordu’yu NATO ve Pentagon'a emir-komuta zinci- trolü ele geçirecek ve yeni ortaya çıkan sermaye grupları da yerel (TÜSİAD’cı)
riyle bağlı bir küresel-alt uygulayıcı kuruma dönüştürmeyi hedefliyor. O durum- sermayenin yerleşik hiyerarşisinin içine yerleşeceklerdir. O arada, bölgesel sada, bölgesel emper yalist savaş içine
vaştan başlayarak, hızla gerginleşen
rahatça sokulabilecek.
küresel düzenin farklı bölgelerdeki
Aynı sürecin bir diğer yönünde, Orihtiyaçlarının da ikirciksiz hizmetindu, egemenlik bloğunun zir vesindeki
de olan bir Ordu ve giderek yoksulla“ayrıcalıklı” ve TC’ye özgü rolünden
şan
emekçilerin olası isyanlarını 1
Süreç, bir yanıyla, NATO’ya giriş ve 27 Mayıs sonrası kurulan
sermaye lehine geriye itilecektir. O,
Mayıs’ta provasını yaptığı üzere acıOYAK’la tümüyle kontrol altına alınmaya çalışılan Ordu içinde
artık sadece sermayenin somut-tamasızca ezecek bir polis teşkilatı da
hâlâ kendini varedebilen “marazi” güçleri ezerek tasfiye etme sürecin “koruyucu” ve “saldırgan”
rihsel hareketinin yarattığı askeri
ve Ordu’yu NATO ve Pentagon'a emir-komuta zinciriyle bağlı bir öğeleri olacaktır.
hamlelerin uygulayıcısı olmakla yetinmeli ve hizmetinin karşılığı olarak
Evet, hem Ordu, hem AKP-Fethullah
küresel-alt uygulayıcı kuruma dönüştürmeyi hedefliyor.
sermaye tarafından kendisine uygun
Hoca ekseni ve hem de yerel ve küreO durumda, bölgesel emperyalist savaş içine rahatça
görülen egemenlik bloğunun alt katsel ser maye güçleri kendilerince
sokulabilecek. Aynı sürecin bir diğer yönünde, Ordu,
larına yerleşmelidir. Ancak, ABD-İnhamle yapıp, süreci yönetmeye çalıegemenlik bloğunun zirvesindeki “ayrıcalıklı” ve TC’ye
giltere-İsrail eksenindeki küresel güç
şıyorlar. Rasyonel olan sonuç, sonunodağında İran’a acil saldırıya kenetcuların diğerlerini hizaya sokarak
özgü rolünden sermaye lehine geriye itilecektir.
lenen bazı unsurlar, Ordu’nun konumutlak egemenliklerini kurmalarıdır.
munu şimdilik sorgulamamaktan yaAncak, birincisi, tarih her zaman önnadır ve Ordu da bunlarla ilişkisini
ceden sanılan rasyonalitede akmaz
yoğunlaştırmaktadır.
ve o kendi akışıyla kendi rasyonaliteÖte yandan, doğrudan AKP ya da onun içinde çoğunlukla Erdoğan’ın şahsında so- sini yaratır. Ve ikincisi, tarih varmak istediği yere kestirmeden de gidebilir, yolu
mutlaşan, sistemin politik-toplumsal dengelerini zorlayan ve yerli (TÜSİAD’cı) epey uzatarak da.
sermayenin yerleşik güçlerini yeterince kabullenmeyerek yeni oluşan “yeşil” ser- Ne Ordu’nun egemenlik içindeki “ayrıcalıklı” rolünden rasyonel düşünerek vazmaye gruplarını “fazladan kollayan” tutumlar da budanacaktır. “Hizaya gelme ve- geçeceğini düşünebiliriz, ne de sermayenin mutlak egemenlik arzusundan. Bu
ya tasfiye olma” ikilemi AKP’nin güçlü bir damarını baskı altına almaktadır. Kü- kirli iktidar çekişmesinde oyunu bozacak güç ise, işçi sınıfının, Kürtlerin, kadınresel ve yerli sermayenin yerleşik dengeleri AKP’ye dayatılmaktadır. Ve yine, ların, Alevilerin, demokrat ve yurtseverlerin sistem karşıtı ortak bir çatı etrafın“tezkere” oylamasında sorun çıkaran veya “İslam”ın Fethullah Hoca’nın yaptığı da toplanacak devrimci demokratik iradesidir.
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Sermayenin Çıkarları Doğrultusunda Devlet Yeniden Şekillendiriliyor

TÜNEL’DE AÇILAN BEYAZ BAYRAK

Liberal dalganın arkasında, ordu-sermaye egemen blok ittifakını tek taraflı olarak kendi lehine bozma yöneliminde
olan sermaye ve bir bölgesel “düzenleme” faaliyetinde epeydir TC'yi de devreye sokan ABD-AB ekseni var. Önde olan
AKP-Hoca ekseniyle Ordu arasında “hakemlik” rolünü kapan sermaye için, her ikisinin de sivriliklerini tasfiye edip
kendi istediği biçimde hizaya sokmak ve iktidar alanına soğuk ve mutlak egemenliğini kurmak, gerçek hedeftir.
Ve, küresel bağlantıların en maddi ve somut biçimi olan dolarla yapılanı kendi kontrolündedir.

G

ALP AYDIN
eçen yılki “ulusalcı” mitinglerden
sonra bu yıl da “liberal” mitingler serisi başladı. Özgün bir odak TünelGalatasaray yürüyüşüyle çıkışını yaparken,
bir başkası Malatya'da kendini gösterdi. Tünel çıkışı, içinde epeyce “tanıdık” olduğu için
devrimci hareketi daha çok ilgilendirse de,
ikisinin de ortak bir merkezden ve “ortak
akıl” tarafından düzenlendikleri anlaşılıyor.
Sonuncu “Ergenekon” operasyonunun da
aynı sürecin “vurucu gücü” polis tarafından
düzenlenen bir “öncü eylem” olarak görebiliriz: Katılımcı kitleye ve tereddütte olan olası
katılımcılara moral ve güven veriliyor. Öyle
ya, Eruygur ve Tolon bile karga tulumba içeri alınabiliyorsa, hem de askeri lojmanların
içinden, ortada ciddi bir güç ve iddia vardır
ve “beyaz bayrak” daha kararlı tutulup daha
yükseğe kaldırılabilir.
Evet, hangisi olacak diye merak ediyorduk,
önceki sayılarımızda da merakımızı belirtmiştik, bayrak için renklerden beyaz seçildi:
Masumiyet ve temizlik iddiası var. Peki, öyle
mi? Sadece askeri darbelere mi karşı çıkıyor-

lar veya demokrasi isteyen saf ve temiz bir
toplumsal hareketle mi tanışıyoruz?

Liberal dalganın polis darbesi

Önceki sayılarımızda neredeyse adım adım
gösterdik; Fethullah Hoca-AKP ekseni ve arkalarındaki ABD-AB merkezli küresel odak
Ordu merkezli egemenlik odağına ( ki o da yine ABD merkezli bir odakla doğrudan ilişkidedir ) karşı devletin çekirdeği içinde mevzi
kazanarak ilerliyordu. Ve, bu ilerlemenin,
ABD merkezli küresel operasyonun Afganistan ve Irak'ta kendini gösteren “askeri” yüzünden farklı olarak, Sırbistan, Gürcistan ve
Ukrayna'da başarılı, Beyaz Rusya'da ise başarısız olan “renkli devrim” seçeneğinin bir
kopyası olduğunu vurguladık.
Polis teşkilatı, İçişleri ve Eğitim Bakanlıkları tamamen, Dışişleri ve MİT kısmen ele geçirildikten sonra Cumhurbaşkanlığı mevzisine
de “renkli” bayrak dikildi. İşte zamanı gelmiş
olacak ki, ilk kez sokak devreye sokuldu ve
bayrak açığa çıkarıldı.
“Liberal” dalganın bir toplumsal hareket

Evet, basit bir iktidar çatışması yaşanmıyor.
Burada temel ihtiyaç, devletin sermayenin küresel
ve yerel düzeydeki somut tarihsel hareketiyle tam ve
derinden uyumunun sağlanmasıdır. Şimdiye dek
süregelen devlet düzeni sermaye açısından yetersiz
kalmaktadır ve sermayenin yerel düzeyde yaşadığı
dönüşümün doğal egemenlik talebiyle, kapitalizmin
küresel ve yerel düzeyde olağanüstü gergin ve
riskli konumlanışının yarattığı sorunlara karşı daha
güçlü korunma talebinin kaynaşması ve mevcut
eskimiş devlete dayatılması yaşanmaktadır.

HEDEF: SİVRİLİKLERİ TÖRPÜLENMİŞ BİR ORDU
Nato'ya bütünüyle uyumlaştırılmış, Pentagon'un doğrudan hizmetine girerek emir-komuta zinciri içinde
BOP projesinde rol alan ve kontrol dışına çıkan ya da
yeni süreci kabullenmeyen sivri uçları törpülenmiş
bir Ordu hedefleniyor. Tümüyle ABD'nin hizmetindeki Fethullah Hoca'nın kontrolüne şimdiden girmiş
olan Polis Teşkilatı da madalyonun diğer yüzü olacaktır. Birbiriyle uyumlaştırılarak, ilki bölgede emper yalist işgale direnen halklara, diğeri şehirlerde
isyan eden yoksullara saldıran Ordu-Polis ekseni kurulacak ve bu silahlı eksenle kendini koruma altına
alarak iktidarda mutlak egemenliğini kurmuş sermaye, hedefine ulaşmış olacaktır.
Şimdiki kısıtlı demokratik hakları bile tasfiye etme
ihtimali yüksek olan bu “askeri-polisiye” rejim, eğer
siz kabul ederseniz, eski T.C.'nin simgesi olan “askeri vesayet” rejimine karşı “demokrasi” diye ser vis
edilecektir.
“Liberal” kanattan süreç öyle kurgulanmıştır ki, şayet istendiği gibi yürütülebilinirse, şimdi önde görünen iki kanadı da kapsayarak aşıp ve her ikisinin de
sivri yanlarını törpüleyip ehlileştirerek içselleştirecek ve küresel-yerel sermaye ile doğrudan, pürüzsüz

ve derinden kaynaşan bir zeminde devlet yeniden örgütlenecektir. Devlet, ABD-AB'nin bölgedeki hamlelerine pürüzsüz uyum göstereceği bir zemine konumlandırılacaktır.
Evet, basit bir iktidar çatışması yaşanmıyor. Burada
temel ihtiyaç, devletin sermayenin küresel ve yerel
düzeydeki somut- tarihsel hareketiyle tam ve derinden uyumunun sağlanmasıdır. Şimdiye dek süregelen devlet düzeni sermaye açısından yetersiz kalmaktadır. Sermayenin yerel düzeyde yaşadığı dönüşümün doğal egemenlik talebiyle; kapitalizmin küresel ve yerel düzeyde olağanüstü gergin ve riskli konumlanışının yarattığı sorunlara karşı, daha güçlü
korunma talebinin kaynaşması ve mevcut eskimiş
devlete dayatılması yaşanmaktadır.
“Devlet garantisi”; evet, bırakınız o serbest piyasa
ve liberallik palavralarını, her düzeyde, üretim, dolaşım, satış ve kârda “devlet garantisi” ve bölgesel
açılımda “devlet koruması”, şimdi, olmazsa olmaz
düzeyde şarttır. Şimdiye dek yok muydu, elbette vardı. Ama şimdi, daha pürüzsüz ve daha derinden bir
kaynaşma, bire bir uyum isteniyor. “Beyaz bayrak”
da onun için çekiliyor, “Taraf” da onun için çıkıyor...

vd. Evet, derinleşen krizi artık günlük gazetelere
yansıyan küresel sermaye ve 150 milyar dış borçla o
krizin en ağır darbesini yemeye aday yerli sermaye,
şimdi devletin çelikten ve ateşten zırhını tamamen
kontrolünde tutmak istiyor. Eh, pek de haksız sayılmazlar.
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hamlesi hazırlığında olduğu, aslında,
80'lerde Ankara'da devrimci öğrenci liderliğiyle başladığı politik yaşamını nasıl
olduğu henüz açığa çıkmayan bir dönüşümle ABD'nin karanlık devlet koridorlarında “gazetecilikle” sürdüren Yasemin
Çongar'ın Türkiye'ye gönderilmesi ve Taraf'ın çıkışıyla anlaşılıyordu. İçişleri Bakanlığı ve Polis Teşkilatındaki istihbarat
birimleri tarafından güdülendiği belli
olan raporları yayınlayarak “ser vis” yapan gazete, neye hizmet ettiğini anlayınca yüzü kızaracak mı merak edilen Ahmet Altan'ın “borazancıbaşı”lığıyla devreye sokuldu.
Dalganın başlıca görünür güdücülerinden Fethullah Hoca, tanınmış bir Amerikan yayın organında dünyanın en büyük
düşünürü seçilme komikliğiyle parlatılıp
“dönüş” hazırlığına aynı dönemde başladı. Yasemin'i gönderenler Hoca'yı da göndermenin zeminini yokluyorlardı. Ve as-
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lında, son haf talardaki gelişmelere bakılırsa, Erdoğan'ı boşlukta bırakan bir Fethullah Hoca-Abdullah Gül ekseninin de
denendiği gözleniyordu. Kimbilir, belki de
Erdoğan ve onun damgasını vurduğu AKP
fazla “kaba” ve “uçkun” bulunmuştu.
Ayrıntılar bir yana, “liberal” dalganın
görünen öncü yürütücüleri AKP-Hoca ekseni, Anadolu'daki başka bazı tarikatlar
ve “yeşil” sermaye grupları iken, büyük
şehirlerde şimdilik aydın “liberaller”, bazı ”Kürtler” ve kimi “solcular” oluyor. Tuhaf bir ittifak ama, gerilimin yükseldiği
günlerde, kaymalar, dağılmalar ve yeni
saflaşmalar da devreye girer, giriyor da.
Ancak, görünen öncüler bizi yanıltmamalıdır. O dalganın arkasında, ordu-sermaye egemen blok ittifakını tek taraflı
olarak kendi lehine bozma yöneliminde
olan sermaye ve bir bölgesel “düzenleme” faaliyetinde epeydir T.C.'yi de devreye sokan ABD-AB ekseni var.

Önde olan AKP-Hoca ekseniyle Ordu
arasında “hakemlik” rolünü kapan sermaye için, her ikisinin de sivriliklerini
tasfiye edip kendi istediği biçimde hizaya
sokmak ve iktidar alanına soğuk ve mutlak egemenliğini kurmak, gerçek hedef tir. Ve, küresel bağlantıların en maddi ve
somut biçimi olan dolarla yapılanı kendi
kontrolündedir.
Keza, ABD-AB ekseni de, her iki kanadın arkasında farklı odaklarıyla konumlanıyor ve hamleler, hazırlığından uygulanışına dek onların tam koordinasyonuyla
ve onlardan meşruluk-onay alınarak yapılıyor.
“Polis darbesi” ile desteklenen “liberal”
dalga, bütün yüzeyi ve derinliğiyle kontrol edilen, uygun kodlar gerekli yerlere
yerleştirilerek yapısal olarak küresel ve
yerel düzeyde sermayenin somut-tarihsel hareketiyle kaynaşmış bir kimliğe sahip.

BEYAZ BAYRAK SİZE YAKIŞMAZ
Liderleri Öcalan, anti-tekelci bir halkçı ve demokratik-devrimci çatı partisi önerirken, koşturarak “liberal” dalganın peşine dizilen yurtsever Kürt hareketinin kimi yasal siyasi kadrolarına önerimiz, Öcalan'ın ve dağlardan gelen rüzgarların
sesini iyi dinlemeleri. O beyaz bayrağın arkasına dizilirken ve
böylece Kürt halkını basit bir BOP piyonuna dönüştürecek ve
kurbanlarını bütün Kürt evlerine tek tek uğrayarak koparıp
alacak bölgesel emper yalist savaşın içine sürüklenirken, 30
binden fazla gerillanın şehit olurken ne düşündüğünü ve kime, neye hizmet uğruna o savaşa girdiklerini hiç düşündünüz
mü? Yurtsever hareketin temel ilkesi nedir; kendi gücüne güven mi, başkalarının peşine takılmak mı?
İnanılmaz bir şaşkınlık, siyasal sarhoşluk ve panik içinde Tünel'e giden sosyalistlere ise, şimdilik soğukkanlılık ve basiret
dilemekle yetinelim. Ve olası “askeri-polisiye” rejimin, şimdiki “askeri vesayet” rejiminden ne üstünlüğü olacağını düşün-

melerini talep edelim. İçine girdiğiniz dalganın her tarafı yerel-küresel sermaye ve ABD-AB'nin BOP projesine göre kodlanarak yapısallaştırılmış özgün bir kimliğe sahiptir ve onun
ileriye doğru yaptığı her hareket kendini oluşturanlara hizmet
edecektir. Ve daha da ötesi, aslında daha dipten gelen bir derin dalga, ki sizin karşısında olduğunuzu düşündüğünüz Ordu'yu da dönüştürerek kapsayan bir büyük dalga, hazırladığı
kabus senar yolarıyla, sessiz ve derinden yol alarak yüzeye
doğru çıkmaktadır. Ve bir sosyalist olarak göreviniz, halkın
bağımsız-devrimci iradesinin bayrağını açmak ve aslında tek
bir bayrak altında da toplanmaya başlayan “ulusalcı” ve “liberal” kanatlara alternatif özgürlükçü devrimci demokratik
politik gücü yaratmaktır. O beyaz bayrak size yakışmıyor!
Eğer “Biz kendi bayrağımızla gittik oraya “ diyorsanız, Tünel'deki konumunuzu devam ettirseniz hızla solacağını görmüyor musunuz?
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Nato'ya bütünüyle
uyumlaştırılmış,
Pentagon'un doğrudan
hizmetine girerek
emir-komuta zinciri
içinde BOP projesinde
rol alan ve kontrol
dışına çıkmış,
yeni süreci kabullenmeyen
sivri uçları törpülenmiş
bir Ordu hedefleniyor.
Tümüyle ABD'nin
hizmetindeki Fethullah
Hoca'nın kontrolüne
şimdiden girmiş
olan Polis teşkilatı
da madalyonun
diğer yüzü olacaktır.
Birbiriyle uyumlaştırılarak
ilki bölgede emperyalist
işgale direnen halklara,
diğeri şehirlerde isyan
eden yoksullara
saldıran Ordu-Polis
ekseni ve bu
eksenle kendini
koruma altına alarak
iktidarda mutlak
egemenliğini kurmuş
sermaye, hedefine
ulaşmış olacaktır.
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Emekçilerin ve Ezilenlerin Mücadele Odağını Oluşturmalıyız

OLANAKTAN GERÇEĞE, ÇATI PARTİSİ
Toplumların kritik dönemleri vardır. Tarihsel birikimlerinin güncel gelişmelerle reaksiyona girdiği ve bu reaksiyon sonucunda
yeni bir durumun ortaya çıktığı kritik dönemler… Yaşadığımız sürecin Türkiye açısından böyle bir dönem olduğunu söylemek
abartı sayılmaz sanırım. 85 yıllık Cumhuriyet Osmanlı’dan devraldığı, yerli ve yabancı egemenlerin ihtiyaçları doğrultusunda
yeniden yeniden biçimlendirdiği bir dizi politik varoluşu bir kez daha ve bu kez daha köklü bir biçimde şekillendirmekte.

B

TUNCAY YILMAZ
izans oyunlarından, “yerin ve göğün” temsilcisi “sultan halife” iktidarından, yeniçeri ayaklanmalarından, tefeci bezirgan kemirgenliğinden sentezlenen Türkiye Cumhuriyeti kendi tarihsel
özgünlükleriyle küresel sermayenin ihtiyaçları arasında sendeleyip durmakta. Bir taraf ta 1000 yıllık devlet
sınıfı ordu geleneğinin imtiyazlarını sürdürme çabası,
diğer taraf ta 7000 yıllık sömürü birikimiyle finans kapitalin bölgesel-küresel planları…
Apolitik bir gözle bakıldığında Hollywood’dan fırlamış yüksek bütçeli aksiyon filmlerini aratmayacak bir
süreç yaşamakta Türkiye… Neredeyse 30 yıldır süren
savaş, Ergenekon operasyonu, e-muhtıralar, Cumhurbaşkanlığı krizi, Cumhuriyet mitingleri, 22 Temmuz

seçimi, Dağlıca baskını, sınır ötesi operasyonlar, Sosyal Güven(siz)lik Yasası ve karşıtı eylemler, Tuzla’daki
işçi katliamları, 1 Mayıs meydan muharebesi, vs…
Tüm bu sıraladıklarımızdan daha fazlası nefes aldırmadan peş peşe yaşanmakta…
Politik bir göz ise bunun düpedüz bir siyasal kriz süreci olduğunu fark edecektir elbette… Rejimin kriz dinamikleriyle (Kürt sorunu, siyasal İslam), sistemin
kriz dinamikleri (kapitalizmin içinde bulunduğu yapısal kriz dalgasından bir türlü çıkamıyor oluşu ve bunun faturasını emekçilere ve yoksul halklara kesmek
için uyguladığı neoliberal politikalar) Türkiye egemenleri arasındaki iktidar kavgasında boylu boyunca devrededirler…

Henüz bir türlü devreye giremeyen ise bu kriz koşullarını emekçilerin ve ezilenlerin lehine çevirecek siyasal ve örgütsel hamleleri yapabilecek bir tarihsel kolektif özne… Varoluşunu emekçilerin ve ezilenlerin çıkarlarına dayandıran siyasal oluşumların böylesine bir
süreci değerlendirememeleri durumunda, kendileri
yap(ama)masa dahi tarihin bu oluşumların gerekliliklerini sorgulayacağından hiç şüphesi olmasın.

Ezilenlerin Güç Birliği: Çatı Partisi

Türkiye emekçilerine ve ezilenlerine reva gördükleri
ekonomi politikalar konusunda birbirlerinden neredeyse hiçbir farklı olmayan burjuvazinin her iki kampı
dışında bir mücadele odağına ihtiyaç vardır. Kalıcı, kurumsallaşmış, kitleselleşme ve iktidar hedefi olan bir
odak, egemenlerin mevcut krizi koşullarında ezilenlerin ve emekçilerin en temel sorunlarını bayraklaştıracak bir programla sokağa, evlere, işyerine, tarlalara,
okullara yönelirse bu girişimin sonuçsuz kalması neredeyse imkânsız.
Finans kapital ve neoliberal/tekelci ekonomi politikaları karşısında işçi sınıfının ve yoksulların ekonomik
ve demokratik haklarını savunan; Kürt halkının kendi
kaderini özgürce tayin edebileceği bir siyasal atmosferi hedefleyen; kadınların ev içinde ve dışında uğradığı çif te sömürüye ve tahakküme karşı duracak; yoksul
köylüyü bitirme noktasına getiren kota ve tarım politikalarına hayır diyecek; herkesin inancını özgürce ve
bir diğerinin alanını kısıtlamadan yaşamasını güvence
altına alacak bir programla sokağa inecek bir siyasal
özne, kısa zaman içerisinde emekçilerin ve ezilenlerin
umudu olacaktır.
Üstelik böyle bir hamleyi yapabilmek için yeterli tecrübe, birikim ve avantaja da sahibiz. 2002 seçimlerin-

ÇATI PARTİSİ NE DURUMDA?
DTP, EMEP ve SDP’nin başlattığı çatı partisi görüşmeleri dönem dönem yükselen, dönem dönem düşen bir tempoda da olsa devam etmekte. Üçlü, bir kurucular heyeti oluşturmak üzere çeşitli siyasi parti, platform, çevre, demokratik kitle örgütü ve bireylerle görüşmelerini sürdürmekte. Geçtiğimiz haf talarda İstanbul’da sosyalist çevrelerle yapılan toplantıya Toplumsal Özgürlük Platformu,
Emekçi Hareket Partisi, Sosyalist Parti Girişimi, Sosyalist Dayanışma Platformu,
Ezilenlerin Sosyalist Platformu, 14 Mayıs Platformu, Sosyalist Emek Hareketi,
Türkiye Gerçeği, Teori ve Politika, Antikapitalist ve Odak katıldı. Toplantıda gelişmelere ilişkin bilgi veren DTP temsilcileri diğer çevrelerle görüşmelerin sürdüğünü, bir an önce bir kurucular meclisi belirleyerek oluşumun program ve işleyiş tartışmalarına başlamak istediklerini ifade ettiler.
Duruma ilişkin buraya kadarki aktarım daha çok bir bilgi paylaşımıydı.
Hepimiz biliyoruz ki bu takvim şu an asıl olarak Kürt Hareketine bağlı olarak işlemektedir. Kürt Hareketi ise çalışmayı henüz kendi güncel meselelerinin dışına
taşıyıp bağımsız bir ilerleme çizgisi oluşturamamıştır. Örneğin Haziran sonuna

kadar çağrıcı meclisin oluşturulacağına ilişkin bir bilgi verilmesine rağmen, görünen o ki, çatı partisi tartışmaları DTP kongresini beklemektedir. Ancak, meselenin geldiği yere bakıp bir takım tespitler ve öneriler yapmak da mümkün.
2002’den bu güne yapılan ittifaklardan gerekli dersler çıkartılmalıdır. Seçim atmosferine sıkışmış bir birlik çalışması ister istemez seçim ihtiyaçlarına göre şekillenmekte ve bu durum da ihtiyacı duyulan kalıcı güç birliğine çeşitli zararlar
vermektedir. Ülke seçim atmosferine girmeden bu meselede somut adımlar atılmalıdır.
DTP, EMEP, SDP olarak başlayan süreç bir an önce tartışmaların parçası olmak
isteyen kesimleri kapsayacak şekilde genişletilmeli, bundan sonraki süreç eşit
bileşenlerin (tabiî ki kendi gerçekliklerinin farkında olarak) belirleyiciliğinde ilerlemelidir.
Bir başlangıç yapmak için illâ da aydınlardan oluşan bir çağrıcı grupta meşruluk aramak doğru değildir. Sürece olumlu bakan siyasal öznelerle de bu süreç
başlatılabilir; mühim olan sürecin nasıl devam ettirileceğidir.
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Finans kapital ve neoliberal/tekelci ekonomi politikaları karşısında
işçi sınıfının ve yoksulların ekonomik ve demokratik haklarını savunan;
Kürt halkının kendi kaderini özgürce tayin edebileceği bir siyasal
atmosferi hedefleyen; kadınların ev içinde ve dışında uğradığı çifte
sömürüye ve tahakküme karşı duracak; yoksul köylüyü bitirme
noktasına getiren kota ve tarım politikalarına hayır diyecek; herkesin
inancını özgürce ve bir diğerinin alanını kısıtlamadan yaşamasını
güvence altına alacak bir programla sokağa inecek bir siyasal özne,
kısa zaman içerisinde emekçilerin ve ezilenlerin umudu olacaktır.

yüzünü sermayeye değil halkların çıkarına dönmüş de mok rat lar dan sos ya list le re, de mok rat
Müslümanlardan Kürt hareketine bir zemin bu talepleri kendine şiar edinebilir. Tabii ki bu geniş zeminin doğru bir hatta yürümesinin garantisi Kürt
Hareketi ve sosyalistlerin sürece birlikte müdahale etmesiyle mümkün olacaktır.
Kürt Hareketi savaş gücü, kitleselliği, mücadele
birikimiyle Çatı Partisinin en diri ve önemli bileşeni olacaktır. Sosyalist Hareket ise tarihselliği ve
ideolojik zeminiyle bu hamlenin sigortasıdır. Küresel ve bölgesel gelişmeler bu iki hareketi yeniden sadece konjonktürel değil aynı zamanda stratejik olarak da birbirine daha yakın durmaya itmektedir.
Tekelci sermayenin neoliberal politikalarıyla hızla yoksullaşan ve Türkiye kapitalizminin çarpık yapısından muzdarip orta sınıf sosyal demokratlar ve
Müslüman demokratlar da egemenlerin sahte gerilimlerinden ve sermayenin programından kopmayı
göze alırlarsa halkçı bir demokrasi programında
kendilerine yer bulabileceklerdir.

Sosyalistlerin Rolü

den bu yana sadece seçim süreçleriyle sınırlı yapılan güç birlikleri, demokratik-halkçı bir programa
sıçrayarak kalıcılaşıp kurumsallaşabilir ve halklarımızı “kırk satır mı, kırk katır mı” ikileminden kurtararak demokratik bir halk düzenine gidişin önünü
açabilir. Ayrıca değerlendirildiğinde birçok eleştiriyi gerektiren seçim güç birliklerinin kazanımı olan
meclis temsiliyeti de böyle bir güç birliğinin toplumla buluşmasını hızlandıracak bir avantaj olacaktır.

Çatı Partisi Bileşenleri

Toplumun tüm kesimlerinden yukarıdaki program
çerçevesini kabul edecek her birey, çevre, platform, parti bu güç birliğinin bileşeni olabilecektir.
Ama illâ da bir spektrum tanımlamak gerekirse

Bu ittifak zemininin ideolojik sigortası konumundaki sosyalistlere bu süreçte ikili bir görev düşecektir: Bir yandan acil ihtiyaç olan sosyalist yeniden yapılanmanın gereklerini yerine getirmek, bir
yandan da Kürt Hareketi içerisinde önemli bir yeri
olan sosyalistler ve sistem karşıtı diğer bütün toplumsal güçlerle birlikte ittifakın sınırlarını mevcut
düzenin ötesine taşımayı hedefleyen bir perspektifle halkçı-devrimci-demokratik bir güç odağı
oluşturmak. Tam da bu noktada hayata işçi sınıfı
perspektifinden bakarak müdahale etmek isteyenlerin olası ittifak içerisinde birlikte hareket
edebilmesi olmazsa olmaz bir koşul olarak ortada
görünmektedir.
Önceliği (doğal olarak) Kürt meselesi olan Kürt
Hareketiyle arasındaki güç eşitsizliği de göz önünde bulundurulduğunda ve buna bir de ittifak içerisinde yer alacağı öngörülen, ufku düzenin demokratikleştirilmesiyle sınırlı bir dizi politik öznenin
Kürt Hareketi içerisinde yakalayabileceği rezonanslar da eklendiğinde ittifaka sınıfın çıkarlarını
savunmak üzere giren sosyalistlerin birlikte hareketi daha da kaçınılmaz duruma gelecektir.

Kürt Hareketi savaş gücü, kitleselliği, mücadele birikimiyle Çatı Partisinin
en diri ve önemli bileşeni olacaktır. Sosyalist Hareket ise tarihselliği ve
ideolojik zeminiyle bu hamlenin sigortasıdır. Küresel ve bölgesel gelişmeler
bu iki hareketi yeniden sadece konjonktürel değil aynı zamanda stratejik
olarak da birbirine daha yakın durmaya itmektedir.
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BASİT BİR ÇATI FORMÜLÜ: 5K+1M
Yaşamın renkliliğini formüllerin siyah ve beyazına taşırken yaşanılan kayıpların farkında olarak Çatı Partisinin hedef kitlesini 5K+1M diye basit bir biçimde formüle edebiliriz: Komünistler (işçi sınıfı)+Kürtler+Kadınlar+Köylüler+Kızılbaşlar+Müslüman Demokratlar.
Komünistler, demokrasi meselesinin de ancak işçi sınıfı perspektifiyle çözülebileceğinin bilincinde olarak,
nihai kurtuluşa giderken müttefiklerinin sorunlarına
sahip çıkacak, ortak mücadele alanının kurucu öznelerinden olacaktır.
Kürtler, demokratik ve barışçıl bir çözümün ancak diğer ezilenlerle birlikte ülkenin demokratikleştirilmesiyle mümkün olduğunun bilincinde olarak ortak mücadeleyi büyütecektir.
Kadınlar, bir yandan her yerde erkek egemenliğine ve
sömürüsüne karşı asıl mücadelelerini sürdürürken, toplumun
diğer sömürülen
ve ezilen kesimleriyle tüm sömürü biçimlerine
karşı mücadele- Komünistler,
sini ortaklaştıra- demokrasi
caktır. Ayrıca her meselesinin de
türden cins ayancak işçi sınıfı
rımcılığına karşı
perspektifiyle
alacağımız tutum heterosek- çözülebileceğinin
sizm karşıtı baş- bilincinde olarak,
ta eşcinseller ol- nihai kurtuluşa
mak üzere diğer giderken müttefiklerinin
bütün kesimleri
sorunlarına sahip
de partinin bileçıkacak, ortak
şeni olmaya çamücadele alanının
ğıracaktır.
Köylüler, tefeci, kurucu öznelerinden
tüccar ve devlet olacaktır.
kıskacında metropollerin işsizler ordusuna katılmamanın yolunun gıda tekellerinden
değil,
halktan yana bir
tarım politikasıyla mümkün olacağını anlayacak ve bu mücadelenin en
önemli parçalarından olacaktır. Aynı zamanda hızla geri dönülemez eşiğe doğru giden doğa tahribatına karşı
mücadelenin temel öznesi ekolojistler de en temel taleplerini Çatı Partisinin programında bulabileceklerdir.
Kızılbaşlar, Aleviler, inançlarını özgürce yaşayabilmek
için namerde boyun eğmek zorunda olmadıklarını, demokratik bir halk cumhuriyetinde inançlarını ve ibadetlerini özgürce yaşayacaklarını tarihsel birikimleriyle
kavrayacaklardır.
Müslüman demokratlar, yoksul Müslümanlar da din
bezirganlarının oyunlarına alet olmadan, başka bir
inancı ya da inançsızlığı hor görmeden, kul hakkı yemeden, komşusu açken kendisi tok yatmadan, inancının vecibelerini özgürce yerine getireceği tek sistemin
demokratik halk cumhuriyeti olacağını kabul edecektir.
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Mevcut Örgüt Biçimleri Sınıfın
Değişimine Yanıt Veremiyor

21. YÜZYILIN İŞÇİ
HAREKETİ NEREDE?
Sınıfın bu kadar çeşitlenen, bu kadar çoğalan; farklı ırk, cins, statü, işletme
yapısallıkları karşısında ve yine düne göre çok büyük ölçüde yenilenen ve
zenginleşen, ama bir o kadar da oldukça parçalanmış ve dağıtılmış yapısı karşısında
sendikalar ve partiler, devrim ve devrimcilik eşiğini aşamıyor, aşağıdan yukarıya
doğru yükselen büyük bir tarihsel eylemin taşıyıcısı olamıyorlar.

S

BARAN ANIL
öze önce yanlış bir anlamayı düzelterek başlamalıyız.
Karşımızda veya yanı başımızda duran işçi sınıfı ve işçilerin,
gündelik yaşamdaki davranışları ve
görüşleri sanıldığının tersine apolitik değil politiktir, yani siyasidir.
Ama bu “siyasi” işçiler ve onun
oluşturduğu sınıfın siyasal davranışları, bugün tarihin işçi sınıfında
görmek ve ona vermek istediği tarihsel-siyasal rolden oldukça uzaktır. Sözü eğip bükmeden söylersek,
bir yanda işçiler ve işçi hareketinin
şu anda ağırlıklı olarak içinde aktif
ve pasif olarak yer aldığı dinsel,
milliyetçi, ulusalcı siyasal renkler
ve onların partileri ve sendikaları
bulunuyor. Öte yanda henüz, onun
gönlünü ve kendisini tam anlamıyla
verip yaratım sürecine katılmadığı
devrimci bir tarihsel eylemin aracı
olarak, devrimci siyaset ve onun
yaratılmayı bekleyen partileri, örgütleri ve sendikaları vardır. Peki
neden işçiler ve işçi sınıfı bugün,
devrim ve devrimci bir siyasete akmazlar ve tersinden devrim ve devrimci siyaset de onların dünyasına
akmaz, akamaz?
Evet, neden?
Türkiye´de 90´lı yıllarda yükselişe
geçen kendiliğindencilik ve ağırlıkla
ekonomik ve sendikal hakları elde
etmeyi hedefleyen sınıf mücadelesi-

ne tam olarak benzemese de, bugün bambaşka koşullar altında sınıfın kendiliğindencilik ve ekonomiksendikal haklar ağırlıklı mücadelesi
yeniden ivme kazanıyor. Ve ağırlıkla
yeniden devrimsiz ve devrimcisiz
bir süreçte akan bu yükseliş, bizi

yeniden kendimizle yüzleşmeye ve
bu “neden”in yanıtını aramaya zorluyor.
Sınıfın neredeyse son çeyrek yüzyılda bu kadar devrimcisiz ve devrimsiz kalmasının yegane suçlusu
sınıf olabilir mi? Bunu tartışmak
için hemen hepimizin bildiği bir örneğe “işçilere dışarıdan bilinç taşıma” önermesine başvurabiliriz. Sınıfa “dışarıdan bilinç taşıma” alınyazısına sahip olduğuna inanan Sol
ve devrimcilerin çoğunluğu , burada
bir çeyrek yüzyıldır çaldığı bozuk
plaktan seslenecek ve “bizde sınıfa
götürecek bilinç var ama bunu kavrayacak ve alacak sınıf yok” veya
“sosyalizm yıkıldı; kapitalizmin bizimle sınıf arasında ördüğü bilinç
duvarı neredeyse aşılamaz hale geldi” diyecektir. Bu yanlış algı, kendini
kandırma ve tesellinin altını biraz
kazıdığımızda, Solun kendisinden

kaçışını görürüz. Burada devrimciler kendilerini aktif haldeki “bilinç
aktarıcılar” olarak, sınıfı da pasif
“bilinç alıcıları” olarak tanımladığında, işçiler ve devrimcilerin buluşamaması, dahası işçilerin devrimcileşememesinin günahı, alıcıdaki
arızaya bağlanıp sınıfın üzerine yıkılacaktır. Oysa bu, devrimcilerin tam
olarak düzeltemedikleri tarihsel yanılgılarından biridir. Güncelden örnek vermek gerekirse, Tuzla´da yaşanan ölümlerin işçilerde yarattığı
bilinç ve şokları düşünmeden “Tuzla işçilerinin hiç bilmediği gerçeklerin bilincini ona taşıdığımızda, işçiler sendikalaşacak ve devrimcileşecektir”önermesiyle hareket ettiğimizde, devrimci ve işçiyi bildik basmakalıp şeklinde yine iki ayrı dünyaya koyarız ve her birine, sadece
kendisine ait neredeyse kutsal bir
rol biçeriz. Oysa ne 19. yüzyılda ne
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Eski model Sendikal Hareket nasıl
aşılır?
Sınıf mücadelesi kapitalizmin her fırtına ve gerginlik döneminde bambaşka sloganlar, talepler
ve örgütlerle tarih sahnesine çıkar. 15-16 Haziran Türkiye´de neredeyse yarım yüzyıl boyunca
birikip duran sınıf mücadelesinin dünya yüzüne
çıktığı anlardan biriydi. İşçilerin kendiliğinden
mücadelesiyle DİSK’e sahip çıkma kararlılığıydı.
1970’lerdeki madenci direnişleri, metal işçilerinin grevleri, 1 Mayıs´lar, TARİŞ direnişi,
1960´lardaki işçi hareketinin taleplerini ve sloganlarını yine aynı sendikal örgütlerle, ama bunları belli ölçülerde devrimcilik siyasetinde de dokuduğu zir ve eylemleriydi. 12 Eylül´le bu yükselişin önü kesildi. 1980´lerde, DİSK´in ve Türkİş´in, işçi sınıfı içindeki kapsayıcılık, taşıyıcılık
ve temsiliyet ölçüsü giderek aşındı ve kapitalizmin yeni sömürü ve birikim yöntem ve biçimlerine karşı koyamadıkça bürokratikleştiler, taşlaşmaya başladılar. Günümüzün sınıf mücadelesinin talep ettiği, yeni akıl, yeni örgüt modeli, yeni
sendikal siyaseti karşılamada yetersiz kaldıkları
ölçüde DİSK çok gerilere düştü, Türk-İş ise gericiliğin pençesinde kıvranmaya başladı.
Türkiye´de artan kapitalistleşmeyle patlayan
proleterleşme dalgaları, “devlet memuru”nu çıplak emek-sermaye çelişkisiyle sarstıkça, bu kez
90´ların başlarından itibaren, proleterleşme sürecinin içindeki kamu çalışanları hareketi tarih
sahnesine çıkmaya başladı. Yaklaşık 20 yıllık bir
geçmişe sahip kamu çalışanları hareketi, kuruluşunun tazeliği, heyecanı ve enerjisi ile DİSK ve
Türk-İş´in aşılmasında önemli bir rol oynayacağına, klasik sendikal iktidar ağının egemenliğini
yaymaya başladığı bir alana dönüşmeye başladı.
Sınıfın bütününün bir önemli parçası olarak kamu çalışanları hareketindeki bozulmalar, aynı
zamanda sınıfın bütününü kavrayan ve onu pratiğe döken bir yeni sınıf hareketinin yokluğundan, dahası 90´lar sonrasında iyice açığa çıkan
sınıf mücadelesindeki ana halkanın yakalanamamasından kaynaklıydı. 1980´den bu yana üretim
alanlarına akan ve büyük-orta ölçekli fabrikalarda çalışan Türkiye´nin üçüncü ve dördüncü kuşak işçileri, taşeron fabrikaların işçileri, kuralsız
sömürü ağındaki iş güvencesiz işçilerin oluşturduğu proletar yanın dünyası, birleştiği, merkezileştiği ve yoğunlaştığı takdirde parçalanmışlıktan kurtularak yeni bir işçi hareketini yaratma
sürecini de başlatmış olabilecekti. Ama devrim
ve devrimciler, bu milyonları bulan proleter dünyaya giremedikçe, bu dünyanın işçileri bir anlamda kapitalizmin hegemonyasına terk edildi.
İşte tam da Tuzla tersanelerinde olduğu gibi, güvenceli ve iş güvencesiz işçiler ve yine ana firma
ve taşeron firmada çalışan işçiler, hâlâ parçalanmış ayrı dünyalar içinde yaşadıkları için, bunları
ve bunların yani başındaki yerellikteki diğer işçileri birleştirecek sendika, sendikal biçim dışındaki örgütsel biçimler olarak toplumsal dayanışma ağları, yerel bölgesel işçi meclisleri ve
daha nice örgütsel yapıcıklar örülemediği için
devrimcilerle işçilerin buluşması sürekli erteleniyor, gecikmeler yaşandıkça kapitalizm kazanmaya devam ediyor.
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Kaç Türlü İşçi Siyaseti Var ?

de 20 yüzyılda olanlar böyle değildi. Hele
21. yüzyılda işçi sınıfının kafa ve kol emeğinin yarattığı kolektif bilinç kapasitelerini düşündüğümüzde, devrimcilerin ve işçilerin daha fazla birbirlerini tamamlayan bir bilinç oluşturma ve yaratma eyleminde buluşabileceklerini görürüz. Burada biz farkına varmasak da, kabul etmesek de tek-yanlı değil çift-yanlı bir bilinç
taşıma süreci işleyip durur. Eğer bu doğruysa o zaman, sınıfın devrimcisiz ve
devrimsiz kalmasının suçlusu hem devrimciler hem de işçilerdir.
Tam da burada, çubuğu her iki yana da
bükmek zorundayız. Devrimcilerden
başlayacak olursak , Devrimciler, hala
20. yüzyılın örgütler ailesinden devrimci
bir tarzda bağlarını kopararak özgürleşememişlerdir. 20. yüzyılın sendikal ve
parti yapıları, sahip oldukları devrimci

tarihsel mirasa rağmen tapınılası değil,
aşılması gereken örgütlerdir. Çünkü kökleri 19. yüzyıla kadar uzanan örgütsel
aracılar olarak bugünkü parti ve sendika, 21. yüzyıl işçi sınıfının kompleks yapısını kavrayamıyor, kucaklayamıyor,
onunla birlikte yeniden tarih yazamıyor.
Sınıfın bu kadar çeşitlenen, bu kadar çoğalan; farklı ırk, cins, statü, işletme yapısallıkları karşısında ve yine düne göre
çok büyük ölçüde yenilenen ve zenginleşen, ama bir o kadar da oldukça parçalanmış ve dağıtılmış yapısı karşısında
sendikalar ve partiler, devrim ve devrimcilik eşiğini aşamıyor, avutucu direnişler
ve eylemleri saymazsak, aşağıdan yukarıya doğru yükselen büyük bir tarihsel
eylemin taşıyıcısı olamıyorlar. Çünkü,
devrimciler ne tam anlamıyla işçi sınıfıyla konuşmanın, eylemin ve yaratmanın

Peki neden işçiler ve işçi sınıfı bugün, devrim ve
devrimci bir siyasete akmazlar ve tersinden devrim ve
devrimci siyaset de onların dünyasına akmaz, akamaz?
Evet, neden? Türkiye´de 90´lı yıllarda yükselişe geçen
sınıf mücadelesine tam olarak benzemese de, bugün
bambaşka koşullar altında sınıfın kendiliğindencilik ve
ekonomik-sendikal haklar ağırlıklı mücadelesi yeniden
ivme kazanıyor. Ve ağırlıkla yeniden devrimsiz ve
devrimcisiz bir süreçte akan bu yükseliş, bizi yeniden
kendimizle yüzleşmeye ve bu “neden”in yanıtını
aramaya zorluyor.

dillerini kurmada rezonansı yakalayabiliyor, ne günümüze uygun esnek ve farklı
mücadele biçimleri ve yapılarını sınıfla
kurup onu yeniden ve yeniden sınıfa mal
edebiliyor, ne de örgüte ve örgütlenmeye
duyulan güven sorununu aşacak bir örgüt modelini inşa edebiliyor.
Eleştiri okunun yerini bulmasını istiyorsak , burada durmamalı, devrimciler kadar işçilerin de kendilerini ne ölçüde
kendilerinden arındırdıklarını sorgulamalıyız. İşçi sınıfının tarihsel-siyasal bir
rol ve sorumluluğa sahip olmasına da
tapınamayız. İşçiler, zihinsel ve duygusal
akıllarına yapışıp kendisini kemiren ve
kendi doğasına tam da aykırı milliyetçilik, kurtuluşu “öteki “dünyada arama aldanışı ve kapitalizmin ruhları ve akılları
kirleten sistem içi çıkarcılık ve pragmatizmden köklü bir şekilde kopmadan tarihin sorumluluğunu yüklenecek bir sınıf
olamazlar. Ancak;
•Kapitalizmi aşmaya soyunan,
•Dünyanın geleceğine sahip çıkan,
•Tüm ezilenlerin çelişkilerinin çözümünde ortak sorumluluk alan ve
•Tarihsel kolektif eyleminde bunları yeni bir uygarlık konseptinde birleştiren
bir işçi sınıfı bu tarihsel sorumluluğu ve
rolü hak edebilir. Tıpkı bilinç oluşum ve
taşımada olduğu gibi burada da devrimciler ve işçiler ancak bir karşılıklı etkileşim, öğrenme ve öğretme sürecinde yer
alarak birbirlerini karşılıklı olarak özgürleştirebilirler. Ancak, devrimcilerin ve iş-

çilerin kendilerinden koptukları ve kendilerini yeniden yarattıkları bir tarihsel eylemler bütününde, işçilerin izledikleri siyasetin pusulası, devrime ve devrimciliğe doğru dönmeye başlayacak ve yeni
yüzyılın işçi hareketinin doğuşunu müjdeleyecektir.

•Sen di kal bü rok ra tik ik ti da rın,
kapitalizmle bütünleşen ve onun
küresel ve ülkesel ihtiyaçlarına
olabildiğince yanıt ver meye çalışan sendikal siyaset, bugün ağırlıkla Türk-İş, Hak-İş ve sağcı memur sendikalarında temsil ediliyor.
•Demokrasiyle terbiye edilmiş kurallı sosyal bir kapitalizm siyaseti
ise bugün DİSK´te ve KESK´te
epey yankısını buluyor. Temelde
reformcu olarak tanımlayabileceğimiz bu siyaset, “Ankara Kriterleri”ni “Kopenhag Kriterleri”ne çevir meye çalışıyor.
•Üçüncü işçi siyaseti sınıfın kendiliğindenci eylem ve bilinciyle ülkenin farklı yerlerinde birbirinden
bağımsız ve kopuk olarak başlattığı direniş ve eylemlerde kendisini
gös te ri yor. He de fin de iş çi le rin
ekonomik ve sendikal haklarını elde etmek ve elde edilmiş kazanım la rı ko ru mak var. Türk-İş,
DİSK ve KESK´in inisiyatiflerinin
dışında, daha çok kendiliğindencilikle ortaya çıkan bu hatırı sayılır işçi siyaseti, yarattığı enerji ve
motivasyonla taban hareketi olarak sendika ve konfederasyonları
zorluyor. Onları dönüştür mekten
oldukça uzak olan kendiliğindenci
işçi hareketi, bugün bir kez daha
başka bir olanağın kapısını aralıyor. Devrim ve devrimcilerle buluşabileceğinin, belki de yeni bir işçi hareketinin başlatılabileceğinin
sinyallerini vererek, dönüştür meye ve dönüşüme açık bir potansiyelde olduğunu sergiliyor. Ama
buna rağmen, onlarla buluşamadığı takdirde, sınıf mücadelesinde
kendi başına uzun bir süre daha
varolamayacağı için, sönüp kaybolmanın dışında bir başka seçeneğe de sahip olamıyor.
•Dördüncü siyaset, yine ülkenin
fark lı yer le rin de ki fab ri ka lar,
okullar, hastaneler ve diğer üretim ve hizmet alanlarında işçiler
ve kamu çalışanlarıyla buluşma
denemeleri yapan devrimcilerin
siyasetinde kendisini gösteriyor.
Devrimci siyaset, devrimci işçi
hareketindeki ana halkayı yakalamakta epey geciktiği için, onun
yaratılması için şu anda yeterli
zihinsel ve fiziki hazırlıklara ve
kapasitelere de sahip olamadığı
için kendiliğindenci işçi hareketiyle buluşmada oldukça zorlanıyor ama tarihin sunduğu bu yeni
olanak ve fırsatı da kaçır mak istemiyor.
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“BAYRAM DEĞİL SEYRAN DEĞİL
KRALİÇE BİZİ NİYE ÖPTÜ”

Türkiye, ABD-İsrail-İngiltere Ekseninin Politikasını Uyguluyor

Türkiye attığı adımlarla ABD-İngiltere-İsrail kutsal ittifakının, kendi söylemiyle stratejik ortaklarının Ortadoğu siyasetine
soyunmuştur. Bu ortaklığın Türkiye’ye ne getireceğini tahmin etmek pek zor değil: Savaş, ölüm ve gözyaşı! Zaten stratejik
ortakların kendi çıkarları gereği Ortadoğu’da savaşa, bölge insanının daha fazla kanının akmasına, bölgenin tüm
halklarının birbirine düşeceği bir karmaşaya/kaosa ihtiyaç duydukları ve bunun hesaplarını yaptıkları anlaşılıyor.
M. RAMAZAN

LÜBNAN’DAKİ ÇATIŞMALARDAN
HİZBULLAH GÜÇLENEREK ÇIKTI

Geçtiğimiz haf talarda Lübnan'da Hizbullah’ın Beyrut’un önemli bir bölümünü kontrol altına almasıyla tırmanan kriz Ortodoğu’da olağanüstü bir hareketlenme yarattı. Lübnan’da ABD karşıtı ve İran ile Suriye’nin desteklediği Hizbullah’ın Batı yanlısı
kampa savaş açması ABD çıkarları açısından yeni hesapların yapılmasını gerekli kıldı. İki yıl önce İsrail’in Lübnan’ı işgaliyle başlayan ve 34 gün süren savaştan Hizbullah güçlenerek çıkmıştı. Son yaşanan çatışmalara ilişkin İsrail medyasında deşifre
edilen bir plan ABD’nin Ortadoğu üzerine
oynadığı oyunların somut verilerini sunuyor:
ABD yönetimi, özellikle de şahinler kanadı,
İsrail'den 10 Mayıs'ta Hizbullah'a saldırma- Lübnan, çokuluslu
sını ister. Planlara göre Lübnan içindeki Ba- bir oyuna kurban
tı yanlıları (Lübnan Başbakanı Fuat Sinyora, edilmeye çalışılıyor.
Dürzi cemaati lideri Velid Canbolat ve Sün- İran ile ABD
ni lider Saad Hariri) Tire, Sidon, Damuor ve arasındaki mücadelenin
Beyrut sahil şeridini ele geçirecekti. Doğu- kurbanı oluyor.
dan da Nebatiye, Jezzine hattını denetim al- ABD orayı bir garnizon
tına alacaklardı. Bu arada İsrail, güneyden ülkeye çevirmek için
girip Beyrut'a yürüyecekti. İsrail yönetimin- silah yığınağını artırırken
ce tartışılan bu plan İsrail tarafından uygu- İran ve Suriye ise
lanmaz ama Lübnan’ın ABD yanlısı başba- savunma hattını
kanı Fuat Sinyora, Velid Canbolat ve Saad Lübnan'dan başlatıyor.
Hariri ile paylaşılır.
ABD’nin talebi doğrultusunda Lübnan Hükümeti Beyrut Havaalanı sorumlusu Hizbullah yanlısı subayı görevden aldı. Ardından
Hizbullah'ın iletişim şebekesi deşifre edildi. Bunun üzerine Hizbullah harekete geçti
ve Beyrut'u denetim altına aldı. İsrail'in destek vermemesi yüzünden Lübnan'da hem
darbe, hem iç savaş planı uygulanamadı.
ABD, İran ve Suriye’yi hedef alarak Lübnan’da başlayan ve oradan yayılan bölgesel
bir savaş çıkarma peşinde. Son aylarda ABD'nin Irak'tan Lübnan'a kargo uçaklarıyla
içeriği bilinmeyen malzeme taşıması, ülkenin kuzeyinde Suriye sınırında kurulan
ABD askeri üssü ve Lübnan sahillerinin ABD ve yabancı güçlerin kontrolünde tutulması bize adım adım bu planın nasıl hayata geçirilmeye çalışıldığını göstermektedir.
Lübnan, çokuluslu bir oyuna kurban edilmeye çalışılıyor. İran ile ABD arasındaki
mücadelenin kurbanı oluyor. ABD orayı bir garnizon ülkeye çevirmek için silah yığınağını artırırken İran ve Suriye ise savunma hattını Lübnan'dan başlatıyor. Öyle anlaşılıyor ki ABD'nin Büyük Ortadoğu Projesi bu sefer Lübnan'da çöktü. ABD karşıtları bu savaşta önemli mevziler kazandı. Bu ABD için büyük bir kayıptır. Ancak ABD
ve stratejik ortakları boş durmuyor; aynı yöntemi Filistin'de de deniyor. Mahmud Abbas üzerinden Hamas'ı ezmeye çalışıyor. Benzer bir hezimeti Gazze'de de yaşamaları güçlü bir ihtimal.
Lübnan'da yaşanan siyasi kriz yerel, bölgesel ve küresel güçlerin müdahil olduğu Doha anlaşması ile kısa süreliğine duruldu. Ancak güç dengeleri hareket halinde. Başta ABD olmak üzere İngiltere, Türkiye, İsrail, İran, Hizbullah, Suriye, Hamas, Suudi
Arabistan ve diğerlerinin kendi çıkarları doğrultusunda aynı anda hem çatışma ve
hem de müzakere yöntemlerini kullanarak güç dengelerini kendi lehlerine çevirmeye çalışacakları şüphe götürmez.
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Kraliçesi II. Elizabeth, İngil-

yareti başından sonuna kadar Orta-
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ğiştirme ve BOP’u hayata geçirme

tere Dışişleri Bakanlığı’nın
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stratejisi üzerine kuruluydu. Uzunca

bir süredir Türkiye’nin bölge siyase-

tinde ABD çıkarlarıyla uyumlu ola-
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rak daha aktif rol alması yönünde

malı uzlaşı zemininde devam eden
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Haklı olarak bizler de soruyoruz:

“Bayram değil seyran değil Kraliçe

BOP’un hayata geçirilmesi doğrul-

nacak manevralar konusunda Krali-

çe’nin beraberinde gelen heyetle ya-

pılan müzakerelerde fikir birliğine

varılmış olacak ki, hemen harekete

geçildi. Kraliçenin ziyaretinin aka-

bizi niye öptü?” Bu soruya bir karşı-

binde Türkiye, dünyanın en karma-

lişmelere göz atmak yerinde olacak.

bir diplomatik girişime öncülük etti.

lık bulmak için bölgede yaşanan geBaşından sonuna kadar daha çok

magazinel boyutuyla medyada yer

bulan ziyaretin arka planında yatan

sebepleri görmek için, birkaç gün

sonrasında Ortadoğu ve Türkiye’de

yaşanan gelişmelere bakmak yeter-

li. İngiltere’de sembolik düzeyde,

geleneksel bir konuma sahip, siya-

şık bölgesinde son derece önemli

İsrail ve Suriye arasında, Golan te-

pelerinin iadesi gibi ciddi pazarlıkla-

rın yapılabildiği bir barış sürecinde

arabuluculuk yapmaya başladı. Go-

lan Tepeleri'nin Suriye'ye iade edil-

mesi konusunda İsrail taahhütleri-

nin yenilenmesi, Türkiye'nin tarafla-

ra garanti vermesi gibi ciddi sonuç-
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TÜRKİYE SİYASETİNDEKİ
GERİLİM EMPERYALİSTLERİ
KAYGILANDIRIYOR

Uzunca bir süredir Türkiye’nin bölge siyasetinde ABD çıkarlarıyla
uyumlu olarak daha aktif rol alması yönünde yapılan pazarlıklar
sonuç vermiş gözüküyor. Kraliçenin ziyaretinin hemen akabinde
Türkiye, dünyanın en karmaşık bölgesinde son derece önemli bir
diplomatik girişime öncülük etti. İsrail ve Suriye arasında, Golan
tepelerinin iadesi gibi ciddi pazarlıkların yapılabildiği bir barış
sürecinde arabuluculuk yapmaya başladı.
lara varıldı.

ha fazla destek bulma, özellikle de Kuzey

düzeyde de olsa anlaşmayla sonuçlanırsa; yıl-

daha etkin bir konuma gelme imkanını, önemli

Türkiye'deki Suriye-İsrail görüşmeleri asgari

Irak’taki Kürt yönetimiyle ilişkilerini geliştirerek

lardır Ortadoğu'da etkisi sürekli sınırlı tutulan

kozlar elde etme hesaplarını da içermektedir.

den biri haline gelecek. Bu, yıllardır BOP’un içe-

küresel aktörlerin iştahını kabartmaya devam

Türkiye önemli bir hamleyle bölgesel aktörler-

Ortadoğu, enerji kaynaklarıyla bölgesel ve

risinde daha aktif rol almak isteyen Türkiye'nin

ediyor. Gücün ve iktidar alanının sınırlarını

tutar İngiltere heyetiyle uzlaşılan plan uygula-

savaşın ve sömürünün sıradanlaştığı, dünyanın

kilit ülke olması anlamına geliyor. Eğer hesaplar

nırsa Tayyip Erdoğan'ın “Artık bu bölgede Türki-

ye’siz oyun kurulamaz” sözü daha bir ete kemi-

ğe bürünecek.

Şayet bu görüşmeler planlandığı şekilde gider-

se fatura büyük olasılıkla İran'a kesilecektir. Son

yıllarda nüfuz alanını hızla genişleten İran, en

önemli müttefikini kaybedecek, İran-Suriye ek-

seni kırılacak, Tahran yalnızlaştırılmış olacaktır.

Lübnan'da Hizbullah Suriye desteğini kaybede-

cek; Suriye olmadan da İran, Hizbullah'a istedi-

ği desteği veremeyecektir. Bu görüşmelerin an-

laşmayla sonuçlanmasına bağlı olarak Hizbul-

lah'ın silahsızlandırılması söz konusu olabile-

cek. Böylece ABD ve İsrail’e karşı bölgedeki en

büyük direnç unsuru kırılmış, İran'ı tecrit etme

yolunda en önemli adım atılmış olacak. Belki de,

Suriye’siz İran daha açık hedef haline getirile-

cek. Ve bu süreç, Filistin’deki güç dengelerine sirayet ederek Hamas’ın istenilen zemine çekil-

gösteren, özgürlük mücadelesinin meşaleleştiği,

gözünü kulağını diktiği bir coğrafya. Herkesin ve

her kesimin bu coğrafyaya ilişkin projeleri var.

Ama hiçbir güç bu coğrafyadan istediğini elde

ederek, elini kolunu sallayarak çıkamamıştır. Bu

coğrafyada bulunan tarihsel dinamikler, ne

kadar güçlü ve etkili olursa olsun dışardan

yapılan tüm hesapları bozmuştur. Tarih ve
günümüz, bize bunu göstermektedir.

Türkiye attığı adımlarla ABD-İngiltere-İsrail

kutsal ittifakının, kendi söylemiyle stratejik
ortaklarının Ortadoğu siyasetine soyunmuştur.

Bu ortaklığın Türkiye’ye ne getireceğini tahmin

etmek pek zor değil: Savaş, ölüm ve gözyaşı!

Zaten stratejik ortakların kendi çıkarları gereği

Ortadoğu’da savaşa, bölge insanının daha fazla

kanının akmasına, bölgenin tüm halklarının

birbirine düşeceği bir karmaşaya/kaosa ihtiyaç

duydukları ve bunun hesaplarını yaptıkları

mesine bir kapı aralayabilecek. Ya da Türkiye,

anlaşılıyor.

nan ve Filistin’de ABD çıkarlarına uygun manev-

yangına daha yakından, içinden müdahil olacağı

Suriye üzerindeki etkisini artırarak bu yolla Lübralar geliştirebilecek. Tabii bütün bu gelişmeler

Türkiye açısından, PKK ile yürütülen savaşta da-

Ortadoğu büyük bir yangın yeri, Türkiye’nin

düşünülürse yakın zamanda havaların daha da

ısınacağını söyleyebiliriz.

Birkaç ay önce Cheney’nin Ortadoğu ve Türkiye ziyaretinde
BOP’un revize edilmesi ve bu yönde yeni hamleler yapılması üzerinde durulduğu anlaşılıyor. Yaşanan bu sıcak gelişmeler ve Türkiye’nin yaptığı hamlelerin zamanlamasının ve
sonuçlarının önceden belirlenmiş ve hesaplanmış bir planın parçası olduğunu söylemek mümkün. Tam da bu döneme denk gelen İngiltere Kraliçesi’nin ziyaretinin en önemli
sebebinin revize edilen BOP’un Türkiye ayağının aksamasından duyulan endişedir. Türkiye’de Ordu ile sermaye/AKP arasında yaşanan iktidar savaşının bir rejim krizine dönüşmüş olmasının yarattığı içe dönüş ABD-İngiltereİsrail ittifakını kaygılandırmış olmalı. Özellikle Türkiye’nin
zamanında devreye girememesinden endişe duyuluyor olmalı ki İngilizler
eliyle doğrudan müdahil oldular. Hatta
Ortadoğu’daki çıkarlarının zarar görmemesi için AKP’nin
kapatılması ihtimaTürkiye’de Ordu ile
line karşılık, yerine
sermaye/AKP arasında
geçecek siyasi oluşum ve kişilerin bile yaşanan iktidar
belirlenmiş olması savaşının bir rejim
güçlü ihtimaller ara- krizine dönüşmüş
sında.
Anayasa
olmasının yarattığı
Mahkemesi’nin türiçe dönüş ABD-İngiltereban yasasını iptal
kararının bu ihtimali İsrail ittifakını
güçlendirdiğini söy- kaygılandırmış olmalı.
leyebiliriz. Ancak bu Özellikle Türkiye’nin
sürecin sonuçlarının zamanında devreye
daha belirgin olarak
girememesinden endişe
ortaya çıkması biraz
duyuluyor olmalı ki
zaman alacak. Her
iki taraf da henüz İngilizler eliyle
son kozlarını oyna- doğrudan müdahil
mış değil. Hem böl- oldular.
gesel gelişmelerin
hem de uluslararası
aktörlerin bu sürece
müdahaleleri sonucu etkileyebilir.
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ABD ve İsrail Saldırmaya Hazırlanıyor

İRAN: ZOR HEDEF

İran’ın vurulmasını zorlaştıran koşullar, aynı zamanda ona saldırılmasının de gerekçesini oluşturuyor. Çünkü İran, ABD’nin
BOP ile Ortadoğu’ya yeniden şekil verme planının önündeki en önemli engeldir. Ayrıca bu ülke sahip olduğu muazzam
petrol ve doğal gaz rezervleri ve enerji geçiş yollarının üzerinde olması nedeniyle emperyalist iştahları kabartmaktadır.

S

HALİT ELÇİ
on aylarda görülen pek çok işaret, ABD-İsrail ikilisinin İran’a
karşı bir saldırı hazırlığında olduğunu gösteriyor. ABD’nin Ortadoğu’daki
ve özellikle Irak’taki askerlerine komuta
eden Centcom’un başına, İran’a askeri
saldırıya kesin olarak karşı çıkan General Fellon’un yerine Bush çizgisindeki
David Petraeus’un getirilmesi İran’la ilgili bir gelişme olarak görünüyor. İran’a
saldırı hazırlıklarına ilişkin daha net bir
bilgi New Yorker dergisinde yayımlandı.
Ebu Garib’te yaşanan işkenceleri dünya
kamuoyuna duyuran ünlü gazeteci Seymour Hersh, Bush yönetiminin ABD
Kongresi’nden İran’daki rejim muhaliflerini (Arap, Beluci ve Kürt gruplarını)
desteklemede ve gizli operasyonlarda
kullanılmak üzere 400 milyon dolar

harcama yetkisi aldığını açıkladı. ABD
yetkilileri sürekli olarak İran’ın nükleer
silah geliştirmesini önlemek için her
türlü yöntemi kullanabileceklerini vurguluyorlar.
ABD’nin Ortadoğu’daki ajanı İsrail ise
bir yandan kendi saldırı hazırlıklarını
yaparken, diğer yandan da ABD yönetiminin tereddütlerini gidermeye ve saldırı kararı aldırmaya çalışıyor. İsrail’in
İran’a bir hava saldırısı hazırlığının ilk
göstergesi, Eylül 2007’de Suriye’deki
bir hedefi uçaklarıyla vurmasıydı. Bomba kızaklarını da Türkiye sınırları içine
bırakan İsrail uçaklarının asıl hedefinin
İran’dakilerle aynı seriden olan Suriye
hava savunma sistemlerini denemek olduğu ileri sürülmüştü.
İsrail 28 Mayıs-12 Haziran arasında

ABD-İsrail ekseninin en büyük operasyonu ise
Suriye üzerinde gerçekleştiriliyor. Türkiye’nin de
arabuluculuk rolüyle katıldığı Suriye-İsrail görüşmeleri,
olası bir anlaşmayla Suriye’nin İran’ı bölgede yalnız
bırakmasını hedefliyor. Böyle bir durumda İran’dan
başlayıp Akdeniz’e uzanan Şii Hilali kırılmış, Hizbullah’a
lojistik destek kesilmiş olacak. Suriye’nin, 1967’den
beri İsrail’in işgali altındaki Golan Tepeleri’ni geri alma
karşılığında İsrail’le barış anlaşması yapma, İran’la
ilişkilerini sınırlama ve mücadeleci Arap örgütlerine
verdiği desteği azaltma ihtimali bulunuyor.

da Akdeniz üzerinde 2000 kilometre
menzilli uçuşları içeren bir tatbikat gerçekleştirdi. Bu, İsrail-İran arasındaki
1500 kilometrelik mesafenin denendiğini ortaya koyuyordu. Tatbikatın yapıldığı günlerde İsrail Başbakan yardımcısı
Şaul Mofaz, “Nükleer programını sona
erdir mezse İran’a kaçınılmaz olarak
saldıracağız” diyerek asıl hedefi de
açıklamış oldu.

İran’ın etki alanını
daraltma girişimleri

İran’a saldırı hazırlıkları sadece askeri
ve (doğrudan İran’a yönelik) siyasi yöntemlerden ibaret değil. İran’ın bölgedeki geniş etki alanını zayıflatmak, müttefiklerinden koparmak da bu saldırı planının önemli bir parçasını oluşturuyor.
Nitekim geçtiğimiz aylarda Irak’taki radikal işgal karşıtı Şiilerin askeri gücü
Mehdi Ordusu’nu ezme girişimi bunun
bir adımıydı. (“Ilımlı” yani işbirlikçi Şiilerin kontrolündeki Irak Hükümeti’nin
yürüttüğü bu operasyon başarılı olamadı.) Ardından Lübnan’daki Şii Hizbullah
örgütünün saygınlığı ve gücü kırılmaya
çalışıldı. Batı yanlısı hükümet Hizbullah’ın bağımsız iletişim ağını yok etmek
ve Beyrut Havaalanındaki kontrolüne
son vermek istedi. (Hizbullah, bu girişime Beyrut’un tüm Müslüman kesimini,
Güney ve Batı Beyrut’u ele geçirip Hükümeti kendi koşullarını kabul etmeye
zorlayarak yanıt verdi. Yani Lübnan’daki
operasyon da başarısız oldu.)
ABD-İsrail ekseninin en büyük operasyonu ise Suriye üzerinde gerçekleştiriliyor. Türkiye’nin de arabuluculuk
rolüyle katıldığı Suriye-İsrail görüşmeleri, olası bir anlaşmayla Suriye’nin
İran’ı bölgede yalnız bırakmasını hedefliyor. Böyle bir durumda İran’dan başlayıp Akdeniz’e uzanan Şii Hilali kırılmış, Hizbullah’a lojistik destek kesilmiş
olacak. Suriye’nin, 1967’den beri İsrail’in işgali altındaki Golan Tepeleri’ni
geri alma karşılığında İsrail’le barış anlaşması yapma, İran’la ilişkilerini sınırlama ve mücadeleci Arap örgütlerine
(başta Hizbullah, Hamas ve devrimci
örgütler) verdiği desteği azaltma ihtimali bulunuyor. Bununla birlikte Suriye’nin İran’la olan yakın ve stratejik ilişkisi, Rusya’yla (SSCB’nin dağılmasın-

dan sonra) yeniden canlanan ittifak politikası Suriye’nin tümüyle saf değiştirmesini önleyecektir.
Öte yandan Körfez ülkelerinde ve hatta Suudi Arabistan’da Şii topluluklar
bulunuyor. Irak’ta ise çoğunluğu oluşturuyorlar. Bu topluluklar İran’ın doğal
destekçileri durumundadır. İran’ın en
önemli destekçileri olan Lübnan’da Hizbullah ve Irak’ta Sadr Hareketi (Mehdi
Ordusu), askeri ve politik olarak başarılı, ülke politikasında etkili ve kökleri kitlelerin içinde olan örgütlerdir. ABD, İsrail ve gerici Arap rejimleri tarafından
etkisizleştirilmeleri çok zordur.

İran’a saldırmak zor…
saldırmamak da…

Genel tabloya bakıldığında ABD’nin
İran’a saldırması oldukça zor görünüyor.
İran, Irak gibi yakın sayılabilecek bir
tarihte (20. yüzyılın başları) uluslararası
dengelerin sonucu olarak yapay biçimde
yaratılmış bir ülke değil. Hem ülke
olarak, hem de ulusal kimlik olarak
binlerce yıllık bir geçmişe ve devlet
geleneğine sahip. Askeri olarak Irak’a
göre çok daha güçlü konumda. Kaldı ki,
ABD ve İsrail’den gelecek bir saldırı, bu
ülkelere olan yoğun düşmanlık nedeniyle
İranlıların çoğunluğunu sımsıkı birbirine
kenetleyecek
ve
direnişi
güçlendirecektir. Ayrıca Ortadoğu’nun
çeşitli ülkelerindeki onmilyonlarca Şii ve
özellikle Irak’ta Mehdi Ordusu ile diğer
Şii milisler, Lübnan’da Hizbullah, İran’a
saldırı olması halinde Ortadoğu’nun
tümünü savaş alanına çevirebilecek
etkinliğe ve güce sahiptir. Bu gruplara,
son yıllarda İran’ın açık destek verdiği
Filistin’deki Sünni Arap Hamas
Hareketi’ni de eklemek mümkündür.
İran’ın elindeki önemli bir koz da,
İran’ın coğrafi konumu nedeniyle Basra
Körfezi’ni rahatlıkla deniz trafiğine
kapatabilme
yeteneğidir.
Dünya
petrolünün çok büyük bir bölümünün
geçtiği bu kanalın kapatılması, dünya
ekonomisini çok hızlı ve şiddetli
biçimde vuracaktır. Zaten oldukça
yükseğe tırmanmış bulunan petrol
fiyatları böyle bir durumda tavana
vuracak, dünyayı sarsacaktır.
Bütün bunlar, İran’ı ABD açısından zor
bir hedef haline getiriyor. Ancak İran’ın
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IRAK’IN İŞGALİ
İRAN’I GÜÇLENDİRDİ

Genel tabloya bakıldığında ABD’nin İran’a saldırması oldukça zor görünüyor.
İran, Irak gibi yakın sayılabilecek bir tarihte (20. yüzyılın başları) uluslararası
dengelerin sonucu olarak yapay biçimde yaratılmış bir ülke değil.
Hem ülke olarak, hem de ulusal kimlik olarak binlerce yıllık bir geçmişe ve
devlet geleneğine sahip. Askeri olarak Irak’a göre çok daha güçlü konumda.
Kaldı ki, ABD ve İsrail’den gelecek bir saldırı, bu ülkelere olan yoğun
düşmanlık nedeniyle İranlıların çoğunluğunu sımsıkı birbirine
kenetleyecek ve direnişi güçlendirecektir.
vurulmasını zorlaştıran bu koşullar, aynı zamanda
ona saldırılmasının de gerekçesini oluşturuyor.
Çünkü İran, ABD’nin BOP ile Ortadoğu’ya yeniden
şekil verme planının önündeki en önemli engeldir.
Ayrıca bu ülke sahip olduğu muazzam petrol ve
doğal gaz rezervleri ve enerji geçiş yollarının
üzerinde olması nedeniyle emperyalist iştahları
kabartmaktadır.
İran aynı zamanda yükselmekte olan küresel
güçler Çin ve Rusya’yla da yakın ilişkiler içindedir.
Çin’in başlıca petrol tedarikçilerinden biridir. Yine bu
özelliği de, hem İran’ı vurmayı zorlaştırmakta
(Rusya ve Çin böyle bir saldırıya karşı çıkacaktır);
hem de bu ülkenin vurulmasını -emperyalist planlar
çerçevesinde- gerekli kılmaktadır (Rusya ve Çin’in
önünün kesilmesinin bir adımı olarak).
Bütün bu faktörler göz önüne alındığında, ABD’nin,
muazzam askeri gücüne rağmen, İran’a geniş
kapsamlı ve genel işgal amaçlı bir saldırıya
girişmesi mümkün görünmüyor. Böyle bir durumda
İran’ın Irak’tan çok daha beter bir bataklığa
dönüşeceği kesindir. ABD ve müttefiki diğer
emperyalistler İran’da kendi yandaşlarının iktidara
gelmesi için başka yöntemleri zorlayacaktır. Nitekim
ABD yönetiminin kullanma yetkisi aldığı 400 milyon
dolar bunun için, yani içerideki ve dışarıdaki rejim
muhaliflerini desteklemek, Arap, Beluci ve Kürt
azınlıkları yönetime karşı kışkırtmak için
kullanılacak. Dışarıdan da İran sürekli bir askeri ve
politik kuşatma ve tehdit altında bırakılarak ülke
ekonomisinin ve politik ortamının istikrarsızlaşması
ve iç hoşnutsuzlukların artması, bunun sonucunda
bir “renkli devrim”in gerçekleşmesi için çalışılacak.

En güçlü ve yakın olasılık ise, nükleer silah
geliştirme gerekçesine dayanılarak İran’a yoğun bir
hava saldırısında bulunmak, olabildiğince askeri ve
ekonomik tesislerini, altyapısını yok ederek İran
rejimini dize getirmeye çalışmaktır. Ancak, İran’ın
da buna karşı önemli ölçüde direnme, ordusuyla ve
füzeleriyle karşı saldırıda bulunma yeteneği vardır.
Belki daha da önemlisi bölgenin Müslüman halkları
arasında bulacağı destektir. Irak’taki Şii milisler ile
Lübnan’daki Hizbullah’ın ABD ve İsrail hedeflerine
saldırıya geçeceği bellidir. Belki bunlara Hamas da
katılacaktır.
ABD ve İsrail’in böylesi topyekün ve uzun süreli
bir bölgesel çatışmayı göze alması mümkün
görünmüyor. Bu nedenle İran’a yapılacak hava
saldırısının kısa süreli olması beklenmelidir.
Nitekim bu saldırının tarihi olarak Bush’un
başkanlık döneminin son ayları zikrediliyor. Aslında
bu da, olsa olsa birkaç günlük veya haftalık bir
saldırının hazırlandığının işaretidir. Yani bir sonraki
başkan işbaşına geçmeden bir cezalandırma ve
sınırlama saldırısı yapılmasıdır söz konusu olan.
Uzun veya kısa süreli, kapsamlı veya dar hedefli
olsun, ABD ve İsrail’in İran’a yapacağı bir saldırı
Ortadoğu halklarının emperyalist ve siyonistlere
karşı öfkesini kabartacak, halkların dayanışmasını
güçlendirecektir. Bu öfke ve dayanışma ruhunu
emperyalizme ve giderek kapitalizme karşı
mücadeleye kanalize edebilmek ise başta
komünistler olmak üzere bölgenin tüm devrimci
güçlerinin görevidir. Doğru taktikler, doğru ittifak
politikası ve kararlılık bölgenin kaderini
değiştirebilir.
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ABD’nin Irak’ı işgali ve bunun yarattığı sonuçlar, paradoksal biçimde, İran’ın bölgedeki nüfuzunun artmasına yol açtı. Irak nüfusunun çoğunluğunu oluşturan Şiiler, Sünni Arap azınlığa dayanan Baas yönetimi sırasında siyasal olarak görece etkisiz durumda iken, ABD ve müttefiklerinin işgaliyle birlikte, bi çim sel de mokrasi uygulamaları (genel seçim,
par la men to vb.)
nedeniyle Irak siyase ti nin be lir le yi ci Irak’ı işgale girişirken
gücü haline geldi- ABD’nin başlıca
ler. Ger çi ABD,
amaçlarından biri de,
Irak lı Şi i le ri böl mek ve için den bir sonraki ve daha
kendi işbirlikçileri- önemli hedefi olan
ni çıkartmak konu- İran’ı kuşatmak ve
sunda önemli ba- Irak’ı bir saldırı üssü
şa rı lar sağ la mış
olarak kullanmaktı.
durumda. Nitekim
Şii ağırlıklı mevcut Oysa bugünkü Irak,
Hükümet ve Baş- İran’ın etki alanına
bakan Nuri Maliki girmiştir.
iş gal ci ler le ga yet Irak bir bütün
iyi ilişkiler ve işbirolarak kalırsa, Şii
liği içindedir. Ama
Şi i hal kın İran’la çoğunluk oy
olan dini ve siyasi gücüyle ülke
bağ la rı ne de niy le siyasetini
Maliki bile İran’ı zi- belirleyecek; üç
yaret edip “iyi niparçaya bölünürse de
yetlerini” ifade etmek zorunda kaldı. ortaya, önemli petrol
Kal dı ki, Irak’ın rezervlerine sahip,
yoksul Şii halkının İran’la -onun
desteğini alan Sadr güdümünde olmasa
Hareketinin İran’la
da- en azından iyi
ilişkileri çok daha
sı kı dır. Ha re ke tin ilişkileri bulunan
lideri Mukteda es yeni bir Şii devlet
Sadr İran’la orga- çıkacaktır.
nik bir ilişkiyi red- Özetle, ABD Irak’ı
dedip bağımsızlığıişgal ederek İran’ı
nın altının çizse de,
İran’a yapılacak bir köşeye sıkıştırmayı
sal dı rı kar şı sın da planlarken, aksine
ilk harekete geçe- kendi eliyle düşmanını
cek güç durumun- güçlendirmiştir.
dadır.
Irak’ı işgale girişirken ABD’nin başlıca amaç la rın dan
biri de, bir sonraki
ve daha önemli hedefi olan İran’ı kuşatmak ve Irak’ı
bir saldırı üssü olarak kullanmaktı. Oysa bugünkü
Irak, İran’ın etki alanına girmiştir. Irak bir bütün
olarak kalırsa, Şii çoğunluk oy gücüyle ülke siyasetini belirleyecek; üç parçaya bölünürse de ortaya,
önemli petrol rezervlerine sahip, İran’la -onun güdümünde olmasa da- en azından iyi ilişkileri bulunan yeni bir Şii devlet çıkacaktır. Özetle, ABD Irak’ı
işgal ederek İran’ı köşeye sıkıştırmayı planlarken,
aksine kendi eliyle düşmanını güçlendirmiştir.
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Irkçılık, Etnik Ayrımcılık Şekline Bürünüyor

AVRUPA’DA YÜKSELEN YENİ-SAĞ
Son yıllarda ırkçılık farklı bir görünümle, yeniden insanlığın karşısına çıktı. Etnosantrizm (etnik ayrımcılık), yani kişinin,
ortak geçmiş, kan bağları, akrabalık ve coğrafi yakınlık ilişkileriyle birbirine bağlı olan kendi grubunu yabancıdan daha üstün
görmesine dayanan yeni ırkçılık, kısa sürede aşırı sağ partilerin ideolojisi haline dönüştü.

S

ÇAĞRI KARADAĞ
on dönemde, İngiltere’de yerel
seçimlerde Muhafazakâr Parti’nin önemli bir zafer kazanması, İşçi Partisi’nin son 40 yılın en büyük
düşüşünü yaşaması, Almanya’da Hıristiyan Demokrat Angela Merkel’in, Fransa’da Sarkozy’nin iktidara gelmesi, İtalya’da Berlusconi’nin yeniden başbakanlık koltuğuna oturması ve ilk defa ırkçı
partinin çok kuvvetli şekilde iktidara ortak olması, “Sağ Avrupa’yı yeniden kaplıyor mu?” düşüncesini güçlendirdi.
Merkez sağ ve aşırı sağ partilerin bu
hızlı yükselişi, ırkçı partilere de güç veriyor. Hızla yayılan ırkçı havada merkez
sağ ve aşırı sağ partiler, ırkçı partilere
oyları kaptırmamak için söylemlerini
sertleştiriyor.
2. Paylaşım Savaşı öncesi ve sırasında, gerek insan kaybı, gerek ekonomik
yıkım gerekse aydınlanma düşüncesinde oluşan derin sarsıntıyla Avrupa, faşist yıkımın sonuçlarını derinden yaşamıştı. Peki, 2. Paylaşım Savaşının Hitler
ve bağlaşıklarının yenilgisiyle sonuçlanması hem Avrupa'da hem de dünyada
faşizmin ebediyen yenildiğini gösterir
mi?
50'lerin sonlarında savaşın yaraları
sarılırken Avrupa’nın yeniden inşası
gündeme geldi. Ama büyük bir işgücü
açığı vardı. Bunun için Üçüncü Dünyadan işçi getirilmesi yoluna gidildi. Ancak 1970'lerin ikinci yarısından sonra
teknolojik devrimle birlikte sanayide işgücü gereksinimi azalınca yabancılara
yönelik yasaklamalar gündeme geldi.
Daha kötüsü teknolojik devrim nedeniyle işini yitiren Avrupalılar da bunun sorumlusu olarak göçmen işçileri görmeye başlamıştı. Aşırı sağ partiler bu durumu sömürmek amacıyla hemen çalışmalara giriştiler. Ve potansiyel olarak
var olan ırkçılığı harekete geçirmeyi
belli bir ölçüde sağladılar.
Irklar arasındaki farklılığı, insanların
biyolojik yapısında, genlerde arayan ırkçılık anlayışı, hem bilimsel alanda hem
de politik alanda ağır bir yenilgiye uğramıştı. Son yıllarda ırkçılık farklı bir görünümle, yeniden insanlığın karşısına
çıktı. Etnosantrizm (etnik ayrımcılık),
yani kişinin, ortak geçmiş, kan bağları,
akrabalık ve coğrafi yakınlık ilişkileriyle

nin zamanla evrilerek günümüze gelen
son şekli olan Milli İttifak Partisi (AN) ile
beraber Özgür Halk Partisi’ni (PDL) kuran Berlusconi dışarıdan destek aldığı
aşırı sağ ve ayrılıkçı Kuzey Ligi Partisi
(LN) ile beraber İtalyanlardan 5 yıllığına
İtalya’yı yönetme yetkisi aldı.

Fransa Sarkozy’ye Teslim!

2. Paylaşım Savaşı öncesi ve sırasında, gerek insan kaybı,
gerek ekonomik yıkım gerekse aydınlanma düşüncesinde
oluşan derin sarsıntıyla Avrupa, faşist yıkımın sonuçlarını
derinden yaşamıştı. Peki, 2. Paylaşım Savaşının Hitler ve
bağlaşıklarının yenilgisiyle sonuçlanması hem Avrupa'da
hem de dünyada faşizmin ebediyen yenildiğini gösterir mi?

birbirine bağlı olan kendi grubunu yabancıdan daha üstün görmesine dayanan yeni ırkçılık, kısa sürede aşırı sağ
partilerin ideolojisi haline dönüştü.

Avrupa’da Genel Durum
Almanya’da sağın yükselişi kendini
merkezin sağa kayması şeklinde gösteriyor. İlk bakışta Almanya’da aşırı sağ
zayıf görünüyor. Ancak halkın ortalama
yüzde 15 ile 20’si aşırı sağcıların dünya
görüşüne yakın.
İngiltere’de Muhafazakâr Parti, İşçi
Partisi’ne karşı son yerel seçimlerde
159 belediyenin 100’ünde kazandı. İşçi
Partisi son 40 yılın en ağır yenilgisini aldı. Bunun milliyetçi duyguların kabarmasından daha çok, İşçi Partisi’nin son
yıllarda birçok skandala karışmasından
kaynaklandığını söylemek daha doğru

olur.
Danimarka’da, aşırı sağ yükseliş
1995’te Danimarka Halk Partisi’ni kuran ve politikasını yabancı karşıtlığı
üzerine bina eden Kjaersgaard, Kasım
2001’de yapılan genel seçimlerde yüzde
12 oy alarak meclise 22 milletvekili
sokmayı başardı. Liberal-Muhafazakâr
koalisyon hükümetini dışarıdan destekleyen DF, bu döneme damgasını vurdu.
“Danimarka Danimarkalılarındır” sloganını bayraklaştırarak seçimlerin tek
gündeminin yabancılar sorunu olmasını
sağladı. 1 Temmuz 2002’de yürürlüğe
giren Avrupa’nın en sert Yabancılar Kanunu’nun gizli mimarı oldu. Danimarka
Halk Partisi, 13 Kasım 2007’de yapılan
seçimde 25 sandalye kazanarak Danimarka’nın 3. büyük partisi oldu.
İtalya’da son seçimlerde, faşist parti-

Sosyalist François Mitterand’ın 14 yıllık cumhurbaşkanlığının ardından
1995’te Elysee Sarayı’nı ele geçiren
Fransız sağı, geçtiğimiz yıl seçilen Nicolas Sarkozy ile iktidarını tazelemiş oldu.
Babası Macar, annesinin babası Selanik göçmeni bir Yahudi; yani etnik köken
olarak çok büyük oranda "yabancı" olan
Sarkozy, sıkı bir Fransız milliyetçisi. Ve
göçmenlerden hiç hoşlanmıyor: "Çalışıp
çabalayarak Fransa ile bütünleşeceklerine, tarihin derinliklerine bakarak
Fransa'nın kendilerine borçlu olduğunu
ileri sürerler; Fransa'yı sevmezler; ona
bir şey vermek istemezler; ama her şeyi Fransa'dan beklerler... Ben de onlara
söylüyorum: Topraklarımızda kalmak
zorunda değilsiniz..."
Sarkozy emekçi sınıf ve katmanların iç
bölünmelerini beslemeye de özel çaba
gösteriyor. Ona göre, Fransa'nın temel
bölünmesinin bir kanadında sendikalılar, kamu personeli gibi güvenceli koşullarda az çalışıp çok kazananlar veya
"çalışmak istemeyen", sosyal güvenlik
sisteminden beslenen; böylelikle "bilinçli olarak başkalarının sırtından geçinen" bir grup var. Diğer kanadında da
"erken kalkıp, çok çalışanların", meziyet
ve yeteneklerinin karşılığını almadıklarını hissedenlerin ve "beceriye, eğitime,
çalışmaya inanmış, şikâyet etmeyen,
arabaları yakmayan, trenleri durdurmayan, sessiz çoğunluğun Fransa'sı"
vardır.
Sarkozy, böylece, emekçi sınıfların
geçmiş kazanımlarını tasfiye etme isteyen burjuva siyasetini Fransa koşulları-

na uyarlamaktadır. Ancak, Avrupa devrimci geleneğinin temsilcisi olan Fransa’da sokak sıklıkla son sözü söyler.
Ufukta varoş işsizlerinden, öğrencilerden, işçi gruplarından kaynaklanacak
çalkantılar görünüyor.
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2 Temmuz’da Sivas’da Yitirilenler Anıldı

SAMANDAĞ VE ANTAKYA’DA
SİVAS KATLİAMI PROTESTO EDİLDİ
S

amandağ Halkevi 2 Temmuz 1993’te Sivas

Madımak Oteli’nin ateşe verilmesiyle katle-

dilen 33 aydını anmak için kitlesel basın açıklama-

sı yaptı.

Oytun Alanı’nda düzenlenen basın açıklamasında

konuşan Halkevi başkanı Ali Karasu, Sivas katli-

na inancını, kültürünü satmamak ve sattır mamak

min hazırlayanlar, bugün hala ayrımcı, ırkçı-gerici

ni özgürce ifade ettiği; baskının, zulmün ve şidde-

emekçilerin birliğini engellemek için ellerinden ge-

için bilincimizi açık tutmalıyız. İnsanların kendileri-

tin olmadığı bir dünya yaratmak için bilincimizi

açık tutmalıyız. Hak aşkına yanan 33 aydınımız için

bilincimizi açık tutmalıyız. Ve yinelemeliyiz: Dönen

amının anlık tepki sonucu oluşmadığını, günler ön-

dönsün ben dönmesem yolumdan”

den getirilen ırkçı-şeriatçılar eliyle gerçekleştirildi-

amacıyla Eğitim Sen, SES, BES, Yapı Yol Sen, DİSK,

cesinden yapılan hazırlıklar sonucunda, çevre iller-

ğini söyledi. Karasu şöyle devam etti: “İslam dinini

Antak ya’da ise Sivas katliamını protesto etmek

TÖP, ESP, İHD, HTO, Serinyol Pir

siyasal amaçlarına uydurarak sahneye çıkan bu ge-

Sultan Abdal Derneği, Antak ya

örgütlenme adına yapılan bir çok faaliyetle kendi

Eğitim Sen önünden Ulus Ala-

rici zihniyetin temel görevi toplumu bölmektir. Dini

rant gruplarını oluştur muşlardır. Bunlar egemen

din ve siyaset anlayışı dışındaki hiçbir farklılığa ta-

hammül edemeyen bir zihniyetin ürünüdür. Şimdi

Kültür Sanat Derneği tarafından

la ma da, “Tür ki ye’de,

dayatılan Türk-

raş’ta, Gazi’de katlettiler. Ancak bizler yolumuzdan

dönmedik. Pir Sultanlar gibi, Baba İshaklar gibi.

İnanç tacirlerine, laiklik tacirlerine karşı bilincimizi

her daim açık tutmalıyız. Para ve iş takipçiliği adı-

denlerin direnci, bilinci ve inancının bizlere ışık

olacağına inanıyor, katliamda yaşamını yitirenleri
bir kez daha saygıyla anıyoruz.”

kültürünün ana un-

ilişkisi olabilir mi?”

sözlerle bitirdi: “Bizleri Sivas’ta, Çorum’da, Ma-

lim etmeyeceğiz. Sivas katliamında hayatını kaybe-

12 Eylül hukuku ve

sur la rın dan

Halkevi başkanı Ali Karasu, basın açıklamasını şu

ülkemizi gericiliğe ve ırkçı-şoven odaklara asla tes-

Kavukoğlu yaptığı açık-

Sünni olmayan çocuklara bu din öğretisini dayat-

maktadır. Bunun demokrasiyle, insan haklarıyla bir

birlikte yaşama isteğini asla kıramamıştır. Bizler,

Sivas Katliamını Anma Ko-

kardeşlikten bahsetti. Seçildikten sonra da İstan-

istemiştir. Din derslerini hala zorunlu bırakarak,

ket ve katliamlar, Anadolu’nun farklı renklerinin

zenlendi.

mi te si baş ka nı Ser vet

bul’da Cem Evlerini kapatıp cami inşasına gitmek

leni yapıyorlar. Toplumsal barışı tehdit eden hare-

nı’na kadar bir yürüyüş dü-

de AKP Hükümeti aynı anlayışın devam ettiricisi

konumunda. Alevilerin oylarını almak için eşitlik ve

politikalarını sürdürerek halkların kardeşliği ve

bi ri

olan ve topluma

İslam sentezi anlayışı so-

nucunda ırkçılık ve gericiliğin geliş-

mesine zemin hazırlanmış ve Sivas katliamı bu

zeminde gerçekleştirilmiştir” dedi. Kavukoğlu söz-

lerine şöyle devam etti: “Türkiye’de geçmişte halkları birbirine düşürerek katliamlara ze-

İKİTELLİ HALKI SİVAS’TA
YİTİRİLENLERİ ANDI
İstanbul-İkitelli Mehmet Akif Mahallesi halkı 2 Temmuz akşamı Sivas katliamında yaşamını yitirenleri anmak için mahallenin parkında toplandı. Dere Gençliği ve mahalle halkının organize ettiği anma, gençlerin müzik eşliğinde 35
mum yak ma la rıy la baş la dı. Si vas’ta yitirilenler için yapılan saygı

duruşundan sonra, günün anlamına ilişkin konuşmalar yapıldı. Anmada çeşitli müzik dinletileri sunuldu ve Sivas katliamını anlatan
bir belgesel sinevizyondan gösterildi.
Ma hal le hal kı nın yo ğun il gi siy le
karşılanan anmaya yaklaşık 300
kişi katıldı.
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‘İŞÇİDEN AL
PATRONA VER’ YASASI
İstihdam Paketi: İşverene Devlet Desteği

Kanunun çıkarılma amacı, Genel Gerekçesinde istihdam yaratılması olarak belirtiliyor ve şöyle deniliyor:
“Yatırımların çoğaltılması, yeni iş alanlarının yaratılması, iş piyasasının esnekleştirilmesi ve aktif istihdam
politikalarının uygulanması.” Ayrıca, Çalışma Bakanı da TİSK’in İşveren Dergisi’ne yaptığı açıklamada,
“Bu yasa muafiyet ve teşvik yasasıdır” diyor. Bakan doğru söylüyor. Bu yasa sermayeyi teşvik ve bazı
yükümlülüklerden muaf tutma yasasıdır.

K

İRFAN KAYGISIZ
amuoyunda İstihdam Paketi olarak bilinen “İş Kanunu ve Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun” geçtiğimiz haf talarda
kabul edildi.
Kanunun çıkarılma amacı, Genel Gerekçesinde istihdam yaratılması olarak
belirtiliyor ve şöyle deniliyor: “Yatırımların çoğaltılması, yeni iş alanlarının
yaratılması, iş piyasasının esnekleştirilmesi ve aktif istihdam politikalarının
uygulanması.” Ayrıca, Çalışma Bakanı
da TİSK’in İşveren Dergisi’ne yaptığı
açıklamada, “Bu yasa muafiyet ve teşvik yasasıdır” diyor. Bakan doğru söylüyor. Bu yasa sermayeyi teşvik ve bazı yükümlülüklerden muaf tutma yasasıdır.
İstihdam Paketi ile:
•İşverenlerin işçiler için ödemek zorunda olduğu sosyal güvenlik primlerinin yüzde 5’i hazine tarafından karşılanıyor. Böylece sermayeye hazine eliyle
destek verilmektedir.
•Gençler ve kadınların istihdamını
artırmak gerekçesiyle, mevcut istihdama ilave olarak işe alınan kadınlara,
18-29 yaş arası gençlere ait SSK işveren paylarının 5 yıl boyunca kademeli
olarak İşsizlik Fonu’ndan karşılanması
öngörülüyor.
•Genç yaş grubunun SSK primlerini
işverenlerin 5 yıl süresince kademeli
olarak ödememesi ya da az ödemesi,
işverenlerin işe alım tercihlerini gençler lehine yapmasına yol açacak, 30
yaş üzerindekiler sürekli işten atılma
tehlikesi ve korkusu ile yaşayacaklar.
İşyerinde ilk işten çıkarılacaklar 30 ve
üstü yaş grubundakiler olacaktır.
•Kreş ve emzirme odası açma yükümlülüğünün hizmet alımı ile de karşılanabileceği hükmü getiriliyor. İşyeri
hekimi çalıştırma zorunluluğu kaldırılıyor. Böylece işyeri hekimliğinin ve iş
sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile kreş
ve emzirme odaları için taşeronlaşmanın önü açılıyor.

Devlet kendine ait olmayan işsizlik fonunu da kendi
kaynağı gibi kullanmaktadır. Giderek büyüyen fonlar,
işçilere ait olan ve adı üzerinde olduğu gibi işçilerin
işsizlik hallerinde kullanılması gereken kaynaklar,
devletin kendi kaynağı gibi yatırımlarda kullanılacak
ve sermayeye aktarılacak. Bu durum devlet eliyle
emekçilerin birikmiş fonlarına el konulması demektir.
•500 veya daha fazla işçi çalıştıran
işyerlerinde spor tesisi kurma yükümlülüğü kaldırılıyor. Böylece, işverenler
üzerindeki sosyal yükümlülükler sınırlandırılıyor.
•Yasa ile özürlülerin SSK işveren
primlerinin hazinece ödenmesi öngörülüyor.
•İşsizlik fonu özellikle GAP bölgesindeki yatırımlar ve eğitim hizmetlerinin
yay gın laş tı rıl ma sı, iş gü cü pi ya sa sı
araştırmaları ve planlamasına yönelik
hizmetler, eğitim ve danışmanlık hizmetleri gibi kimi faaliyetler için de kullanılacaktır. Yakında bir çok eğitim ve
danışmanlık şirketi ile karşı karşıya
kalınacak. Bu şirketler işsizlik fonun-

dan finanse edilecek.
•İşsizlik ödeneği miktarının hesaplanmasında asgari ücretin neti yerine
brütü baz alınacak. Bu da işsizlik ödeneğinde yaklaşık 50 YTL artış anlamına
geliyor.
•İş gü cü pi ya sa sın da de za van taj lı
gruplar olarak tanımlanan eski hükümlü ve terör mağdurları için çalıştırma
zorunluluğu kaldırılıyor. Buna göre 50
ve daha fazla işçi çalıştırılan işyerlerinde artık işveren eski hükümlü ve terör mağduru çalıştırmak zorunda değildir. Toplamda yüzde 6 olan zorunlu
çalıştırma oranı yüzde 3’e düşürülmektedir. Terör mağduru çalıştır ma
yükümlülüğü ise sadece kamuya yük-

lenmektedir.
•İstihdam paketi eski hükümlüleri
dezavantajlı bir grup olarak tanımlamasına rağmen zorunlu çalıştırma uygulamasının dışına atmakta, böylelikle
bu kesimler için işsizliği kaçınılmaz kılmaktadır.
•İflas eden işverene ücret ödeme
desteği verilecek. Ancak bu destekten
yararlanmak için işçinin o işyerinde 1
yıl süre ile çalışma zorunluluğu var ve
İşsizlik Sigortası Fonu’ndan ödenecek
ücreti de 3 aylık dönem için ödenecek.
•İşletmeler özel kuruluşlardan hizmet satın almaya yönlendirmekte ve iş
sağ lı ğı-gü ven li ği pi ya sa ya dev re dil mektedir.
•İşverenlere prim affı getirilmektedir.
•Bakanlar Kurulu’na, anlaşmalarını
döviz üzerinden yapan müteahhit firmaların girdi fiyatlarındaki artışlarını
telafi edebilmesi imkânı sağlayacak
ka rar na me çı kar ma yet ki si ve ril di.
Böylece, kur farkı nedeniyle “zarar”
eden işverene destek sağlanacak.

Sermayeye Devlet Desteği
İşverenlere çeşitli nedenlerle hazine
eliyle destek sağlama, aslında kamu
kaynaklarının sermayeye aktarımıdır.
Bunun daha açık adı, işçi ve emekçilerden vergi yoluyla sağlanan gelirlerin
sermayeye devridir.
Sermayenin iktidarı, sahiplerinin taleplerini karşılamaya devam ediyor. Bu
değişikliklerle devlet bir kez daha sermayenin hizmetinde.
Devlet kendine ait olmayan işsizlik
fonunu da kendi kaynağı gibi kullanmaktadır. Giderek büyüyen fonlar, işçi-

lere ait olan ve adı üzerinde olduğu gibi işçilerin işsizlik hallerinde kullanılması gereken kaynaklar, devletin kendi
kaynağı gibi yatırımlarda kullanılacak
ve sermayeye aktarılacak. Bu durum
devlet eliyle emekçilerin birikmiş fonlarına el konulması demektir.
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Hak ve Özgürlükler Meşru ve Militan Mücadeleyle Kazanılır

SENDİKALAR YASASI İLLÜZYONU
AKP’nin ILO Konferansı öncesinde gündeme getirdiği sendikalar yasası taslağı, sınıfın bağımsız örgütlenmesini
engellemeyi ve devlet güdümlü sendikacılığı yaygınlaştırmayı amaçlıyor. 12 Eylül faşizminin 2821 ve 2822 sayılı
yasalarda yaptığı temel düzenlemeler korunuyor. Yapılan bazı rötuşlar reform olarak sunuluyor.

A

VOLKAN YARAŞIR
KP hükümeti karşı devrimci po-

net bir karşıtlık içeren birçok madde

hayata geçiriyor. İşçi sınıfının

lemlerin üstü örtülmeye çalışılıyor.

ve kuralsız çalışmayı sistem haline geti-

sistemin rasyonelleri doğrultusunda et-

litikalarını sistematik bir şekilde

geleceğini yok eden, sağlığı özelleştiren

ren SSGSS ve İstihdam Paketi yasaları

ti-sendikal politikaları rafine etmekten

ne bırakmış durumda. Her grev milli

1947-1970 yılları arasında kapitalist

Grev yasağı bunlardan biri. Grev ya-

siyle ertelenebilir. Bu durum gerçek bir

leşti. Belirlediği normlar öz olarak ras-

ne duruyor.

ediyor. AKP hükümeti yaptığı bu ma-

bankacılık ve şehir içi taşımacılığa grev

yonel kapitalizmin işlerliğine hizmet

nevrayla Türkiye’yi ILO’nun kara liste-

1 Nisan ve 6 Nisan atakları SSGSS’nin

sinden “kurtardı”.

ve arkasında Türk-İş, siyasi iktidarın

leşme yapma ve grev hakkı önündeki

çıkmasına engel olamadı. Başta Hak-İş

tam güdümünde hareket etti. DİSK ve

saklarından bir kısmı kaldırılıyor ama

milli güvenlik ve genel sağlık gerekçele-

ye ulaşan kolektif reaksiyonu, sendikal

etkisizleştirildi, daha sonra izole edildi.

başka işlev görmüyor.

kin rol oynayan ILO, neo-liberal resto-

rasyonlar sonrasında giderek işlevsiz-

bürokrasinin uzlaşmacı tavrıyla önce

yapılmasını siyasal iktidarın inisiyatifi-

bulunuyor. Bazı düzenlemelerle prob-

Meclis’ten hızla çıkarıldı.

Özellikle işçi sınıfının 14 Mart’ta zir ve-

yasakları kaldırıyor diye sunulsa da, an-

Taslak sendikal örgütlenme, toplusöz-

riyle grev erteleme mekanizmaları yeriÖzel okullarda çalışan öğretmenlere,

güvenlik, olmadı genel sağlık gerekçegrev hakkının bulunmadığının gösterge-

sidir. Ayrıca taslak bir insanlık suçu

olan lokavt hakkına dokunmamaktadır.

Sermaye her şart altında kendi “grevi-

ni” kullanabilme yetkisine sahiptir.

Bunun yanında yasa tasarısı sendikal

hakkının verilmesi, kamu çalışanlarının

yetki sorununu muallakta bırakıyor.

yasanın demagojik karakterini ortaya

nuyor. Ne referandum uygulaması dev-

bütününün bu haktan mahrum edilmesi

koyuyor. Ayrıca mevcut yasa grevlerin

Mevcut sistem bütün mahiyetiyle koru-

reye sokuluyor, ne de bakanlık devreden

çıkarılıyor.

Bir yandan işkolu barajı kaldırılıyor,

KESK bir düzeyde tepki göstermeye ça-

noter şartına son veriliyor ama öte yan-

lışsa da başarılı olamadı. Bürokratiz-

dan devlet/ sermaye güdümlü sendika-

min anaforundaki bu iki yapı da etkisiz

cılığın pekiştirilmesi için konfederas-

bir güç olarak kaldı.

yonların Ekonomik Sosyal Konsey’de

AKP hükümeti tam bu süreçte sınıf

temsil edilmesi şartı getiriliyor.

karşıtı politikalarına bir yenisini daha

Kısaca sendikalar yasası, SSGSS ve

ekledi.

İstihdam Paketi gibi Çin çalışma rejimi-

Reform adı altında sendikalar yasası

taslağı gündeme getirildi. Bürokratiz-

nin bir altyapısıdır.

Hak-İş ve Türk-İş taslağı sessizce karşı-

leştirilmesini ifade ederken, işyerlerini

Çin çalışma rejimi işçi sınıfının köle-

min ve korparatizmin bataklığındaki

ladı. DİSK kısmi eleştiriler yaptı. İşçi sı-

cehenneme çevirmektir.

bir bilgisi yok. Konfederasyonlar ve

AB’ye entegrasyonudur. TC AB’nin Çin’i,

men hiçbir açıklaması bulunmuyor.

yor.

ilk defa başımız önümüzde gitmiyoruz”

lışmaktır ve bütün tarihsel kazanımları-

Amaç, TC’nin Çin çalışma rejimiyle

nıfının genelinin ise yasa hakkında hiç-

ucuz işgücü cenneti olmaya hazırlanı-

sendikaların konu üzerine hemen he-

Bunun işçi sınıfı için anlamı kölece ça-

Hatta Hak-İş taslağı “ILO’ya giderken

nı kaybetmektir.

diyerek olumladı. Türk-İş sessiz onayı-

AKP’nin 6 yıllık icraatı sınıf karşıtı po-

na devam ediyor.

litikalarını net olarak ortaya koydu. Re-

Taslağın önemli noktalarını belirtmek

ve özetlemek gerekirse: Taslak sınıfın
bağımsız örgütlenmesini engellemeyi ve

devlet güdümlü sendikacılığı yaygınlaş-

tırmayı amaçlıyor. 12 Eylül faşizminin

2821 ve 2822 sayılı yasalarda yaptığı
temel düzenlemeler korunuyor. Yapılan

bazı rötuşlar reform olarak sunuluyor.

Sendika yasası taslağı asıl olarak 28

Mayıs’taki ILO’nun 97. yıllık konferansı-

na yönelik bir manevra olarak gündeme

geldi.

Ne var ki taslakta ILO sözleşmeleriyle

İşçi sınıfı şunu unutmamalıdır: Özgürlükler ve haklar
ancak meşru ve militan mücadeleyle kazanılabilir.
Sermayenin açık saldırılarına karşı, işçi sınıfı
birleşik ve bağımsız gücünü örgütleyerek cevap verebilir.
Bugünün acil görevi sınıfın bağımsız ve birleşik gücünü
yaratmaktır. Ve bu görev bütün işçilerin görevidir.

form olarak sunulan sendika yasa tas-

lağı işçi sınıfının bağımsız örgütlülüğü-

nü felç etmeye yönelik bir hamledir. İş-

çi sınıfı şunu unutmamalıdır: Özgürlük-

ler ve haklar ancak meşru ve militan

mücadeleyle kazanılabilir. Sermayenin

açık saldırılarına karşı, işçi sınıfı birle-

şik ve bağımsız gücünü örgütleyerek ce-

vap verebilir. Bugünün acil görevi sınıfın

bağımsız ve birleşik gücünü yaratmak-

tır. Ve bu görev bütün işçilerin görevidir.
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KESK Genel Kurulu İç Gerilimlere Kurban Edildi

KESK’İ YENİDEN ÖRGÜTLEYELİM

KESK örgütsel olarak ciddi sorunlarla karşı karşıyadır. KESK’te bürokratikleşme ciddi bir tehlikedir. Sendika içi demokrasi
işlememekte, bütün karar alma süreçleri esasta merkez yönetim kurulları tarafından yürütülmektedir. Bu örgütsel durumu
değiştirmek için başlangıç olarak profesyonel yönetici sayısı asgariye indirilmeli, KESK Genel Yönetim Kurulu (GYK) karar organı
olarak yeniden oluşturulmalıdır. Merkez Temsilciler ya da Genel Temsilciler Kurulu bütün sendikalarda var olmalıdır.

K

B. AKPOLAT
ESK, 27–29 Haziran tarihlerinde Ankara’da, yasaya göre 3.
kendi tarihinin ise 6. genel kurulunu yaptı. KESK’in bundan önceki genel kurul süreçlerini yaşamış olan delege ve izleyicilerin büyük bir kısmına göre bu genel kurul birçok nedenden ötürü örgütün yapmış olduğu en kötü genel
kurul olarak tarihe geçecek. KESK ve
bağlı sendikaların genel kurulları genellikle muhasebe yapmaya izin vermemek, geleceğin görevlerini açığa çıkarmamakla, seçme ve seçilme ilişkilerine
indirgenmekle eleştirilir. Bu genel kurul
ise bunun da gerisinde, bir genel kuruldan başka her şeye benzeyen bir tuhaflıklar yumağıydı.
KESK, genel kurulunu, 2007 yılı ortalarından başlayan, kendilerinin de parçası olduğu işçi sınıfı hareketindeki yükselişin içinde gerçekleştirdi. Hazırlanan
çalışma raporunda “AKP’nin emekçi

karşıtı uygulamaları sonucunda Türkiye’nin pek çok yerinde grevler yaygınlaşmıştır. AKP’nin iktidara geldiği 2002
yılında 62 işyerinde grev varken, 2007
yılı itibariyle grevdeki işyeri sayısı 793
olmuştur. Greve katılan işçi sayısı da
aynı dönemde 4.618’den, 25.920’ye çıkmıştır” denilmesine rağmen bu işçi hareketindeki yükselişin morali, havası
KESK’in genel kurul salonundan içeriye
giremedi. Çünkü genel kurul salonu fazlasıyla koltuk, mevki, iktidar, ikbal hırslarıyla dolmuştu. Bu hırslarla bir genel
kurul yapmak mümkün olamadı. Böylesi bir ortamda yapılan genel kurul da
bir genel kuruldan başka her şeye benzedi. KESK’te siyaset sağa kaydıkça genel kurul salonunda “solculuk oyunu”
sloganlaştırıldı. Devrimci sloganlarla
“sağcılaşma” örtülmeye çalışıldı. Genel
kurulda bir “siyasilik” vardı. Ama bu
“sendikal siyaset” değildi. Emekçilerin

Sendikal harekette yaşanan ağır krizin içinde KESK, önemli bir
devrimci olanaktır. Bu olanağın sistematik hatalar, yönetilememe krizleriyle heba edilmesine göz yumulamaz. Bunun için
KESK’in kendi temelleri üzerinde bir program etrafında
devrimci militan kamu emekçileri tarafından yeniden
örgütlenmesine ihtiyaç vardır. Kendi temelleri üzerinde
yeniden örgütlenen bir KESK, sınıf hareketinin sermaye
güçleri karşısında savaşımında çok daha önemli bir silah
olacaktır.

hakkına, sömürüye, sendikal mücadeleye dair siyaset yoktu. DSD’liler hizip siyasetini yürütürken, DEH'liler (Yurtseverler) “Kürt Sorunu”, “Bölgenin Sorunları”ndan öteye gidemediler. Devrimci
Memur Hareketi gibi kimi dinamikler de
sekter sol muhalefetin çeşitli türlerinde
eleştirinin ötesinde bir pozitif sendikal
siyaset önermesinde bulunmadılar.

DSD’nin Bölünmesi Genel
Kurulu Belirledi

ÖDP’nin KESK örgütlenmesi olan Devrimci Sendikal Dayanışma (DSD) içindeki bölünme şube genel kurullarından
başlayarak bütün bir genel kurullar sürecini işlemez hale getirdi. ÖDP’nin 22
Temmuz seçimleri döneminde yaşadığı
ayrışma hiçbir kırılmaya, değişikliğe uğratılmadan olduğu gibi KESK genel kuruluna taşındı.
12 Eylül’le hesaplaşma, solun toparlanması anlamları da taşıyan, salt sendikal
değil siyasal bir açılım değeri de taşıyan
KESK’in genel kurul süreci DSD’nin bölünmesinin yarattığı gerilime kurban
edildi. Örgütün en önemli karar alma
sürecine, her geçen gün daha da yoksullaşan kamu emekçilerinin mücadele
birikimine yazık oldu.
İsmail Hakkı Tombul ve Alaattin Dinçer
kamu emekçileri sendikal hareketindeki
gerilemeyi nesnel sorunlara bağlasalar
da bu örgütün çok ciddi tartışılmayı ve
çözülmeyi bekleyen yapısal sorunları
var. Bu sorunların bir nebze olsun tartışılmasına izin vermediği için DSD, kamu emekçileri sendikal hareketinin ihtiyaçlarına ne kadar yabancılaştığını kendi hırslarından başka bir şey göremez
hale geldiğini göstermiş oldu.
KESK’teki gerilemenin bizce esas kaynağı, 28 Şubat, Abdullah Öcalan’ın yakalanması ve F-Tipi cezaevleri saldırısı
ile Türkiye’de siyasal ortamın sertleşmesidir. Türkiye’nin Avrupa Birliği
adaylığı ile şişirilen demokratikleşme
balonu KESK’in içindeki yönetici ekibin
iradesinde bir kırılmaya yol açmıştır.
4688’e uyumun, yaşanan sorunları kamu emekçilerinin özgücünü, örgütlülüğünü açığa çıkararak değil, AB’ye,
AİHM’e dayalı çözme isteğinin bir poli-

tik tarza dönüşmesinin ardında böylesi
bir irade kırılmasının payı çok büyüktür.

KESK’te Bürokratikleşmeye
Son Verilmeli

KESK örgütsel olarak ciddi sorunlarla
karşı karşıyadır. KESK’te bürokratikleşme ciddi bir tehlikedir. Sendika içi demokrasi işlememekte, bütün karar alma süreçleri esasta merkez yönetim
kurulları tarafından yürütülmektedir. Bu
örgütsel durumu değiştirmek için başlangıç olarak profesyonel yönetici sayısı
asgariye indirilmeli, KESK Genel Yönetim Kurulu (GYK) karar organı olarak
yeniden oluşturulmalıdır. Merkez Temsilciler ya da Genel Temsilciler Kurulu
bütün sendikalarda var olmalıdır. Kamu
emekçileri, sendikalarını kendi zor
maddi olanaklarıyla yarattılar. Bugün
ise yöneticilerin harcamalarına bir sınırlama getirmeyi gerektiren bir süreci
yaşamaktayız.
Ayrıca şube seçimleri tek dereceli yapılmalı, bu seçimlerde nispi temsil uygulanmalı ve süre 3 yıldan 2 yıla indirilmelidir.
Bunların dışında 4688 sayılı yasayı işlevsiz kılacak fiili adımlar atılmalıdır.
Sözleşmeli ve stajyer emekçiler örgütlenmelidir. Şubelerin aidat payları artırılmalı, eğitim ve örgütlenme sorunlarını aşmak için kapsamlı programlar geliştirilmelidir.
Sendikal harekette yaşanan ağır krizin
içinde KESK, önemli bir devrimci olanaktır. Bu olanağın sistematik hatalar,
yönetilememe krizleriyle heba edilmesine göz yumulamaz. Bunun için KESK’in
kendi temelleri üzerinde bir program
etrafında devrimci militan kamu emekçileri tarafından yeniden örgütlenmesine ihtiyaç vardır. Kamu emekçileri yaşadığı mücadele ve direniş tarihiyle yarattığı 4-5 Mart destanlarıyla sınıf hareketinin ilerlemesine büyük katkı sunmuştur. Kendi temelleri üzerinde yeniden örgütlenen bir KESK, sınıf hareketinin sermaye güçleri karşısında savaşımında çok daha önemli bir silah olacaktır.
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ÜCRETLİ-SÖZLEŞMELİ-KADROLU
AYRIMINA KARŞI BİRLİKTE
ÖRGÜTLENELİM

Toplumsal Özgürlükçü Kamu Emekçileri Yaz Kampı Yapıldı

Toplumsal Özgürlükçü Kamu Emekçileri’nin bu yıl beşincisini düzenlediği Yaz Kampında, kamu emekçileri hareketinin
ilerlemesi için neo-liberal politikaların yarattığı ücretli-sözleşmeli-kadrolu ayrımlarına yönelik güvenceli ve
güvencesiz kamu emekçilerinin bir arada örgütlenmesinin zorunlu olduğu vurgulandı.

T

ESER SANDIKÇI
oplumsal Özgürlükçü Kamu
Emekçileri 5. Yaz Kampı’nı bu
sene 3–6 Temmuz arasında Balıkesir-Gönen’de Birleşik Metal-İş Sendi-

kası’nın Kemal Türkler Eğitim ve Dinlenme Tesisleri’nde gerçekleştirdi. 4
gün süren eğitim kampına 9 ilden 45
eğitim ve sağlık emekçisi katıldı.
Yaz kampında sendika eğitim uzmanları ve akademisyenlerin katıldığı eğitim
seminerleri, KESK’in ve sınıf hareketinin mevcut durumuna ve daha ileriye
taşınmasına dair tartışmalar, sinema ve
tiyatro gösterimleri ile müzik dinletisi
gibi etkinlikler gerçekleştirildi.
Kampın birinci gününde, çeşitli sendikalarda eğitim uzmanlığı yapmış olan
akademisyen Hakan Arslan; Marksizm’in dayandığı felsefi, ekonomik ve
siyasal temelleri, Marksizm’in kendinden önceki düşünsel akımlardan farkı,
Marksizm okumalarında nasıl bir yol iz-

lenmesi gerektiğini açıklayan oldukça ilgi çekici bir sunum gerçekleştirdi.
İkinci gün, Tez Koop İş Sendikası Eğitim Danışmanı, sınıf hareketine dair
pek çok çalışması bulunan Volkan Yaraşır tarafından, dünyada ve Türkiye’de
işçi sınıfının doğuşu ve gelişimi, Türkiye
ve Avrupa’daki sınıfın oluşum süreçlerinin birbiriyle kıyaslanması; Türkiye’deki
işçi sınıfı hareketinin 19. yüzyıldan günümüze evrimi, Türkiye’de sınıf hareke-

ti yaratmanın olanakları üzerine, sınıf
içinde çalışmayı önüne koyan ve bu konuda adımlar atan biz kamu emekçileri
için pratik ön açıcılığı da olan bir sunum

gerçekleştirildi. Kampa katılan kamu
emekçileri, bu çalışmaya ön hazırlık
olarak, 1969 yılında Oya Sencer tarafından Boğaziçi Üniversitesi’ne doktora
tezi olarak sunulan, politik gerekçelerle
kabul edilmeyen ve bu sebeple Deniz
Gezmiş’in de içinde bulunduğu üniversite öğrencilerinin üniversiteyi işgal etmesine neden olan “Türkiye’de İşçi Sınıfı Doğuşu ve Yapısı” adlı çalışmayı incelediler.
Kampın üçüncü gününde Birleşik Metal İş Sendikası Eğitim Uzmanı İrfan
Kaygısız, Yeni Sendikal Arayışlar ve
Toplumsal Hareket Sendikacılığı konulu
bir sunum yaptı. Dünyada geleneksel
sendikaların üye kaybına uğraması ve
siyasal ve toplumsal etkinliklerini yitirmeleri vurgusundan hareketle İr fan
Kaygısız, dünyada farklı ülkelerde gerçekleşen yeni sendikal arayışlar, toplumsal hareket sendikacılığı olarak adlandırılan farklı ülkelerdeki deneyimlerin ortak yanları ve bu deneyimin ülkemizde yaratılabilme imkânlarını katılımcılarla tartışmaya açtı. Farklı sektörlerde iş kolu, işsiz, kadrolu, taşeron ayrımı yapmaksızın işçi sınıfının bir arada
örgütlenmesini savunan Dayanışma
Sendikası’nın, sendikal hareketin güç kaybetmesine karşılık, sınıf hareketinin gelişmesine yol açabilecek
dünyadaki toplumsal
hareket sendikacılığına benzer bir örgütlenme modeli olmasının imkânları değerlendirildi.
Kampın dördüncü

gününde tiyatro eğitmeni Hikmet Sarıoğlu tarafından, Samuel Becket’ın Godot’u

Beklerken adlı tiyatro eserinin, yazıldığı
dönemde ne ifade ettiği, günümüzde ne
anlam taşıdığı üzerine keyifli ve ufuk açıcı bir sunum ve tartışma gerçekleştirildi. Hatay Eğitim-Sen
üyesi kamu emekçileri tarafından eserin güncel bir uyarlanması sahnelendi.
Katılımcılar tarafından kamu emekçileri hareketi ve sınıf hareketinin mevcut
durumu üzerine yapılan tartışmalarda;
bir yılı aşkındır sınıf hareketinin bir canlanma içerisinde olduğu tespiti yapıldı.
Ancak kamu emekçileri hareketinin
uzun zamandır içinde bulunduğu gerileme sürecini aşamadığı ifade edildi. Bu
süreçte uluslararası neo-liberal politikalarla kamu alanına yönelik esnekleştirme ve piyasalaştırma hareketi ile ülkede yaratılan şovenist ortamın ve
KESK içerinde hâkim olan dar grupçu
ve liberal sendikal anlayışların yarattığı
olumsuz etkiler değerlendirildi. Kamu
emekçileri hareketinin ilerlemesi için
neo-liberal politikaların yarattığı ücretli-sözleşmeli-kadrolu ayrımlarına karşı
durulması gerektiği güvenceli ve güvencesiz kamu emekçilerinin bir arada örgütlenmesinin zorunlu olduğu vurgulandı. Toplumsal Özgürlükçü Kamu Emek-

çileri değerlendirme gündeminin ardından, Toplumsal Özgürlük Platformu 3.
Konferansı’nda alınan tavsiye kararı
uyarınca, kamu emekçileri hareketi içerinde “Devrimci Emek İnisiyatifi” adı
altında örgütlenme kararını alarak toplantılarını tamamladılar.

Kamu emekçileri
hareketi ve sınıf
hareketinin mevcut
durumu üzerine yapılan
tartışmalarda; bir yılı
aşkındır sınıf hareketinin
bir canlanma içerisinde
olduğu, ancak kamu
emekçileri hareketinin
uzun zamandır içinde
bulunduğu gerileme
sürecini aşamadığı
tespiti yapıldı.
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ERKEK DEVLET
LAMBDAİSTANBUL’U KAPATTI

Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Travesti, Transseksüel Erkek ve Kadınların Örgütü

Lambdaistanbul, bir cinsin başka bir cinse hükmettiği bu dünyada, bulunduğu her ortamda, eşcinselliğin
bir hastalık olmadığını ve eşcinsellerin var olduğunu anlatmaya çalıştı. Erkek doğan bir insanın kendini
kadın gibi hissedebileceğini, kadın doğan bir insanın da kendini erkek gibi hissedebileceğini, kadının
kadını, erkeğin erkeği ya da her ikisini sevebileceğini haykırdı bunca zaman.

L

GÖKÇE
ambdaistanbul; Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Travesti ve Transseksüellerin sivil toplum girişimi,
1993 yılında kuruldu. Kurulduğundan bu yana,
Türkiye ve dışında yaşayan LGBTT (lezbiyen, gey, biseksüel, travesti, transseksüel) bireylere yönelik etkinlikler düzenlemeye çalıştı. Türkiye eşcinsellerini,
AİDS ve cinsel sağlık konusunda bilinçlendirmek üzere faaliyetlerde bulundu. İlk yayını, 1996 yılında basılan “100’de 100 Gey ve Lezbiyen” oldu. Gene aynı yıl
Açık Radyo’da ilk Gey ve Lezbiyen yayını başladı. 1996
yılındaki BM Habitat 2’de kiralanan stantla tüm Türkiye basınında ilk kez yer aldı ve aynı sene ilk kez, ileride “Eşcinsel Onur Haf tası Etkinlikleri”ne dönüşecek
Onur etkinliğini düzenledi. 1998 yılında ilk kez Kaos
GL, Sappho’nun Kızları, Bursa Spartaküs ve Almanya
Türk Gay’ın da katıldığı “Türkiyeli Eşcinsellerin Buluşması”nda yer aldı. Bu buluşma 2004 yılına kadar devam etti. 2000 yılında “..cins..” adlı yayınını çıkardı.
Gene aynı yıl “Sivil Bir Anayasa için Girişim” adı altında bir araya gelen kuruluşlara katıldı. 2002 yılında Savaşa Hayır Platformu bünyesinde 1 Mayıs gösterilerine katıldı. Aynı yıl nihayet eşcinsellerin kullanımına tamamen açık bir mekana kavuştu. 1 Aralık 2002’de Savaşa Hayır Platformu’nun düzenlediği “Irak’ta Savaşa
Hayır” yürüyüşü ve mitingine “Lambdaistanbul EŞCİNSEL Sivil Toplum Girişimi” pankartıyla katıldı.
2003 yılında kendi kütüphanesini oluşturmaya başladı. 2004 yılında Lambdaistanbul bülteninin ilk sayısı
çıktı. Aynı yıl Eşcinsel Danışma Hattı, 0 212 244 57 62

numara ile hizmet vermeye başladı, hâlâ hizmet vermeyi sürdürüyor. Ekim 2004’te Türkiye’nin ilk gey-lezbiyen film festivali “Outistanbul”a katıldı. 2005, 8
Mart Dünya Kadınlar Günü yürüyüşüne ilk kez “Lambdaistanbullu biseksüel, lezbiyen, travesti ve transseksüel kadınlar” olarak katıldı. Ve 12 yıllık süreç içerisinde burada yer veremeyeceğim sayısız etkinlikte bulundu. Bir cinsin başka bir cinse hükmettiği bu dünyada, bulunduğu her ortamda, eşcinselliğin bir hastalık
olmadığını ve eşcinsellerin var olduğunu anlatmaya
çalıştı. Erkek doğan bir insanın kendini kadın gibi hissedebileceğini, kadın doğan bir insanın da kendini erkek gibi hissedebileceğini, kadının kadını, erkeğin erkeği ya da her ikisini sevebileceğini haykırdı bunca zaman.
Türkiye’de, cinsel kimliklerin özgürleşmesi için örgütlenen ve aynı zamanda toplumun ilerici ve demokratik mücadelesinde yer alan kısaca tarihçesini anlattığım bu kurum, geçtiğimiz haf talarda İstanbul Valiliği
tarafından "lezbiyen, gey, biseksüel, travesti, transseksüel” kelimelerinin ve derneğin amacının “Genel
ahlaka ve Türk aile değerlerine aykırı” olduğu iddiasıyla kapatıldı. Kapatılma gerekçesini sorgulamadan
edemeyeceğim.
Nedir bu “Türk aile değerleri”?
•Kız çocuğu ise pembe giymesini, oğlan çocuğu ise mavi giymesini öğreten
•Kadınsa erkeği, erkekse kadını sevmeyi öğreten
•Kadınsa kapanmayı, erkekse açılmayı öğreten

•Kadınsa susmayı, erkekse bağırmayı öğreten
•Kadınsa evi, erkekse sokağı öğreten
•Kadınsa dayak yemeyi, erkekse atmayı öğreten
•Kadınsa itaat etmeyi, erkekse hükmetmeyi öğreten
•Kadınsa utanmayı, erkekse sevişmeyi öğreten
•Kadınsa töreyi, namusu, erkekse öldürmeyi öğreten
•Lezbiyen, gey, biseksüel, travesti ve transseksüelse
belli etmemeyi, belli ederse ölmeyi öğreten
Ya “genel ahlak”? Kişiden kişiye, toplumdan topluma
değişen bu kavram nasıl genelleştirilir? Genelleştirilmekle kalmayıp hukuk sistemindeki karar mekanizmasını nasıl belirleyebilir? O halde hukukçular hukuk
yasalarını değil kendi yasalarını mı yürütmektedirler?
Aynı hukukçulara, eşcinsel örgütlenmesinin yanlış olduğunu, eşcinsellerin var olmadığını doğru kabul ettiren heteroseksist zihniyet nerede ve nasıl gelişmiştir?
İşte erkek egemen sistemin doğuşuna gidebilecek sorular. Yanıtları, geçmişte ve bizde; çözümleri ise bizde
ve gelecekte… Eşcinsellik ahlaksızlıksa biz de ahlaksızız diyebilmekte…

Türkiye’de, cinsel kimliklerin
özgürleşmesi için örgütlenen
ve aynı zamanda toplumun
ilerici ve demokratik
mücadelesinde yer alan
kısaca tarihçesini anlattığım
bu kurum, geçtiğimiz haftalarda
İstanbul Valiliği tarafından
"lezbiyen, gey, biseksüel,
travesti, transseksüel”
kelimelerinin ve derneğin
amacının “Genel ahlaka
ve Türk aile değerlerine
aykırı” olduğu iddiasıyla
kapatıldı.
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Müjde Nişanyan Gibi Cesur Olmaktan Başka Çaremiz Yok

YİNE ŞİDDET!

Bir kavanozun içine dışkı doldurup, bir kadının kafasına döken erkek hala masum (!) kabul ediliyor. Neden kol kırılınca
yen içinde bırakılmadı?... Herkesin bilmesi şart mıydı? Sevan Nişanyan gibi prestij sahibi bir erkeğin bu şekilde teşhir
edilmesi doğru muydu? Müjde Nişanyan sessizce boşanıp gitseydi ya!

K

TÜLAY HATİMOĞULLARI
adına yönelik şiddet ne şekilde

ni sağladığı için. Erkeğin dışarıda ser-

olursa olsun, kadının özgürlü-

gilediği (!) demokrat kimliğinin, kadı-

larını elinden almaya devam ediyor.

mediğini bize yeniden gösterdiği için.

ğünü ve insanca yaşam koşul-

Sokaklar hala aşırı tehlike arz ediyor.

na eşit ve insanca yaklaşmasına yet-

Etraf taki tüm serzenişlere rağmen

Böylesi ortamlardan kaçmak ve ken-

tavrında dimdik durduğu için.

teyen kadın, aile kurmayı bir çare ola-

Devlet, vatandaşı için
Erkek, karısı ve ailesi için

dine daha güvenli ortam bulamak israk görüyor. Kimi kadınlar, kendileri

istemese de birileri onlar adına bunu

dayatıyor. Oysa sokaktaki şiddet aile

içinde bütün zulmüyle yaşanıyor. Kısa

sürede yıkılan hayallerin yerini mutsuzluk, umutsuzluk ve acı alıyor.

Toplumda aydın, devrimci erkeklerin

dünya görüşlerinden dolayı kadına da-

Feminist kadınların bu konudaki tu-

tumlarını Agos Gazetesi’ni yıpratma-

ya yönelik adımlar olarak değerlendi-

renler var. Bu son derece yanlış. Fark-

lılıkların bir arada yaşaması için yılla-

rını mücadele vererek geçiren kadın-

ların böyle bir amacı olamaz. Bu eleş-

ha eşitlikçi yaklaştığı sanılır. Maalesef

tirinin altında “Sevan Nişanyan” adlı

boyutlarını yaşatır kadınlara. Kısa sü-

savunulması yatıyor. Bu savunma me-

rıp emeğinin karşılığını vermemede

egemen zihniyetle mücadele eden ka-

detle bastırmak. Yeri geldiğinde “Dev-

ABD işbirlikçisi olarak ilan edilmesine

sı ve ailesi için vardır” mantığını işle-

aydın (!) erkekler de şiddetin değişik
re önce Agos Gazetesi Yayın Kurulu’nda görev yapan Sevan Nişanyan,

eşi Müjde Nişanyan’ın kafasına bir kavanoz dışkı döküyor. Müjde Nişanyan,

yaşadığı şiddeti feministlerle paylaştı-

ğı için de yakın çevresi tarafından ya-

dırganıyor. Bu tabloda yadırganan ve
yargılanan yine kadın oluyor. Bir kava-

bir erkeğin, yine erkekler tarafından

kanizmasını, tıpkı Ortadoğu’da erkek

dınların anti Amerikancılar tarafından

burjuva hareketi görmesi gibi. Ataer-

ezilmişliğimizle siyaset yapmaya kal-

killiği toplumun geneli açısından de-

çevrelerden çok sert bir yanıt gelmi-

karşı çıkmak sorumluluğumuzdur.

lanmaya başlandığında rahatsızlıklar

Kadına özgürlük mü?
Onu da biz getiririz

bahsettiğimiz

boy gösteriyor. Çünkü erkekler kendi-

lerinden daha zayıf belledikleri kadın-

lar üzerinde kurdukları iktidarla mut-

yan’a kadınlar olarak bir teşekkürü-

kil iktidar arasındaki ortak özellikleri

madığı için. Herkesin bu olayı bilmesi-

istediğini yaptırma, işçi olarak çalıştı-

müz var. Kırılan kolu yen içinde bırak-

dan vazgeçmemek için her türlü kılığa

yorsak, tarihin her döneminde ezenle

teşhir edilmesi doğru muydu? Sessiz-

ce boşanıp gitseydi ya! Müjde Nişan-

yalini kurduğumuz toplum projesinde

girmek. Hiyerarşik ilişkileri reddedi-

kimi sosyalist çevrelerin hala tipik

yor. Ancak küçük dünyalarımız sorgu-

prestij sahibi bir erkeğin bu şekilde

na ataerkil zihniyetle yaklaşılıyor. Ha-

bu davranışlara yer var mı?

kabul ediliyor. Neden kol kırılınca yen

si şart mıydı? Sevan Nişanyan gibi

veya çeşitli çalışma alanlarında kadı-

benzetebiliriz. Veya feminist hareketi

nozun içine dışkı doldurup, bir kadının

içinde bırakılmadı?... Herkesin bilme-

let vatandaşı için vardır = erkek karı-

getiririz” mantığıyla yapıyorlar. Evde

mek. Kısacası “iktidar” denilen olgu-

ğerlendirdiğimizde,

kafasına döken erkek hala masum (!)

ısrarcı olmak. Hak talep edince şid-

“Kadına özgürlük lazımsa, onu da biz

işbirliği yapan ataerkilliğe açıktan

Alışılagelen siyasi kimliğin erkek ve

kadın açısından yeterli olmadığını bir

lular. Baskıcı devlet iktidarı ile ataer-

kez daha görüyoruz. Erkek egemen

görmek durumundayız: Hükmetme,

nasıl sarmaladığını görüyoruz. Öteki-

zihniyetin ilerici, devrimci erkekleri de

leşmeye karşı bu erkeklerin verdiği

mücadeleye hepimiz tanığız. Ancak

kıştığımızda, tıkanma noktalarımızın

ne kadar arttığını kendimize dahi iti-

raf edemiyoruz. İtiraflarımızın bizleri

tavır almaya zorlayacağını bildiğimiz

için. Ve tavır almak istemediğimiz

için. Özü itibarıyla toplumsal cinsiyeti

erkekler kadar biz de kanıksamış du-

rumdayız. Ev içindeki küçük mutluluk
oyunlarıyla oyalanmak bize daha ko-

lay ve daha mutluluk verici geliyor. Ni-

şanyanların yaşadığı olay bizlere şunu

düşündürebiliyor mu? Bu vb. olay ba-

aynı kişiler kadını “öteki” görmekten

şımızdan geçseydi, bunu kız kardeşle-

lara ısrarla öteki muamelesi yapıyor.

miydik? Biz kadınların esas kurtuluşu

vazgeçmiyor. Birlikte yaşadığı kadın-

Müjde Nişanyan’a kadınlar olarak bir teşekkürümüz var.
Kırılan kolu yen içinde bırakmadığı için.
Herkesin bu olayı bilmesini sağladığı için.

Biz kadınlar özel alanda yaşadığımız

Bu kadar büyük çelişkilerle yaptığınız

siyasete kim inanabilir ki?.. İnandır-

ma gücü inanmaktan ve inandığın gibi

yaşamaktan geçmez mi? Hala 8 Mart-

larda, yanı başında duran kadınları

evde bırakarak, alanlarda onlar için

slogan atan erkekler görüyoruz. Bunu

rimizle ve kamuoyu ile paylaşabilir

bu soruya “evet” diyebilmek değil mi-

dir? Çağdaş kadının bağımsızlık kor-

kuları bizleri nasıl da sarmalamış. Bu

zincirden kurtulmanın zorluklarını he-

pimiz yaşıyor ve görüyoruz. Buna rağ-

men Müjde Nişanyan gibi cesur ol-

maktan başka çaremiz yok.
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DURDURUN İSTANBUL’U,
İNECEK VAR

(Kent ve Ekoloji Üzerine Bir Deneme)

Kentler ve yaşamlar küreselleşme kıskacında. Bütün ülkelerde azmanlaştırılmış kentler sorunu giderek daha da büyüyor.
Bunun sebebi belli: kâr, rant ve bunların sonucu olarak ortaya çıkan sermaye birikimi. Bugün içinde yaşadığımız sistemin
sermaye birikimi olmadığı sürece kendini tekrar üretmesi mümkün değil. Dolayısıyla, azmanlaşmış kentler, aslında bu
yapının ve sistemin olmazsa olmaz gerçeği ve sermaye birikimi yaratmanın yeni bir yöntemi ve alanı.

İ

LEVENT GÜRSEL ALEV
stanbul ve genel anlamda
kent/kır ilişki ve çelişkisi, üzerinde hassasiyetle durulması
gereken bir konu. Tarım ve gıda, artık
kentlilerin de ilgi duyması ve düşünmesi gereken, yaşamımızın en hayati sorunlarından biri. Yaşamın sürmesi için
gereken klasik üçleme; “beslenme, barınma ve üreme”nin ilk ayağı olan beslenmeyi ayrıntılarıyla ele alabilmek için
mutlaka ekoloji kavramını göz önünde
bulundurmak gerekir.
İnsan nüfusunun ağırlıklı olarak önce
kırlarda, sonra ise kentlerde yoğunlaştığı toplumsal süreçlerden geçtik. Artık
kent ve kırlardaki yaşamın dengelendiği bir toplumsal düzeni tartışmaya açmanın zamanı geldi. Bu yüzden, ekoloji
kavramı sadece doğal ya da kırsal alanlara içkinmiş gibi görünmesine rağmen, kent ve ekoloji tartışmasını dışlamaz. Bu yazı, sözü edilen tartışmaya
bir katkıda bulunabilirse amacına ulaşacaktır.
Kentli aydın arkadaşlarımızın tarımla
olan ilişkisi, bakkaldan ya da marketten alınmış bir kutu süt ya da bir paket
margarinle sınırlı gibi görünüyor. Ancak, tarım ve gıda konusu pek çok başka konuyla yakından ilişkili. O nedenle
kentle ilgili sorunları tartışırken tarım
ve gıda konusunu bir kenarda bırakamayız.

Gıda güvenliği kavramından başlayarak, ekolojik sistem, tarım, gıda ve
kentlilerin tarım ve gıdayla ilişkisi üzerine yapılacak tartışmalarda iki temel
nokta üzerinde durmak gerekir. Bunlardan biri ekolojik değerler. İstanbul açısından ve kentsel alanlar açısından bakacak olursak, ormanlar, biyoçeşitlilik
yani endemik türler, bitkiler, hayvanlar,
su havzaları, barajlar, göller, dereler bu
değerler arasında sayılabilir. İkinci konu ise tarımsal alanlar. Ziraat Mühendisleri Odası’nın açıklamasına göre; İstanbul ve civarındaki tarım alanları, bu
kentte yaşayanların gıdasını temin etmeye yönelik olarak programlanırsa ve
buna uygun bir tarım politikası oluşturulursa, İstanbulluları doyurmak için
yeterli olabilir. Bugün İstanbul’un tüketimine tarımsal açıdan bakacak olursak, bir yılda ürettiğini bir günde tükettiğini görürüz.
Kent bahçeleri

Kent bahçeleri, daha çok tarımın ve
gıdanın ticarete konu olmadığı dönemlerde yapılan, hatta günümüzde de bazı kentlerde uygulanan bir tarım biçimi.
Bu geçmiş dönemlerde, örneğin İkinci
Dünya Savaşı öncesi Viyana’da uygulandı, günümüzde NewYork’ta da yaygın bir biçimde uygulanıyor. Kanada ve
bazı Afrika ülkelerinde oldukça geliş-

Küba tarımda tek tip, şekere dayalı üretimden kurtulduktan
sonra, yeni tarımsal uygulamalar gündeme getirdi.
Bu uygulamalardan biri kent bahçeleriydi. Şu anda kent
bahçeleri sayesinde Havana nüfusunun farklı ürünlerde
yüzde 40 ila 70’inin gıdasını karşılayabiliyor. Küba, bugün
dünyada tarımının tamamını ekolojik tarım yöntemleriyle
yapma politikasını uygulayan ve bunu anayasasında temel
yasa biçimine getiren tek ülkedir. Venezüella da “gıda
egemenliği” kavramını anayasasına yerleştirmeye bizzat
Başkan Chavez’in ağzından söz vermiştir.

miş durumda. Örneğin Kanada’nın Vancouver eyaletinde ev sahiplerinin yüzde
44’ü balkon ve çatılarında tarım yaparak gıda ihtiyacını karşılıyor. Küba Havana’yı örnek verebiliriz. Küba tarımda
tek tip, şekere dayalı üretimden kurtulduktan sonra, yeni tarımsal uygulamalar gündeme getirdi. Bu uygulamalardan biri kent bahçeleriydi. Şu anda kent
bahçeleri sayesinde Havana nüfusunun
farklı ürünlerde yüzde 40 ila 70’inin gıdasını karşılayabiliyor.
Küba, bugün dünyada tarımının tamamını ekolojik tarım yöntemleriyle yapma politikasını uygulayan ve bunu anayasasında temel yasa biçimine getiren
tek ülkedir. Venezüella da “gıda egemenliği” kavramını anayasasına yerleştirmeye bizzat Başkan Chavez’in ağzından söz vermiştir.
Küba’da, doğal ve ekolojik tarım yöntemleri sayesinde yıllık sebze ve meyve
üretimi yüzde 250 artırıldı. Tüketilen
sebzenin yüzde 60’ı kentlerdeki ekolojik bahçelerde üretiliyor. 1 milyondan
fazla küçük bahçenin 62 bini Havana’da bulunuyor. Bu bahçelerin büyük
çoğunluğu 800 metrekarenin altındadır.
Bahçelerde yetiştirilen ürünler, üretildikleri yerde satışa sunuluyor. 1998’de
sadece Havana çevresinde 8 binden
fazla bahçe ve çiftlikte 30 binden fazla
kişi çalışmakta, 376 okul ve işyeri kendi çalışanlarının ve öğrencilerinin yiyeceğini yetiştirmekteydi. 1999’da organik şehir tarımı, pirincin yüzde 65’ini,
sebzelerin yüzde 46’sını, narenciye dışındaki meyvelerin yüzde 38’ini sağlamaktaydı. (İMF’siz de oluyormuş-Küba
Tarımı, E.Toros, www.barikat-lar.de,
36. Sayı, Aralık 2005.)
Azmanlaştırılmış kentler

Kentler ve yaşamlar küreselleşme
kıskacında. Bütün ülkelerde azmanlaştırılmış kentler sorunu giderek daha da
büyüyor. Bunun sebebi belli: kâr, rant
ve bunların sonucu olarak ortaya çıkan
sermaye birikimi. Bugün içinde yaşadığımız sistemin sermaye birikimi olmadığı sürece kendini tekrar üretmesi
mümkün değil. Dolayısıyla, azmanlaşmış kentler, aslında bu yapının ve siste-

min olmazsa olmaz gerçeği ve sermaye
birikimi yaratmanın yeni bir yöntemi ve
alanı.
Mustafa Sönmez, “İstanbul’u ‘Planlı’
Satarken Anadolu’yu Kurutmak” başlıklı makalesinde konuyu açıklıyor: “Sanayi İstanbul’dan desantralize edilecek, boşalan arsalara da büyük plazalar, villa siteleri, alışveriş merkezleri,
eğlence merkezleri, turizm, kültür endüstrisi yatırımları yapılacaktı. Bu yatırımlar, daha çok küresel sermayeye
hizmet verecek, küresel sermaye, Akdeniz, Balkanlar, Ortadoğu, Kafkasya’yı
İstanbul’daki üslerinden kontrol edecekti.”
İstanbul’un nüfusu, muhtarlıklar üzerinden yapılan bir anket çalışmasına
göre, 21-22 milyon çıkmış. Mükerrerler
eksiltildiğinde 17-18 milyon olduğu
tahmin ediliyor. Ancak kısa bir süre
sonra 20-22 milyona çıkacağı öngörülüyor. Oysa varolan su kaynakları ancak
12 milyon kişinin gereksinmesini karşılayabilecek durumda. İstanbul’un genişleme projeksiyonu ise 16 milyon nüfusa göre yapılıyor. (İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Çevre Düzeni
Planı.)
İstanbul’un daha da azmanlaşması ve
büyümesi tehlikesini de ifade etmek gerekir. Silivri ve Çatalca’daki tarım alanları kentsel alan olarak tanımlanmaya
başlandı ve il sınırları Edirne’ye kadar
dayandı. Bu aynı zamanda neleri getirecek? Ormanlar, tarımsal alanlar, su
kaynakları, canlı türleri, biyoçeşitlik gibi değerler azgınca yok edilecek. İstanbul’un çok dışında ve çok uzağında üretilmiş gıdalar kamyonlarla, yani fosil
yakıta bağımlı olarak taşınacak. Enerjiye bağımlılık konusunda ciddi sıkıntılara yol açılacak.
Ulaşımda tamamen fosil yakıta bağlıyız. Bilindiği gibi bu tür uygulamalar
petrol ve otomotiv şirketlerinin önünü
açmak için yapılan uygulamalar. Bu konuda ekolojistlerin çok temel bir yaklaşımı var. Fosil yakıta bağımlılıktan kurtulmak için mutlaka ve mutlaka temiz,
yenilenebilir, rüzgâr ve güneş gibi kaynaklara dayalı bir çağın açılması gerekir.

TEMMUZ2008

Tarımda “devrim”

Kentler hakkında düşünülürken kırsal
alan ne kadar hesaba katılmalı? Çatışma ve birlikteliğe nasıl bakacağız? Bu
konu önümüzdeki 10 yıla damga vuracak tartışmalardan biri olacak. Türkiye’de 1950’li yıllarda tarımda mekanizasyonun başlamasıyla birlikte kırdan
çözülme de başladı. İlk büyük göç dalgası kırsal alandan İstanbul’a doğru oldu. 1970’lerden itibaren ise nüfus yığılması geometrik olarak arttı. Günümüzde ise çok daha büyük bir tehditle karşı karşıyayız. Hükümet bunu Başbakan’ın ağzından açıkladı. Ekonomist
dergisinin 3-9 Aralık 2006 sayısında
bu, “Tarımda Devrim” sloganıyla açıklandı.
İçinde bulunduğumuz yılda pilot uygulamalar yapılıyor. Trakya’da Edirne, İç
Anadolu için Konya, Güneydoğu Anadolu için de Diyarbakır pilot uygulama
bölgesi olarak seçildi. Uygulama bu yıl
(2008) başlıyor. Plana göre; 100 baştan
aşağı sığır besleyenlere teşvik yok. 200
dönümden aşağı (yani 20 hektardan
aşağı) arazisi olana teşvik yok. Türkiye’yi tarımsal plan açısından 24 havzaya ayırıyorlar. Bu havzalarda tanımlanmış ürünler; çoğunlukla ayçiçeği, soya,
kanola gibi 5-6 ürün ile sınırlı olacak.
Bu ürünlerde tektipleşmeyi artırıcı ve
daha çok genetik yapısı değiştirilmiş
(GDO’lu) ürünlerin önünü açan bir
program. Bunları ekmeyince teşvik yok.
Bunun sonucu, küçük köylünün tasfiyesidir. Önümüzdeki 10 yılda muazzam
bir göç sorunuyla karşı karşıyayız.
Önümüzdeki 10 yılda toplumun temel
dinamiğinin kırsal alan eksenli
bu süreçten doğrudan etkileneceği ortada. Çünkü büyük bir tasfiye
operasyonuyla
karşı karşıyayız.
Türkiye’de
kırsal
alanda yaşayan nüfusun kentlilere oranı
yaklaşık yüzde 30. Hükümet yaklaşık 10 yıl içerisinde bu oranı yüzde 10’a
çekmek niyetinde.
2001 verilerine göre; köylü
nüfusu içerisinde 50 dönümden az toprağı olan köylülerin
oranı yüzde 65. Küçük köylü olarak tabir edilen, 50-90 dönüm toprağı olanlar yüzde 19; 100-400 dönüm arası toprağa sahip olan orta
halli köylüler yüzde 16; 500-900 dönüm arası toprağı olan zengin köylüler
yüzde 0,6; 1000 dönümden fazla toprağı olan büyük toprak sahiplerinin oranı
ise yüzde 0,14. (Tarım ve Mühendislik,
Ziraat Mühendisleri Odası yayın organı,
sayı 76-77, 2006.)
Yukarıdaki rakamlardan da anlaşıldığı
gibi, köylü nüfusunun çok büyük bir kıs-
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mını oluşturan yoksul köylüler ve küçük
köylülerin oranı yüzde 84. Buna 100200 dönüm arası toprağı olan orta halli
köylülerin yüzde 16 oranından bir bölümünü de eklersek en iyimser ihtimalle
yüzde 90’dan fazla nüfusun sahip olduğu ortalama arazi büyüklüğünün 200
dönümden az olduğunu açıkça görebiliriz. Yoksul ve küçük köylüler ile önemli
bir bölüm orta köylülük hükümetin teşvik uygulamayı planladığı kesim içerisinde yer almıyor. Bu kesim devletin
teşviklerinden yararlanamayacağı için
tarım yapamaz hale gelecek, toprağından kopup göç etmek zorunda kalacak.
Ülkemizde kırsal alanda yaşayan nüfusun kentlilere oranı yüzde 30 olarak
belirtiliyor. Ancak bu rakam köylerde
yaşayan nüfus göz önünde bulundurularak belirleniyor. Aslında ülkemizde
tarımdan geçinen insan sayısı çok daha
fazla. Şöyle örneklendirelim; Çanakkale’nin Eceabat ilçesine bağlı 12 köy var.
Köylerde toplam nüfus 5500, Eceabat
ilçesinde yaşayan nüfus da 5500. Kırsal
alan köyler ve mezralar olarak, Eceabat ilçesiyse kentsel alan olarak tanımlanıyor. Eceabat’ta yaşayanların hayvan varlığıyla Eceabat köylülerinin hayvan varlığını karşılaştırdığımızda, ikisinin yaklaşık olarak aynı sayıda olduğunu görüyoruz. Kentsel alan olarak tanımlanan ilçede nüfusun en az yarısı,
belki yüzde 60-70’i yine tarımla uğraşıyor. Bir ileri aşamaya gidelim. Eceabat’ın bağlı olduğu il olan Çanakkale’nin nüfusu 60.000, nüfusun yarısından fazlası yine tarıma bağlı. İs-

tan bul
halkının
da
önemli bir kısmının kırsal
alanla ilişkisi hâlâ sürüyor. Dolayısıyla
kırsal alandaki bu tasfiye operasyonu
ülkemizdeki nüfusun yüzde 60-70’ini ilgilendirecek özellikte. Bu, önümüzdeki

10 yıl zarfında, yaklaşık 20-25 milyonluk nüfusun hareketlenmesi demektir.
Avrupa’da kırsal alanda yaşayan nüfus yüzde 5,5, ABD’de yüzde 3,5 civarında. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde kırsal alandaki nüfusu Avrupa ortalamasına getirmek mümkün olmayacak, ancak politikalar bunu gerçekleştirmeye
yönelik olarak oluşturuluyor. Burada
amaç küçük köylüyü tasfiye edip, tarımın şirketleşmesinin önünü açmak. Tarımı sadece şirketler tarafından yapılır
hale getirmek ve çiftçiliği yok etmek.
Nitekim; bazı şirketler önümüzdeki süreci görerek hareket etmeye başladı.
Bazı büyük şirketler kırsal alanda büyük araziler alarak tarım yapmaya soyunuyor. Bu şirketler yerleştikleri bölgede hakimiyeti ele alarak, civarda bulunan köylerin gerçekleştirdiği, kendilerinden başka alanlarda yapılan tarımsal üretimi yok ediyor. Örneğin bir köyde 150 hektar arazi toplayan bir şarapçılık şirketi, kendi arazilerinden sürü
geçişi yapılamadığı için, o bölgedeki 67 küçükbaş sürü sahibini hayvanlarını
satmak zorunda bıraktı.
İstanbul’u yalnızca bugünkü sorunlarıyla düşünmemek gerekir; daha büyük
bir sorunla karşı karşıya kalacağız. İstanbul’un büyümesi sorunu sadece İstanbul’a yönelik sorunları tartışarak
çözülemez. Kentleşmenin, ülkemize genel ölçekte bakıp, yerel, bölge-

sel, ekolojik değerlere ve doğal kaynaklara göre tanımlanması, göçün mutlaka durdurulması gerekir. Bu, yasak koyarak değil, insanları göç etmek zorunda bırakmayacak tarım ve gıda politikaları, sosyal politikalar vb. üreterek başarılabilir. Bunu yapabilmek için de yerel, bölgesel ekolojik değerleri, tarım ve gıdaya dayalı değerleri ve doğal kaynakları gözetmek
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İstanbul’un kentsel
sorunlarını tartışırken
mutlaka Anadolu’yu da
hesaba katarak tartışmak,
kent-kır ilişkisi ve
çelişkisini de ele almak
gerekiyor. Çünkü,
birbirimize çok bağlıyız ve
önümüzdeki tehdidi çok iyi
görmemiz gerekiyor.
Kentsel alanın korunması
ya da gerçekten yaşanabilir
kentler oluşturulması
tartışmasında; nüfus
meselesi, ekolojik değerler,
tarım ve gıda meselesi
mutlaka önemli bir boyut
olarak ele alınmalı.

şarttır.
İstanbul’un kentsel sorunlarını tartışırken mutlaka Anadolu’yu da hesaba
katarak tartışmak, kent-kır ilişkisi ve
çelişkisini de ele almak gerekiyor. Çünkü, birbirimize çok bağlıyız ve önümüzdeki tehdidi çok iyi görmemiz gerekiyor. Kentsel alanın korunması ya da
gerçekten yaşanabilir kentler oluşturulması tartışmasında; nüfus meselesi,
ekolojik değerler, tarım ve gıda meselesi mutlaka önemli bir boyut olarak ele
alınmalı.
Sonuç olarak; kırsal alanda mücadele eden örgütler, ekoloji/çevre
örgütleri başta olmak üzere;
‘başka bir dünya mümkün’ diyen
tüm örgütler önümüzdeki 10
yılda toplumsal nabzın kırsal
alan eksenli atacağını ve yukarıda da açıkladığımız nedenlerden dolayı kentsel
alanı da doğrudan veya
dolaylı ciddi bir şekilde
etkileyeceğini
artık
görmek zorundadırlar.
Bu gerçeklik ülkemizde ”ekolojik toplum” hedefleyen bir görüşün temel zeminini oluşturacak, ülke siyasallığına
damgasını vuracağı gibi çağımıza da
damgasını vuracaktır…
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Kitlesel. Militan, Fiili-Meşru Mücadeleci Genç-Sen’i Yaratalım

GENÇ-SEN İÇİNDEKİ İKİ ZIT EĞİLİM
Genç-Sen içindeki Özgürlükçü Gençlerin gerçek devrimci tutumdan anladığı, eleştirinin eylemle ve iddiayla
birlikte ele alınmasıdır. Yapılan eleştirilerin gereği olan sorumluluğu taşımak ve bunu pratikte göstermek,
bizim için her türlü lafazanlıktan daha ikna edicidir.

Ü

ERKAN GÖKBER
niversiteler Sosyal Forumu ayrıca Genç-Sen içindeki kimi eğilimlerin de kendini ortaya koyduğu
bir alan oldu. Bu iki zıt uç eğilimi açığa
çıkartmak ve analiz etmek gerekmektedir ki bunların önünde Genç-Sen'in birleştirici ana-hattı olabilecek, kitleselmilitan, fiili-meşru mücadeleci çizgiyi
bilinçli bir şekilde inşa edelim, büyütelim ve pratikte dövüştürebilelim.

1. eğilim: Kitleselcilik…

Genç-Sen içindeki kendiliğindencilik
eğilimi olarak da adlandırabiliriz. Bu
eğilim sol içinde yeni değildir, tarihsel
bir eğilimdir. Bilinçli, planlı, programlı
bir faaliyetin yerine alanın kendi eğilimlerine tabi bir faaliyeti öne alır. Yerel,
konjonktürel eğilimlere tabi olduğu için
kendi iktidar ve alanı zayıf, kalıcılaşamayan ve dönemsel olarak yükselen hareketin geri çekilmesiyle karaya oturmaya mahkum bir anlayıştır. Yahut bu
tarz faaliyet faşist baskı altında öz-örgütlülüğünü ikincilleştirdiği için kendini
savunmaktan aciz kalan bir eğilimdir.
Kendiliğindencilik eğilimi karşısında
meşru-militan mücadele tarzını geliştirmek gerekir.
“Militan metot girişimcidir ve inisiyatif
kendisinde olacak biçim ve tarzlarda
sisteme müdahale eder. O, sistemin
günlük düzeyde dahi kendiliğinden akışına karşı işçi sınıfının devrimci iradesinin dile gelişi ve müdahalesidir. Kendiliğinden akışa pasifçe uyum gösterenlerden veya aktif tepki gösterse de kendiliğinden akıştan kopuşamayanlardan
farklıdır.
“Militan metot, farklı bir düzenin güncel taşıyıcısı olarak, kendi devinimini
kendisi oluşturur. Günlük hayatın sunduğu imkânlarla yetinmez ve kendisinin
belirlediği hedeflere yönelir. Sistemle
ilişkisinde, inisiyatifi hep kendinde tutar
ve o tutuşun özel bir uyanıklığı ve süreklileşmiş sonsuz sayıda girişimi gereksindiğinin de bilincindedir.
“İşçi sınıfının örgütlenme metodu, militan bir kimliğe sahiptir ve girişimcilik,
yaratıcılık ve dönüştürücülük öğelerinden oluşur.
“Militan metot, kendisini ifade edişinde toplumsal meşruiyetini esas alan bir
zeminde tutunur ve burada dengelenerek sisteme karşı savaşı dengesiz ve

keyfi savrulmalardan korur.” (Toplumsal Özgürlük Gazetesi - Nisan 2006)
Özetle, kendiliğindenci eğilime karşı
Genç-Sen’in kendi ortak politik hattı ve
mücadele çizgisi olduğunu bir an olsun
aklımızdan çıkartmamamız gerekir. Bu
politik hat tabii ki değişmez değildir,
bölgesel taktik pozisyonlarla zenginleşebilir ve stratejik zemini böylelikle derinleşir. Somut durumlar üzerinden sürekli yeniden ve yeniden kendini üretir.
Genç-Sen’in verdiği her pratik sınav,
yaptığı her eylem örgütün bütünü açısından öğreticidir. Bölgesel eylemlerin
yahut etkinliklerin, sendikanın bütünsel
mücadelesi, ülkedeki konumlanışı içindeki anlamını genele propaganda etmek
gerekir.
Genç-Sen’in önümüzdeki süreçte daha
da ağırlaşacağı belli olan saldırılar karşısında yere sağlam basabilmesi için
örgütlülüğünü yatay olarak genişlettiği
kadar dikey olarak da güçlendirmesi gerekir.
Peki bunun somut araçları ne olabilir?
Merkezi bir bülten yahut gazete, MYK
üyelerinin de katılımcısı olacağı periyodik bölge toplantıları bu süreç içinde
sendikayı senkronize edecek, ortak reflekslerle, bir arada tutacak ve vuruş gücünü artıracak araçlardır… Bu araçlar
çoğaltılabilir, ancak acilen üretilmeleri
gerekir, çünkü bu sayede Genç-Sen’li
bütün bireyler sendikanın politik/pratik
hareketinin ortak anlamını bilince çıkartma imkanı kazanacaktır. İşte bu,
asıl temsilcisi olmayı murat ettiğimiz,
ezilen gençlik kesimleriyle Genç-Sen’in
kader birliği etmesini sağlayacaktır.
Parolamız şu: Kendiliğindenciliğe, oblomovizme yer yok! Bilinçli, kararlı ve
örgütlü mücadelede yoğunlaşalım.

2. eğilim: “Lafta devrimcilik” ve
“kağıt üstünde militanlık”

Bu eğilimi her ne kadar kendileri aksini iddia etseler de, dar ve basiretsiz bir
eğilim olarak tanımlamak gerekir. “Laf ta devrimciler” genel devrimci doğruların propagandasını yürütmeyi devrimci
faaliyetle karıştırmaktadır.
Genç-Sen’e yönelik ilk bakışta kulağa
hoş gelen eleştirileri, süreç içinde iddia
ve pratikteki başarıyla birlikte kendini
kurmadıkça lafazanlığa dönüşmektedir.
Genç-Sen içinde “devrimci-militan” sı-

Genç-Sen’in verdiği her pratik sınav, yaptığı her eylem
örgütün bütünü açısından öğreticidir. Bölgesel eylemlerin
yahut etkinliklerin, sendikanın bütünsel mücadelesi,
ülkedeki konumlanışı içindeki anlamını genele propaganda
etmek gerekir. Genç-Sen’in önümüzdeki süreçte daha da
ağırlaşacağı belli olan saldırılar karşısında yere sağlam
basabilmesi için örgütlülüğünü yatay olarak genişlettiği
kadar dikey olarak da güçlendirmesi gerekir.
fatlarıyla boy gösterme eğiliminde bir
doku oluştur maya çalışmaktadırlar.
“Sözde devrimci ve kağıt üstünde militanlığı” aşamayan bu eğilime mensup
arkadaşlar Genç-Sen’i “bürokratizm”le,
“tabela sendikası” olmakla, “eylem kaçkınlığı”yla, “popülizm”e kaçmakla eleştirmektedir.
Öncelikle henüz Aralık 2007’de kuruluş süreci başlayan Genç-Sen’in böylesine “soldan sağa, sağdan sola, salla
bayrağı düşman üstüne” dedirtecek
bollukta eleştiriye maruz kalmasını yadırgamaktayız. Eleştirilerin içeriği az
önce belirttiğimiz gibi kimsenin karşı
çıkmadığı genel devrimci doğruların
tekrarından oluşuyor. Yani genel anlamda eleştirilerin içeriğiyle ayrı düştüğümüz söylenemez. Farkımız açıkça şudur
ki bu arkadaşlar faaliyetlerinin merkezine Genç-Sen’i örgütlemeyi ve genişletmeyi değil eleştirmeyi koymaktadırlar.

“Laf ta devrimci” bu eğilim, eleştirinin
devrimcilere dayattığı yükümlülüğün ya
tam anlamıyla bilincinde değildir, yani
zihinleri boşlukta uçuşmaktadır; ya bu
yükümlülüğün ağırlığı altında ezilmiştir
ve bilinçleri ve eylemleri kötürümleşmiş
durumdadır. Yahut son bir ihtimal daha
vardır ki, “bu eğilim Öğrenci Gençlik
Sendikası fikrine ikna değildir”… Bu
sonuncu sorunu burada açmayacağız,
bunu bu eğilimin kendi içinde çözüme
kavuşturması daha doğru ve hayırlıdır.
Bu eğilimdekiler, daha kuruluş süreci
tartışmalarından beridir aynı pozisyondadır. (Bu eğilim içinde gördüğümüz bir
siyasal grup ise kuruluş sürecinde gözlemci kalmayı yeğlemiş ve ancak GençSen’in kuruluşu sonrasında “fazla geç
kalmadan” sürece dahil olmuş ve “laf ta
devrimcilik” kampına katılmışlardır.)
Genç-Sen’in acil ve somut sorunları
üzerine yapılan tartışmalar ve karar
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alınması sürecinde, tartışmayı en ilkel
zemine çeken ve engelleyici tutum
alan bu eğilim hangi konu gündeme
gelse, somut hiçbir öneride bulunmaksızın demagojik tartışmalar yürütmüş, gündemi sürekli bloke etmeye
çalışmıştır.
Genç-Sen’in önündeki gerçek sorunlara bakışları küçük burjuva aydınının
dışarıdan bakışıdır. Kendileri sanki
başka bir âlemde yaşarcasına davranmaktadırlar. Olaylar sanki kendi dışlarında oluyor ya da olayı tarih kitabından okuyorlarmış gibi rahat, kayıtsız
ve akıl veren bir üslubu dillerine yerleştirmiştirler.
Genç-Sen içindeki Özgürlükçü Gençlerin gerçek devrimci tutumdan anladığı, eleştirinin eylemle ve iddiayla
birlikte ele alınmasıdır. Yapılan eleştirilerin gereği olan sorumluluğu taşımak ve bunu pratikte göstermek, bizim için her türlü lafazanlıktan daha
ikna edicidir.

Denizli pratiği: Meyve
veren ağaç taşlandı!

“Laf ta devrimci” eğilimin, ÜSF’de
Denizli pratiği üzerine yaptığı sorumsuz ve demagojik değerlendirmeleri,
Genç-Sen’e ilişkin devrimci samimiyetlerinin göstergesidir. Bu eğilimin,
Denizli gibi bir taşra* ilindeki merkezi
düzeyde gündeme gelmiş ve Genç-Sen
geneline moral taşımış bir örgütlenme
ve eylem pratiğine karşı üslupsuz ve
cahilce çıkışları aynı zamanda “yerelden kopukluk” ve “bürokratizm”le
eleştirdikleri Genç-Sen’in ülke çapındaki pratiği karşısında ne kadar bilgisiz olduklarının da göstergesi. Yeri gelince “taban inisiyatifi” demektedirler,
ancak Denizli’deki örnek faaliyeti popülizmle eş tutabilecek kadar habersiz ve aymaz olabiliyorlar. Demek,
eleştirmek bu eğilim için amaçtır. Kimi yerde “yerellik ve kitlesellik” kimi
yerde “darlık ve bürokratizm” eleştirilir ve “her durumda haklı” çıkılır! Gerçekten kötürümleşmiş, sorumsuz bir
eleştiri tarzı izlenmektedir.
Bu “en devrimci” arkadaşlara tavsiyemiz, genel devrimci doğruların lafazanlığını yapmaktansa, dikkatlerini ve
reflekslerini Genç-sen’in içinde bulunduğu somut duruma somut devrimci
çözümler getirmek konusunda yoğunlaştırmalarıdır. Aksi halde eleştiri sevdalısı haline gelinecektir. Ama elbette
Genç-Sen yoluna devam edecektir…
Genç-Sen’in kitlesel-militan, fiilimeşru mücadeleci hattını bilinçli bir
şekilde inşa etmek, büyütmek ve dövüştürmek için yolumuza devam ediyoruz!
*Denizli -ve bazı benzeri şehirlerkültürel/üstyapısal anlamda taşra sayılabilir ancak sermaye birikimi ve sanayileşme anlamında içinde bulunduğu bölgenin gelişkin bir merkezidir.
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Kapatma Tehdidine Karşı Örgütlenmeye ve Eyleme!

GENÇ-SEN BÜYÜYECEK!

Genç-Sen içindeki Özgürlükçü Gençlerin gerçek devrimci tutumdan anladığı, eleştirinin
eylemle ve iddiayla birlikte ele alınmasıdır. Yapılan eleştirilerin gereği olan sorumluluğu
taşımak ve bunu pratikte göstermek, bizim için her türlü lafazanlıktan daha ikna edicidir.

2

bine yakın üyeye ulaşan, 30 şube ve 8 temsilcilik açan Öğrenci Gençlik Sendikası Genç-Sen adım adım büyürken egemenlerin saldırısı yoğunlaşıyor. Genç-Sen eylemlerine ve üyelerine dönük yaşanan resmi ve sivil faşist saldırılar, gözaltı ve tutuklamalar artarken şimdi ise Genç-Sen’i topyekün ortadan kaldırmaya dönük bir “hukuki saldırı” başlatılmış durumda. Sendika kuruluşu için yasal bildirimin yapıldığı İstanbul Valiliği, “Yalnızca çalışanlar ve işverenler sendika kurabilir, gençler emek sermaye ilişkisi içerisinde değildirler” gerekçesi ile Genç-Sen’e kapatma davası açtı.
İstanbul Valiliği’nin bu hamlesi bizim için sürpriz olmamıştır. Egemenler düşmanlarını iyi tanımaktadır. Genç-Sen’in daha
önce Emekli-Sen’in nasibini aldığı kapatma
çabasının hedefi olması zaten bekleniyordu.
Şimdi bizim üstümüze düşen görev, egemenlerin kapatma hamlesine karşı “Haklar yasaGenç-Sen’in önümüzdeki süreçte daha da ağırlaşacağı
lardan önce gelir” diyerek, tutukluk yapmabelli olan saldırılar karşısında yere sağlam basabilmesi dan, müzakereciliğe düşmeden, Genç-Sen’in
için örgütlülüğünü yatay olarak genişlettiği kadar dikey örgütlülüğünün bulunduğu her yerde fiili-meşolarak da güçlendirmesi gerekir. Bunun somut araçları, ru mücadeleyi gerçekleştirmektir.
Mevcut durumu bir adım ötesine geçerek
merkezi bir bülten yahut gazete, periyodik bölge
kavramak gerekir. Konuyu “Genç-Sen’in kapatoplantıları bu süreç içinde sendikayı senkronize
tılması sorunu” darlığıyla değil bütünsel bir
mücadelenin bir parçası olarak görmeliyiz.
edecek, ortak reflekslerle, bir arada tutacak ve
Kapatma tehdidine karşı ısrarla “Genç-Sen
vuruş gücünü artıracak araçlardır…
büyüyecek” demeliyiz! Görev önümüzde:
Genç-Sen örgütlülüğünü büyütmek ve eylemliliği yükseltmek…

Üniversiteler Sosyal Forumu’nun ardından

BAŞKA AMA NASIL BİR ÜNİVERSİTE

S

aldırılara rağmen adım adım yoluna devam eden
Genç-Sen, geçtiğimiz Mayıs ayı içinde önemli bir deneyim yaratmıştır: Üniversiteler Sosyal Forumu (ÜSF).
Forumun amacını, Genç-Sen’in politik/programatik hattını
geliştirmek, bu hattı sendikanın ilişkide olduğu gençlerle buluşturmak ve ülkenin dört bir yanından gelen Genç-Sen üyelerinin yoldaşlık kurmasını ve kaynaşmasını sağlamak biçiminde özetleyebiliriz.
ÜSF, Genç-Sen’in Temsilciler Meclisi toplantısında kararlaştırdığı “Başka bir üniversite mümkün” kampanyasının politik
zeminini dolduracak tartışmaların yürütüleceği merkezi bir
etkinlik olma fırsatı da taşıyordu. Özellikle nasıl bir üniversite istediğimiz ve yükselen işçi sınıfı hareketiyle öğrenci hareketinin ilişkisinin nasıl kurulması gerektiği konusunda genel
geçer söylemler dışında yeni döneme ilişkin yeterli bir analiz
yapılmadı.
Tek tük yapılan bazı vurgularla konulara giriş yapılsa da, forumun bütünü açısından baktığımızda, ÜSF genel doğruların
tekrarlandığı bir alan oldu ve yeni döneme ilişkin bir hat
oluşturma ihtiyacının gerisinde bir tartışma yürütüldü.
Forumun teknik hazırlığı için ise Genç-Sen’in (özelde İstanbul Genç-Sen) iyi bir organizasyon gerçekleştirdiğini söyleyebiliriz. Ayrıca ÜSF’nin politik anlamda derinlikli ve yeterli bir
tartışma üretememesinin sorumluluğu hepimize aittir.
ÜSF’nin hazırlık sürecinde yürütülen tartışmaların yerel
ayaklarının zayıf kalması, yine genel bir zaaf olan teknik hazırlığın/hamaliye işlerin, teorik hazırlığı hemencecik geri pla-

na itmesi ve onlarca-yüzlerce belirsizlikle boğuşmak birincisi düzenlenen Üniversiteler Sosyal Forumu’nun kalitesini sınırlamıştır. Bu eksiklerimizle yüzleşerek ve dersler çıkartarak yola devam etmemiz gerekir.
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Özgürlükçü Gençlik Yaz Kampında Buluşuyoruz

AKINTIYA KARŞI
YOLCULUK SÜRÜYOR!

“Yine kitapları, türküleri, bayraklarıyla geldiler,
dalga dalga aydınlık oldular,
yürüdüler karanlığın üstüne.
Meydanları zaptettiler yine.”
Nazım Hikmet

68’lerde, 78’lerde ve daha nice nice kıvılcımlarla insanlık tarihinde kayda geçenler, akıntıya karşı yolculuk edenlerdir! Biz de
Özgürlükçü Gençlik 2008 Yaz Kampımızı bu sloganla duyuruyoruz: “Akıntıya Karşı Yolculuk Sürüyor ve Sürecek!”

Ö

ERKAN GÖKBER
zgürlükçü Gençliğin 2008 yaz

tuyla geliştirme ve gerçekleştirme fır-

lükçü Gençlerin boynunun borcudur!

rarası Kapitalizm Nasıl İşliyor?”, “68’

Gençliğin sistemin şiddeti ve baskısı

kıvılcımlarla insanlık tarihinde kayda

ma Cesareti” konulu seminerler ve ge-

leşme zincirleriyle teslim alınmaya ça-

lerdir! Biz de Özgürlükçü Gençlik 2008

lan ortak sohbetlerle gerçekleşmişti.

ruz: “Akıntıya Karşı Yolculuk Sürüyor

yüttük ve 4 gün boyunca her anı birlikte

kampı hazırlıkları yoğunlaşarak

satını ürettiği bir yaşam sahası olacak.

Samsun’a, İzmir’den Antakya’ya, De-

altında sömürü, tek tipleşme ve köle-

devam ediyor. İstanbul’dan,

nizli’den, Adana’ya, Mersin’den Kütah-

ya’ya… daha nice şehir ve bölgede Öz-

lışıldığı, sıradanlıkla ve günlük hayatın

bir araya gelmek için gün sayarken, ça-

ya kuruyan yapraklar gibi savrulduğu,

gürlükçü Gençler 2008 Yaz Kampı’nda
lışmalar giderek yoğunlaşıyor. “Akıntıya
karşı yolculuk sürüyor” sloganıyla du-

rutin akışı içinde gençlerin oradan oraadalet için, özgürlük için direnmenin

68’lerde, 78’lerde ve daha nice nice

geçenler, akıntıya karşı yolculuk eden-

Yaz Kampımızı bu sloganla duyuruyo-

ve Sürecek!”

ve isyanın 40 yıllık bir masal, nostalji

İlk adımı 2006’da atmıştık

rihleri arasında Balıkesir Gönen’de

olarak sunulduğu, devrimci eylemin ve

tunmanın ve ayakta kalmanın gereklili-

ri’nde düzenlenecek.

günümüzde…

yurusu yapılan kamp 2-6 Ağustos ta-

DİSK Birleşik Metal-İş Sosyal Tesisle-

2008 Yaz Kampı’nın anlamı
Özgürlükçü Gençlik Yaz Kampı, 5 gün

yahut anlamsız, çılgınca bir macera

Geçtiğimiz yıl, 2007’de, iddiamızı bü-

paylaştığımız ve ürettiğimiz Yaz Kampı-

mızı 90 kişinin katılımıyla Balıkesir Gö-

nen’de DİSK Birleşik Metal-İş Sosyal Te-

sisleri’nde gerçekleştirdik. Gündüz dü-

öfkenin içeriksizleştirilmeye çalışıldığı

ğini daha en baştan önemle belirtmiş-

“Kemalizm Eleştirisi”, “Genç-Sen”,

Kapitalizmin ve onun politik, askeri,

2006 yılında başlayan yaz kampları bu

Bovary”, “Feminizm” konulu seminerle-

ideolojik aygıtlarının bize zorla, güde-

rek ya da uyuşturarak dayattığı ve

tik. Özgürlükçü Gençliğin ilk olarak
tarz üzerinde gelişti. Ve her yıl daha
fazla sayıda genç arkadaşın katılımıyla

“normal bir şey”, “oyunun kuralı” ya-

bu hat kendini daha güçlü ve daha ko-

diği, neşesini ve mutluluğunu paylaşa-

mizi istediği bu sıradan, sıkıcı ve soy-

İlk yıl salonda yaptığımız kamp, gün-

rak çoğalttığı ve kendini birçok boyu-

ce yatmak üzere gidilen evlerde yapı-

Eylemde olduğu kadar bilinçte de tu-

boyunca, gençliğin öfkesini bilinçle bi-

lediği, bilincini yoldaşlıkla bütünleştir-

ve Öğrenci Gençlik Hareketi”, “Yarat-

hut “verili durum” olarak kabul etme-

suz akıntıya karşı gelmek biz Özgür-

lektif bir zeminde yeniden üretti.

düz “Medeniyetler çatışması”, “Ulusla-

zenlenen “Demokratik Halk Devrimi”,

“Ekoloji”, “Edebiyat eleştirisi: Madam

rin ardından gece kültürel etkinlikler

yer aldı… Dinletiler verildi, film göste-

rimleri yapıldı, ateş başında sohbetler

edildi, halaylar çekildi ve en son gün ya-

pılan kamp değerlendirme forumunda

yeni döneme “Daha bilinçli! Daha karar-

lı!” girme sözü verildi.

Daha fazlası için iddiamız büyüyor!
Şimdiyse, 2008 yazında, kampımız 5 gün sürecek… 5 gün boyunca

dolu dolu bir program oluştur maya çalıştık. Gündüzleri yine forum-

lar, paneller, söyleşi ve incelemeler yer alacak, bunların konu başlık-

ları şöyle:

Forum: Üniversitedeki Hayalet Vücut Buluyor: Genç-Sen,
Panel: Emper yalizm/Dünya Ekonomi Politiği,
Söyleşi: Küresel Isınma ve Su Krizi,
İnceleme: Oblomov ve Oblomovluğumuz

Ayrıca geçtiğimiz yıllardan farklı olarak bu sene kampımız içinde,

katılan arkadaşların ilgilerine göre tercihte bulunabilecekleri ve da-

ha ayrıntılı çalışmalar üretebilecekleri Atölyelere yer verdik. Belir-

ginleşen konular şöyle: Dinler ve Medeniyetlerde Kadın, Yazı ve Ka-

dın: Virginia Woolf, Kadın Çalışmaları ve Deneyimler, Genç-Sen, Sine-

ma, Tiyatro, Ekoloji, Müzik, Liseli gençlik, Edebiyat, Web ve gazete-

cilik.

Yine konserler, film, sinevizyon ve tiyatro gösterileri, spor progra-

mı, oyunlar ve yarışmalar, kamp radyosu ve daha da fazlasını ger-

Yaz Kampı 2008’de Özgürlükçü Gençler umudu ve isyanı büyütecek!
Bütün sene boyunca ezilen, sömürülen, şiddet gören, direnen, tacize
uğrayan, yoksulluk çeken, umutlarını ıslıkla tek başına söyleyen ya da
hep bir ağızdan türkü söyleyen, eyleme geçen, susturulan bütün
gençler bir araya geliyor… Akıntıya karşı yürüyüşümüz sürüyor!

çekleştir mek üzere yaz kampımızda buluşacağız.

Umudu ve isyanı büyütelim!
Yaz Kampı 2008’de Özgürlükçü Gençler umudu ve isyanı büyütecek!

Bütün sene boyunca ezilen, sömürülen, şiddet gören, direnen, taci-

ze uğrayan, yoksulluk çeken, umutlarını ıslıkla tek başına söyleyen ya

da hep bir ağızdan türkü söyleyen, eyleme geçen, susturulan bütün
gençler bir araya geliyor… Akıntıya karşı yürüyüşümüz sürüyor!

Haydi! Özgürlükçü Gençlik Yaz Kampı 2008’e birlikte yürüyelim!

